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 ASPمقدمه اي بر 
ASP اسکریپت لوژي است که به شما امکان ساخت برنامه هاي تحت وب مستقل از مرورگر خاص را با استفاده از             وتکن

این اسکریپت . دکد این اسکریپت به هر زبانی می تواند باشد و درون تگ هاي مخصوصی قرار داده می شو .دطرف سرور می ده
 ترجمـه مـی   Web Server براي مـضمون بـه وسـیله ي   clientهنگام درخواست  بر روي صفحه قرار دارد چند زبانه درهم  که

  .شود
  اینترنت استاتیک

بـه  .  تمام اطالعات مورد نیاز مرورگر هـا بـه صـورت اسـتاتیک بـود     (world wide web)در اوایل شبکه وب جهانی
 بـه طـور   Web Server . مـی باشـد  Client2براي  A  همانند محتویات صفحهClient1 براي A هعبارت دیگر محتواي صفح

استاتیک بار شده بر روي سرور به        HTMLدینامیک نمی توانست بخشی از سایت را بسازد و به صورت ساده با فرستادن صفحه                
صـفحه اسـتاتیک    است  ومرورگر درخ . ود نداشت  استفاده کننده وسرور وج    بینهیچ حالت محاوره اي     . است ها پاسخ می داد    ودرخ

  .براي او می فرستادصفحه را می داد و سرور 
 این عملکـرد  1-2در تصویر.  اگر چه اینترنت استاتیک استفاده از گرافیک و صوت را در بر داشت اما هنوز استاتیک بود      

 .ه استبه نمایش در آمد

  
  اتیکنحوه درخواست و پاسخ در اینترنت است: 1-2تصویر 

  : اینترنت دینامیک
  CGIبرنامه هاي کاربردي 

 -  Common Gateway Interface)یکی از اولین الحاقی هاي اینترنت استاتیک ساختن رابـط بـزرگ راه عمـومی   

CGI) بود . CGI          برنامـه کـاربردي وب بـر روي      کردن یک استی را براي اجرا     و این امکان را فراهم کرد که یک مرورگر وب درخ 
Server  است فرستادن یک صفحه     وکه نتیجه این درخ   ،  انتقال دهدHTML           برنامـه هـاي    .  بـه مرورگـر وب متقاضـی مـی باشـد
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 برد وهمچنین تحول وب جهانی به اشـتراك گذاشـتن اطالعـات بـراي پایگـاه                  انتظارات ما را از وب سایت ها باال        CGIکاربردي  
  .را در بر داشت ماندگار

کریپت هاي طرف کاربرشد که این ماشین ها را قادر به انجام بخشی از وظایف مـی  این تکنولوژي باعث ساخته شدن اس     
در طول رشد این تکنولوژي میکرو  . می باشندNetscape's Javascript و Microsoft's VBscript از مهمترین این ها .کرد

 ،کامپیوتر هـاي مختلـف  بر روي ت اجرا  قابلی،استفاده آسان.   خود را منتشر کردInternet Information Server(IIS)سافت 
  .توسعه پذیر بودن آن باعث محبوب شدنش شد و ایمن

ISAPI  
ــا ي     ــی  ه ــت   از    ویژگ ــراي    حمای ــه    ب ــافتCGIدر   ادام  Internet Server Application  میکروس

Programming Interfaceربردي استی بـراي اجـراي یـک برنامـه کـا     ودي درخوهر زمان که ن . را ساختCGI  کـرد Web 

Server مشکل این روش بار کـردن یـک برنامـه    . ه می دهدئ نمونه اي جدا از برنامه را اجرا کرده و نتایج اجراي آن را به نود ارا
CGI   است هاي زیادي وجود داشته باشد منابع سرور جوابگو نخواهد بـود    واگر درخ . است می باشد  و براي هر درخ. ISAPI  ایـن 

در  ISAPIهر برنامه کاربردي  . کاهش داده استDynamic Link Libraries (DLLs) منتقل کردن آن بر روي بار زیاد را با
است براي برنامه کاربردي گماشـته اسـت   و براي اولین درخWeb Server که در فضائی مانند فضائی که DLLقالب ساده اي از 

است ها وتا زمانی که در حافظه قرار دارد به درخ    فظه باقی می ماند و     در حا  DLLتنها یک بار در حافظه بار شده و         . قرار می گیرد  
است برنامه کـاربردي جدیـدي را   و در هر درخWeb Serverزیرا  سریعتر عمل می کند CGI نسبت به ISAPI .پاسخ می دهد

ي به بار کـردن دوبـاره    نیازWeb Server در حافظه بار می شود و ISAPI برنامه کاربردي DLLتنها یک بار  .معرفی نمی کند
 Web Server  در حافظـه DLL یـک  ISAPIفیلتـر   . را می دهـد ISAPI امکان توسعه فیلتر هاي  ISAPIهمچنین . آن ندارد

  .  فراخوانی می شودHTTPاست و براي پاسخ به  هر درخWeb Serverمی باشد که توسط 
Active Server Pages and Active Server Page 2.0 

  نـام  Denaliژي را آغاز کرد کـه  ولو شرکت میکروسافت تست نسخه بتا تکنIIS 2.0د از به وجود آمدن در گذشته بع
لوژي وتکن.      می باشدMicrosoft'S IIS شناخته می شود که یکی از استراتژي هاي مهم ASPلوژي به واینک این تکن .داشت
ASP      300~( در بسته اي کوچکK (   در قالبDLL      بـه نـام ASP.DLL ایـن   . اسـت رضـه شـده  عDLL    بـه صـورت فیلتـر 

ISAPI  در فضائی از IISهر گاه یک کاربر در خاست یک فایل با پسوند .  قرار داردASP    را مـی کنـد  فیلتـر ISAPI ي ASP 
 هاي مفسر زبان اسکریپتی درخاست شده را در حافظه بار می کند و تمـام اسـکریپت هـاي                    ASP،  DLLسپس   .تفسیر می شود  

 سـپس بـراي مرورگـر متقاضـی     ، ارسـال مـی کنـد   Web Server آن را به HTMLفحه را اجرا می کند ونتیجه ف سرور صرط
  .1-3به صورت شکل . فرستاده می شود
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  1-3شکل 

   یک اسکریپت طرف سرور1-1مثال 
  

<%@ LANGUAGE = "VBScript"%> 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Sample ASP</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
Hello, Welcome to my page. 
It is now approximately 
<%=time()%> 
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at the server. 
<% for  count=1 to 5 %> 
<FONT SIZE=<%=count%>> 
Hello size<%=count%> 
</FONT> 
<%NEXT%> 
</BODY></HTML> 

  .یل به کاربر فرستاده می شودذ HTMLبعد اجرا ي این اسکریپت بر روي سرور کد 
<HTML> 
<HEAD><TITLE>Sample ASP</TITLE></HEAD> 
<BODY> 
Hello, Welcome to my page. 
It is now approximately 
2:10:20 
at the server. 
<FONT SIZE=1>Hello size=1</FONT> 
<FONT SIZE=2>Hello size=2</FONT> 
<FONT SIZE=3>Hello size=3</FONT> 
<FONT SIZE=4>Hello size=4</FONT> 
<FONT SIZE=5>Hello size=5</FONT> 
</BODY> 
</HTML> 

 حاصل را به کـاربر  HTML اسکریپت طرف سرور آن را اجرا و سپس متن   ASP.DLLاست را پذیرفته و     وسرور درخ 
  .می فرستد

  ASPمدلهاي شی 
ASP یلذ از شش خصوصیت و متد تشکیل شده از قرار:  

• Application 
• Object Context 
• Request 
• Response 
• Server 
• Session 

 . شـما قابـل دسترسـی اسـت        ASPهمیـشه بـراي برنامـه کـاربردي         و  مـی باشـند    ASP.DLLاین شی هـا بخـشی از        
Application Object برنامهASP     کاربردي شما را مشخص می کند این شی براي تمامی کاربرانی کـه وارد برنامـه شـده انـد 
ارد  دو رویـداد د Application Object . بـراي کلیـه کـاربران وجـود دارد    Application Objectعمومی اسـت وتنهـا یـک    

Application_OnStart   و Application_OnEnd شما می کنـد     هاست صفحه اي از برنام    و هنگامی که اولین کاربر درخ      که 
 Objectشی  . از روي شبکه بر می داردMicrosoft Management Consolهنگامی که مدیر شبکه برنامه را با استفاده از  و

Context در واقع بخشی از  Microsoft Transaction Server می باشد و تنها درون ASPاین شی به شما  . ربط داده شده
 HTTP روشی را براي عمـل کـردن بـا در خاسـت              Requestشی  .  هاي با قدرت ثبت تقییرات را می دهد        ASPامکان ساخت   

  بـا  HTMLوده   که شما در محد    Request  است این شی در میان شی      ASPاین یکی از مهمترین مدل شی       . ه می دهد  ئ ارا رکارب
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 و اطالعات کابر    HTTPبا استفاده از این شی شما از اطالعات کوکی          . آن کار می کنید و پارامترهایی که با خط آدرس می فرستید           
  .خود  می توانید استفاده کنید

ی از طریق این ش .  که به عنوان پاسخ به کاربر فرستاده می شود     HTTP دستیابی و کنترل شما بر روي        Responseشی  
درون ایـن شـی   .  را مـی دهـد  web server امکان دست یابی به Serverشی . شما قادر به فرستادن کوکی ها به کاربر می باشید

انگر مدت زمانی است که سرور هنگام بروز خطا       بییر  غیین کنید این مت    براي اسکریپت هاي خود تع     timeoutیر  غشما می توانید مت   
می باشد که امکان سـاخت نمونـه کامپوننـت هـاي       Create Object  متدServerترین متد شی مهم. باید بعد از آن ادامه ندهد

کاربر بر روي سرور می باشد به طوري که هر کابر یک         هر   داراي اطالعات منحصر به فرد       Sessionشی   .طرف سرور را می دهد    
Sessionمخصوص خود را داراست  .Web Server براي هر کاربر یک Session نظر می گیرد در.  

  اسکریپت نویسی
در کل دو نوع اسکریپت داریم این تقسیم بندي بر اساس محل اجراي اسکریپت می باشد یکی بر روي سرور و دیگـري       

  clientنمونه از اسکریپت طرف  .بر روي کامپیوتر کاربر
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"> 
<!— 
Function AlertJS() 
{ 
    Alert("Hello word.") 
} 
à 
</SCRIPT> 
 
<SCRIPT LANGUAGE = "VBscript"> 
<!— 
Sub AlertJS() 
    MsgBox("Hello word.") 
Endsub 
à 
</SCRIPT> 

  را حمایـت نمـی کنـد از          <script>کـه تـگ      ي   Browserاین امکـان را مـی دهـد کـه           ) à(و  ) --!>(دو عالمت   
 فرستاده مـی شـود    client  براي    HTML اسکریپت به همراه متن      کد کامل این  . محتویات درون این دو عالمت چشم پوشی کند       

این کد را مرورگر اجرا می کند این کد براي کاربران قابل مشاهده می باشد به همین دلیل کد هاي زیاد مهمی نیستند وبیشتر بـراي                 
باید توجه داشت که کد    .به سرور کنترل روند سایت استفاده می شود مانند چک کردن یک جعبه متن قبل از فرستادن اطالعات آن                  

 .ر سایت را حـک کننـد  حتکرها می باشد تا راههاي اصلی برنامه باید طرف سرور باشند زیرا دانستن کد برنامه کمک بزرگی براي            
 مـی  HTML در هر جائی قابل نوشتن می باشد ولی براي سازمان دهی بهتر به کد آن را در انتهـا مـتن   HTMLاین کد در قالب    

   .منویسی
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 serverنمونه  اسکریپت طرف 
<HTML> 
<BODY> 
    <% 
           Strtime  =time() 
            Response.write(Strtime)            
     %> 
</BODY> 
</HTML> 

 کد باال که بـراي      HTMLویژگی خوب اسکریپت طرف سرور این است که کد آن توسط کاربر قابل رویت نیست متن                 
  : فرستاده می شود به صورت زیر استclientمرورگر 

<HTML> 
<BODY> 
  2:12:50 
</BODY> 
</HTML> 

  نمونه دیگر 
<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript" RUNAT="server"> 
Function AlertJS() 
{ 
    Alert("Hello word.") 
} 
</SCRIPT> 

بانک در اسـکریپت هـاي طـرف سـرور انجـام مـی              کد هاي مهم مانند باز وبسته کردن بانک اطالعاتی ذخیره کردن  در              
  .پذیرد

  ASP.NETمعرفی اولیه 
ASP.NET      یک نسخه تکمیل شده ASP  کالسیک است  .ASP.NET      نرم افزارهاي  گسترش   یک محیط کامل جهت

 کالسیک شباهت هائی را دارد ولی تکنولوژي فـوق بـا ارائـه یـک     ASP از لحاظ گرامر با    ASP.NETبا اینکه   . تحت وب است  
امکان ایجاد نرم افزارهاي تحت وب را با امنیت و اسـتحکام بیـشتر فـراهم          مدل جدید برنامه نویسی بهمراه زیر ساخت هاي الزم،        

در محیط دات نت می توان با استفاده از هر یـک از زبانهـاي               .  می گردد  کامپایل ، کالسیک ASP برخالف   ASP.NET. می آورد 
برنامـه هـاي    . اقـدام بـه نوشـتن برنامـه هـا نمـود       VisualBasic.Net، C#، Jscrip.Net: برنامه نویـسی حمایـت شـده نظیـر        

ASP.NET              در .  از تمامی تـوان و پتانـسیل هـاي ارائـه شـده توسـط دات نـت اسـتفاده مـی نماینـدASP.NET   مـی تـوان از 
پیـاده کننـدگان نـرم افزارهـاي         .ویرایشگرها ي ویژوال و سایر ابزارهاي برنامه نویسی نظیر ویژوال استودیو دات نت استفاده نمود              

 Web(و سرویس هـاي وب  ) Web Forms( می توانند از دو تکتولوژي عمدهء فرم هاي وب ASP.NETتحت وب بکمک 

service (براي ایجاد نرم افزار استفاده نمایند.  
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 Web Form وبفرم هاي

در زمـان ایجـاد     . نـدي را ایجـاد نمـود      با استفاده از تکنولوژي فوق می توان صفحات وب متکی بر فرمهـاي وب قدرتم              
) UI( براي ایجاد عناصر معمولی در طراحی رابط کـاربر         ASP.NETصفحاتی از این نوع می توان از کنترل هاي سرویس دهنده            
استفاده از کنترل هاي سـرویس دهنـده باعـث سـرعت در امـر پیـاده        .و برنامه نویسی آنها براي انجام عملیات خاص استفاده نمود    

  .ي فرم هاي وب خواهد داشتساز
  XMLسرویس هاي وب 

بـا  .  این نوع سرویس ها امکان دستیابی به قابلیت ها و پتانسیل هاي سـرویس دهنـده را از راه دور فـراهم خواهنـدکرد                        
ریت سیاست هاي راهبردي نرم افزارها و همچنین دستیابی به داده هـا را مـدی   استفاده از سرویس هاي فوق می توان بخش منطق و  

 امکان مبادله داده بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده و یا بین دو سرویس دهنده را بوجود می                   XMLسرویس هاي وب     .نمود
نکتـه قابـل    .  استفاده نمـود   XML و یا پیامهاي     httpبراي تبادل اطالعات می توان از پروتکل هاي ارتباطی استانداري نظیر             .آورد

و تحت هر نوع سیستم عامل براي اسـتفاده  ) صرفنظر از زبان استفاده شده ( وق توانائی هر برنامه توجه در رابطه با سرویس هاي ف      
 .از سرویس هاي فوق است

بدیهی است استفاده از پتانـسیل  .  خواهند بودASP.NETدو مدل فوق قادر به استفاده از تمامی مزایاي تکنولوژي هاي         
 . اشاره می گرددASP.NETدر ادامه به برخی از این ویژگی هاي . ردهاي محیط دات نت نیز در این زمینه وجود دا

  ASP Classic با ASP.NET برتریهاي شباهت ها و

در اولـین نگـاه بـه      باشـید، ASP اگر داراي تجاربی در زمینه پیاده سازي نرم افزار هاي تحت وب بکمک تکنولوژي                ▪
ASP.NET البته مدل اشیاء   . د متوجه برخی شباهت هاي موجود خواهید ش       " حتماASP.NETآشکار با " بصورت کامال ASP 

با توجـه بـه     .  بمراتب ساختیافته تر و شی گراء تر شده است         ASP.NETکالسیک تفاوت داشته و می توان این ادعا را داشت که            
 تمـامی  " و تقریبـا  کالسیک بطور کامل سازگار نبـوده ASP با  ASP.NETمسئله فوق می بایست به این نکته نیز اشاره گردد که            

یکی .  فراهم گردد  ASP.NET موجود مجبور خواهند بود شاهد برخی تغییرات باشند تا امکان اجراي آنان تحت               ASPصفحات  
 اسـتفاده شـده     VBscript فعلـی از     ASPدر صـفحات     . است VisualBasic.NETوجود   دیگر از تغییرات مهم در این زمینه،      

  . جایگزین شده استVisualBasic.NETمورد توجه قرار نگرفته و است که بنوعی این زبان در دات نت 
 بعنوان یک نیاز اساسـی بـراي اغلـب برنامـه هـاي      ASP.NET دستیابی به بانک هاي اطالعاتی از طریق برنامه هاي          ▪

 امکانات بیشتر و بمراتب راحت تر از لحاظ بکـارگیري           ASP.NETدر این راستا    . تحت وب مورد توجه خاص قرار گرفته است       
  .را پیش بینی کرده است و حتی امکان مدیریت بانک اطالعاتی از طریق کدهاي نوشته شده نیز وجود خواهد داشت

▪ ASP.NET                 با ارائه یک مدل ساده به پیاده کنندگان نرم افزارهاي تحت وب این امکان را خواهد داد که منطق برنامه 
کـدهاي فـوق را مـی تـوان در یـک فایـل متنـی بـا نـام          .  اجـراء نماینـد   Applicationي خود را نوشـته و آنهـا را در سـطح             ها

Global.asax،استفاده نمود  و یا در یک کالس کمپایل شده که بعنوان یک اسمبلی بکار گرفته می شود. 

▪ ASP.NET امکانات الزم براي دستیابی به Application State و Session stateرا ارائه نموده است . 
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 رابط برنامه نویسی اسـت کـه در نـسخه       ISAPI(  را دارند    API براي پیاده کنندگان حرفه اي تر که قصد استفاده از            ▪
 را ارائـه  IHttpmodule و IHttpheandlerرابط هاي جدیدتر و کامـل تـر ي را بـا نـام       )  از آن استفاده می گردید     ASPقبلی  

  .نموده است
▪ ASP.NET             از امکانات و پتانسیل هاي موجود در دات نـت و CLR             بمنظـور افـزایش کـارائی برنامـه هـا بخـوبی 

 می توان مـاژول هـائی را        ASP.NETدر  ) تفسیر نمی گردنند  (  ترجمه می گردنند   ASP.NETتمامی کدهاي   . استفاده می نماید  
  که ارتباطی با برنامه ندارند حذف نمود

(factorable) . ASP.NET از سرویس هاي پیشرفته Caching     براي افزایش سرعت و کـارائی برنامـه هـا بخـوبی 
شمارنده فـوق   .  بهمراه یک شمارنده براي سنجش میزان کارائی عملکرد برنامه ها، ارائه شده است             ASP.NET. استفاده می نماید  

ت نـت، عملکـرد شـاخص هـاي الزم بـراي افـزایش       این امکان را فراهم می آورد که پیاده کنندگان و مدیران سیستم یک برنامه دا  
  .در صورت لزوم تجدید نظرهاي الزم را اعمال نمایند کارائی برنامه ها را مشاهده، بررسی و

در این حالت مـی تـوان بـا          . بکمک دیباگر براحتی انجام خواهد گرفت      ASP.NET اشکال زدائی برنامه هاي نوشته       ▪
. ب نقطه بروز اشـکال را بـسرعت و بـسادگی تـشخیص و در نهایـت برطـرف نمـود                    افزودن چندین خط دیباگ در یک صفحه و       

ASP.NET         در این راستا کالس جدیدي با نام TraceContext  ،قادر بـه    را ارائه نموده که پیاده کنندگان در زمان نوشتن برنامه
 در زمـانی کـه امکـان      "ت فـوق صـرفا    دسـتورا  .درج دستورات خاص دیباگ در برنامه براي ردیابی خطاهاي احتمالی خواهند بود           

Tracingاجرا خواهند شد ،)براي یک صفحه وب و براي تمام برنامه (  فعال شده باشد.  
 مناسب براي برنامـه هـاي    Authentication و   Authorizing داراي امکانات الزم براي      ASP.NET دات نت و     ▪

 .یا با سایر مدل هاي موجود و مورد نظر جایگزین نمودامکانات فوق را می توان بسادگی اضافه و . تحت وب می باشند

 ذخیره می گردنند با توجـه بـه         XML در فایل هاي     ASP.NET مقادیر مربوط به تنظیمات و پیکربندي برنامه هاي          ▪
کربنـدي  هر برنامه مـی توانـد داراي یـک پی   . ماهیت فایل هائی از این نوع خواندن و نوشتن درون آنها بسادگی انجام خواهد یافت      

  .ییرات بسادگی انجام خواهد گرفتمجزاء بوده که در ادامه حیات برنامه و با توجه به نیازهاي مطرح شده اعمال تغ
 همانند سایر برنامه هاي تحت وب از مجموعه اي فایل با نوع هـاي متفـاوت و دایرکتـوري        ASP.NET برنامه هاي    ▪

، فایل هاي سرویس هـاي  )User Controls(کنترل هاي کاربر ،ASP.NETاین فایل ها می توانند صفحات . تشکیل می گردند
 .وب و فایل هاي تنظیمات و پیکربندي و اسمبلی باشند

 ASP.NETمعماري 

طراحان و ایجاد کنند    .  خواهیم داشت  ASP.NETگرفته شده در     در این بخش نگاهی سریع به ساختار و معماري بکار         
 در صـورتیکه عالقـه اي بـه      "مـثال . ا نموده که محصول فوق ماژوالر و قابل توسعه باشد          نهایت سعی خود ر    ،گا ن تکنولوژي فوق   

. نمـود می توان آن را با روتین هاي مدیریتی خـود جـایگزین              نداشته باشیم،  ASP.NET در صفحات    Sessionداشتن مدیریت   
ن تکنولوژي فوق استقالل اجـرا و عـدم   یکی دیگر از اهداف طراحا    .  کالسیک امکان تحقق آن وجود نداشت      ASPعملیانی که در    

 یک زیرساخت اسا سی     ، زمان اجرا  HTTP . شده است  ایجاد ، زمان اجرا  HTTPی با نام    آیتم بدین منظور .  است IISوابستگی به   
 و  ISAPIمنطقـی بـراي فیلترهـاي        جـایگزینی مناسـب و     فـوق امکان  . کرد خواهد   ایجاد را   HTTPبمنظور پردازش سطح پایین     

 ASP.NET حذف و یا جایگزین نمودن عناصر اساسی         ،مربوطه بوده و بگونه اي طراحی شده است که توانائی افزودن          انشعابات  
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درخواست فوق از بین تعـداد زیـادي از مـاژول هـاي               می گردد،  ارسال زمان اجرا    Httpزمانیکه درخواستی به بخش   . را دارا باشد  
Http    عد از اجراي    ماژول هاي فوق قبل و ب      . عبور داده خواهد شدHandler امکان تفسیر و نهـا  ، ماژول هااین . اجرا خواهند شد 

 یکـسان  Global.asax توسـط رویـدادها و فایـل هـاي           Httpمتدهاي خاصی بهمراه ماژول هـاي       .  را فراهم می نمایند    اجرا "یتا
 مـاژول هـاي     "مـثال .  سینک گردنند  ،ابرنامه ه  چندین متد ماژوالر می توانند به هر یک از رویدادهاي در سطح           . سازي خواهند شد  

Windows Authentication و Passport Authentication هر دو به متدي با نام OnEnter با استفاده از رویدادي با نام 
AuthenticateRequestبین هر ماژول حرکت و در نهایت توسط درخواست مورد نظر . سینک خواهند شدHTTP handler 

 و یـا  URLsهنـدلرها امکـان پـردازش    .  بمنظور پردازش درخواست هاي منفرد استفاده می گرددند    ،ندلرهاه. پردازش خواهد شد  
 فقط یـک هنـدلر بمنظـور پـردازش یـک            ،برخالف ماژول ها  . کرد خواهند را بهمراه یک برنامه فراهم       URLگروه هاي از ضمائم     

 درخواسـت مـسیر خـود را        ،درخواسـت را بـه اتمـام رسـاند        پس از اینکه هندلر عملیات مربوط بـه         . درخواست استفاده می گردد   
 یک شـی بـا نـام    ،در زمان حیات یک درخواست.  آن خاتمه داده شودحیاتبصورت وارونه طی نموده و به ماژول برگردانده تا به    

HTTP Context object  داشتخواهدمسئولیت کپسوله نمودن تمامی اطالعات مرتبط با شی را برعهده .  
 ASP.NET ی برمبتنزش درخواست هاي نحوه پردا

در .  مربوطه داده خواهـد شـد  handler درخواست فوق به ، واصل می گردد   aspxزمانیکه درخواستی براي یک صفحه      
 صفحه مورد نظر ترجمه و با کالس مربوط به کدهاي استفاده شـده  ،است که صفحه درخواست می گردد  ايمرتبه صورتیکه اولین

در حقیقـت کـالس   )  چیزي را تولید خواهد نمود که کالس صفحه نامیده مـی شـود  CodeBehindکالس (  .ترکیب خواهد شد
 اجـرا و تمـامی      فـوق، در ادامه کـالس     ) Cashed. (و در یک فهرست موقت ذخیره خواهد گردید        بوده  Dll ایجاد شده بصورت  

زمانیکـه  . بـراي متقاضـی ارسـال خواهـد شـد      تعملیا تولید و ماحصل    Htmlبمنظور اجراي تگ هاي مورد نظر        نیازمنطق مورد   
 Html تـگ هـاي      " ایجاد و مجـددا    ، شده است  Cashe " یک نمونه از کالس فوق که قبال       ،گردد  صفحه فوق درخواست   "مجددا
 "حذف و قطعا ...  ترجمه و    ،در این مرحله برخی از عملیات نظیر پارسینگ       .  و پاسخ مربوطه براي متقاصی ارسال خواهد شد        تولید

  .ان پاسخ گوي به درخواست مورد نظر کاهش پیدا خواهد کردزم
 ASP.NETچرخه حیات یک صفحه 

در مـدل   .  روشـی اسـت کـه صـفحه پـردازش مـی گـردد              ،ASP.NET با   ASPیکی از تفاوت هاي اساسی صفحات       
ASP.NET      رویداد  .  پردازش صفحه متکی بر رویداد استPage_Init             روتـین   . اولین رویـدادي اسـت کـه فعـال خواهـد شـد

.  کنترل هاي استفاده شده در صفحه را برعهده خواهـد داشـت            سایر مسئولیت مقداردهی متغیرها و      ،پاسخگو در مقابل رویداد فوق    
.  فعال خواهد گردیـد    Page_Loadدر ادامه رویداد    .  به مقدار دهی اولیه مستقر خواهند شد       مربوطدر رویداد فوق تمامی کدهاي      

. ي اسـتفاده شـده اسـت   هارویداد فوق یکی از پرکاربردترین رویداد .ا و صفحات فعال خواهند گردید    در این لحظه تمامی کنترل ه     
 مـی توانـد داراي رویـداد    ،Text Box یـک کنتـرل   "مثال . داراي رویدادهاي مربوط به خود می باشندASP.NETکنترل ها در 

Change     و یا رویداد Click پس از فعال شدن رویداد      .  باشدPage_Load  تمامی رویدادهايChange مربوط به کنترل ها در 
 فعـال و در     Page_PreRender رویداد   ،نمودن صفحه  ارائهاز   قبل.  پردازش خواهد شد   Click در ادامه رویداد     وابتدا پردازش   

 ASP.NET  از اسـتفاده در زمـان    .  از حافظه خارج خواهد شد     page_unload  پس ازفعال شدن رویداد    ،ادامه صفحه مورد نظر   
  .بدفعات از رویدادهاي فوق استفاده خواهد شد
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 ASP.NETمدل هاي برنامه نویسی 

  .کرد صفحه اي استفاده دو می بایست از یکی از دو مدل تک صفحه اي و یا             ،ASP.NET صفحاتبراي برنامه نویسی    
 ،Html که در آن تگ هـاي        ) کالسیک   ASPمشابه  (  را خواهیم داشت     aspx یک فایل با انشعاب      "در مدل تک نسخه اي صرفا     

 کالسیک را داشته    ASPدر زمانیکه قصد سوئیچ نمودن از مدل        . ( تگ هاي مربوط به کنترل ها و خود صفحه قرار خواهند گرفت           
 از دو   ، نیـز نامیـده مـی شـود        Code-Behindدر مدل دو صفحه اي که بـا نـام           ) باشیم مدل فوق بسیار موثر و سریع خواهد بود        

 و تـگ  Html خواهد بود تگ هـاي  aspxدر اولین صفحه که با انشعاب       .  متفاوت استفاده می گردد    "اي کامال صفحه با عملکرده  
انشعاب فایل فوق بـا توجـه   .  کدهاي مربوطه قرار خواهند گرفت"در فایل دوم صرفا  .هاي مربوط به کنترل ها قرار خواهند گرفت       

مدل فوق توسـط ابـزار پیـاده سـازي          .  خواهد بود  aspx.cs یا   و  aspx.vb: بصورت   ) #VB.NET,C( به زبان استفاده شده     
در مدل فوق بصورت واقعی عملیات مربوط به تفکیک کد و محتویات انجام خواهـد               . ویژوال استودیو مورد استفاده قرار می گیرد      

  .شد
 ASP.NET مهم  ی برخی از ویژگی هايمعرف

 داراي امکانـات    ASP.NET. گـردد  اشـاره    ASP.NETی   این بخش الزم است که به برخی از ویژگی هاي اساسـ            در
 خواهیـد  مشاهده ،اگر شما در صف پیاده کنندگان نرم افزار قرار دارید          .استبه برنامه نویسی وب      براي عموم عالقه مندان    گسترده
تودیو اسـتفاده   در این راستا می توان از امکانات وسیع ویـژوال اسـ           . است سازگار ، کالسیک ASP با   " عموما ASP.NETکرد که   

استفاده از کالس هاي پایه      . می توان مجموعه اي از کنترل هاي سرویس دهنده را بخدمت گرفت            ASP.NET از   استفادهبا  . نمود
ی توان تعداد خطوط مورد نظر برنامه نویسی بمنظور انجام یـک فعالیـت را   مکتابخانه اي از دیگر مواردي است که با استفاده از آن    

در صـورتیکه عالقـه منـد بـه       .بـود  نویسان پس از انتخاب زبان دلخواه قادر به نوشتن کدهاي مورد نیاز خواهند               امهنبر. کاهش داد 
 بـیش از بیـست زبـان برنامـه          تـاکنون . خواهد بـود    امر امکان پذیر   این باشید،نیز   نوشتن کدهاي مورد نظر خود بکمک زبان کوبل       

شـما همچنـین مـی توانیـد اینتـرفیس          . ي دیگر در راه می با شند      تعدادو   دهنویسی متفاوت توسط پالت فورم دات نت حمایت ش        
API32    و از طریق صفحات      "مستقیما ویندوز را aspx          تمامی زبانهاي دات نـت      .نمائید فرا خوانده و از پتانسیل هاي آن استفاده

کال زدائـی و ردیـابی خطـا هـا از دیگـر             اش.  استفاده می نمایند   خطا از یک ساختار ساختیافته بمنظور برخورد با         VB.NETنظیر  
 اشـکال  مـشابه (  نمودASPدر این راستا می توان اقدام به اشکال زدائی صفحات  .  است ASP.NET در   تاملموارد قابل توجه و     

. است شده طراحی )دلخواه و توسعه با وزن     اعتمادپذیري( بمنظور افزایش کارائی     ASP.NET .)زدائی فرمها در ویژوال بیسیک      
ی از کـارائ بمنظـورافزایش  . کدهاي ترجمه شده سرعت را به ارمغان خواهند آورد      .  خواهد شد  ترجمه دنیاي دات نت هر چیزي       در

 تمامی حـوادثی خواهـد بـود کـه در     با قادر به تشخیص و برخورد مناسب ASP.NET.  استفاده می گرددCache APIسیستم 
 نمونـه  ، مـشکل در حافظـه     بروز ، بن بست در سیستم    بروز ، پردازه ها  رفتنن  از بی ( زمان اجراي یک برنامه ممکن است بوجود آید       

 آن بـه  ، شـده  مواجهمواردي پردازه جدیدي ایجاد و مسئولیت حذف پردازه قبلی با مشکل              در چنین  .)باشندهائی در این راستا می      
 پـردازش  پردازه توسط ،فوق خاتمه داده شود پردازه عمر از اینکه به قبل ،معطل مانده  هايدرخواستتمامی   .سپرده خواهد گردید  

 راستانکته جالب در این      . پردازه جدید داده خواهند شد     به ،در این وضعیت تمامی درخواست هاي جدید واصل شده        . خواهند شد 
  . برنامه نویس استتوسط ،تنظیم و پیکربندي تمامی پارامترهاي ذیربط
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 از تکنیـک معـروف   ASP.NET.  آماده سازي استازبرنامه ها پس ي آسان بکارگیر ، دات نت اهدافی از مهمترین    یک
Xcopy )در زمـان اسـتفاده از        . استفاده مـی نمایـد     )آن هاي   مجموعه فولدر مربوطه بهمراه زیر      تکثیرASP.NET   ضـرورتی بـه 

 در فایـل    را دلخـواه  تتنظیمـا در این راسـتا مـی تـوان تمـامی            .ي بمنظور تنظیم پارامترهاي ذیربط نخواهد بود      ریجستراستفاده از   
 امکانـات   ازبـا اسـتفاده     .  کـرد  تکثیـر  ،ي کـامپیوتر مـورد نظـر      رو ذخیره و بهمـراه کـدهاي نوشـته شـده بـر              XML نوع   از يها

ASP.NET و همراهی Mobile Internet Toolkit ، ي دسـتگاههائی  روی توان نرم افزارهاي وب خود را بمنظور اجرا بـر  م
 بـر  متکـی  هاي پیاده سازي سرویس     براي مناسب داراي امکانات    ASP.NET. آماده کرد  .. و PDA  ،تلفن هاي سلولی  : نظیر
  .است Sessionشتر در مدیریت ی انعطاف پذیري بو امنیتی ئل هاي بیشتر از بعد مسا کنترل ،وب
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  مقدمه

را بـراي ایجـاد صـفحات پویـایی وب      IIS تنظـیم و راه انـدازي   ،ربردي با نحوه نصب   در این فصل به صورت بسیار کا      
از پـس  .  فـرا خواهـسد گرفـت   NetFramework. همچنین نکاتی نیز در مورد نـصب  . آشنا خواهید شد Aspتوسط تکنولوژي   

  :مطالعه این فصل شما می توانید
1- IISرا نصب نمایید .  
2- .NetFrameworkرا نصب نمایید .  
   تغییر دهیدIIS را در Home دایرکتوري -3
  . اضافه نماییدIISیک دایرکتوري مجازي به -4
  . صفحه پیش فرض سایت را تعیین نمایید-5
   تغییر دهیدIIS را براي Log خصوصیات فایل -6
  .ایت وب را مکث، متوقف و شروع کنید یک س-7

   :IISنصب و راه اندازي
IIS     مدیریت و هاستینگ وب سایت ها مورداستفاده قرار می          ،براي ایجاد که  وب مایکروسافت می باشد      نرم افزار سرور 

 یـک  IIS. مـی باشـد    بـه بـاال کـه بـر پایـه ان تـی هـستند موجـود        2000این برنامه بـر روي سـی دي هـاي وینـدوزهاي        . گیرد
Component         ویـزاد مربـوط بـه نـصب         بـه   نصب   ویندوز می باشد که می توان برايComponent    قـسمت   هـاي وینـدوز در 

Add/Remove programming  در این قسمت می توان واحد مربوط به  .کرد مراجعه پانلکنترلIIS    را انتخـاب بعـد دکمـه 
NEXT      را کلیک کنید تا IIS  ري و فـشردن دکمـه   پس از تایید صفحه جا   نصب شود Next  مجموعـه ي IIS     نـصب مـی شـود

  حتما باید ویندوز را ریست کنید در این حالت پس از نصب). احتماال مسیر سی دي ویندوز را هم از شما خواهد پرسید(

    
 Add/Remove Windows Componentانتخاب دکمه : 2شکل  Add or Remove Programsانتخاب : 1شکل 
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  کردن کامپیوتر Reset و بعد Finishزدن دکمه : 4شکل  Internet Information Serveceخاب گزینه انت: 3شکل

  : زیر گزینه هاي زیر موجود می باشد که براي موارد مورد استفاده بایید نصب شودIISدر گزینه 
Docmentation : مثال هاي وابسته را نصب می کندفایل هاي راهنما و.  

File Transfer Protocol(FTP) Service :ود را به سایت شما اضافه می کندتوانایی دانلود و آپل.  
FrontPage 2000 server Extention : است این گزینـه  اگر از ویژوال استودیو یا فرانت پیج استفاده می کنید بهتر

  .را انتخاب نمایید
Internet Service Manager :ایتتگارش تحت وب توانایی هاي مدیریتی وب س.  

NNTP Service : اگر به پشتیبانیNetwork Newsنیاز دارید آنرا نتخاب نمایید .  
SMTP Service :ا دریافت ایمیل را فراهم می کندتوانایی فرستادن و ی.  

را  Internet service managerدر کنتـرل پنـل   Administrative Tools می توانید از قسمت IIS براي مدیریت
 اجرا کنید

  
 IIS جزئیات قطعه :5شکل
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  :Net Framework. نصب
 NET.را نصب نمایید نگارش  IISاگر ابتدا آنرا نصب و سپس . این کار را انجام دهید IISحتما پس از نصب 

Frame work براي نصب  .این مشکل احتماال در نگارش هاي آتی بر طرف خواهد شد. ناقص خواهد شد شما.Net 

Framework  آن دات که به همراه  دارد راه اول نصب کامل مجموعه ویژوال استودیو استحداقل دوراه وجود.Net 

Framework راه دوم استفاده از . هم نصب خواهد شدSetup بیست مگا بایتی .Net Framework  است که بر روي سی
کلیک  Nextفقط بر روي ن هیچ نکته خاصی ندارد و آنصب . دي هاي کامپونت هاي ویژوال استودیو دات نت، موجودمی باشد

بهتر است بر روي کامپیوتر  .چیزي حدود دو گیگا بایت را باید کنار بگذارید .براي نصب کامل ویژوال استودیو دات نت. کنید
 مگابایت 400حدود . سروري که می خواهید فایل هاي خودتان را اجرا کنید سی دي کامپونت هاي دات نت را کامل نصب کنید

  .بیشتر نیست
   :IIS ظیماتتن

   :IIS در Home تغییر دایرکتوري) الف
 نامیـده  Root یا دایرکتـوري  Home شما بر روي آن ذخیره می گردد به نام دایرکتوري            سایتمکانی که فایل هاي وب      

تمام فایل  ها و زیـر       .  باشد Home شما دایرکتوري    Webشما می توانید مشخص کنید که کدام دایرکتوري روي سرور           . می شود 
 به همین خاطر امنیت فایل هـا و زیـر دایرکتوریهـا بایـد               .دسترس می باشند  سایت شما در    دایرکتوري در داخل این دایرکتوري در       

می باشد و تعویض آن بـه هـر    Drive Setup>:\Inetpub\WWWROOT>مسیر پیش فرض آن . بخوبی تعریف شده باشد
  .امکان پذیر است IISمسیر دیگري توسط 

    
 Default کلیک سمت راست روي Propertiesانتخاب گزینه : 7شکل  Internet Information Serviceنتخاب گزینه ا: 6شکل 

Web Site 
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     و انتخاب دایرکتوري مورد نظرBrowseانتخاب گزینه : 8شکل 
  

 پـس  .را کنید، اجانلدر کنترل پ Administrative toolsرا از قسمت Internet Service Managerبراي این کار 
 Default  يصـفحه . ن را انتخـاب نماییـد   آPropertiesکنید و گزینـه   کلیک راست Default Web Siteاز اجراي ان روي 

Web Site Propertiesدر .  ظاهر خواهد شدTab یی به نامHome Directory  پیش فرض را تعـویض  می توانید این مسیر
این صفحه باید در .  وارد شدند، اولین صفحه که می بینند صفحه اولیه سایت می باشد موقعی که کاربران به سایت وب شما      . نمایید

گزینـه هـاي    home Directoryدر صفحه  .نحوه تنظیم کردن آن را در صفحات آتی کتاب بررسی می کنیم. سایت موجود باشد
  .: وجود داردHomeبراي تعیین دایرکتوري دیگري 

A directory located on computer             براي مشخص کردن مکانی روي سرور وب به عنوان دایرکتـوريHome 
 .استفاده می شود

A share located on another computer     در این حالت یک دایرکتوري به اشتراك گذاشته شده روي کـامپیوتر دیگـر
  .در نظر گرفته می شود Homeدایرکتوري به عنوان 

A redirection to a URL   اگر کسی سعی کند به سایت شما دسترسـی پیـدا کنـد و بـه                در این حالت 
  .ادرسی دیگر فوروارد خواهد شد

  
  :IISایجاد یک دایرکتوري مجازي در) ب

 خواهد Homeهر سایت وب یک دایرکتوري   .  شما می توانید سایت وب خودتان را پیکربندي نمایید         IISبعد از نصب    
 مـی  install drive>:\inetpub\wwwroot> دایرکتـوري  IISز نـصب  براي مثال وب سایت پیش فرض شـما بعـد ا  . داشت
فرض کنید که سایت وب     براي مثال   . کاربران شما قابل دسترسی هستند    براي تمام   دایرکتوري  این  دایرکتوري ها در    زیر  تمام  . باشد

.  در سایت وب پـیش فـرض اضـافه نماییـد    Testدایرکتوري به نام یک زیر  .  قابل دسترسی باشد   com.myweb.wwwشما در   
  زیر دسترسی پیـدا      test/com.myweb.wwwبعد از اضافه شدن شما می توانید به فایل هاي داخل این دایرکتوري به صورت                

دایرکتوري در دایرکتوري وب سـایت شـما   زیر هایی استفاده کرد که الزاما با ایجاد دایرکتوري مجازي می توان از دایرکتوري     . کنید
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 بـه    وجود دارد  C وجود ندارد مانند دایرکتوریهاي  که در درایور          Home که در مسیر دایرکتوري       براي مثال از دایرکتوري      .نیستند
سرور استفاده می کنیـد ارزش خـودش را         سادگی می توان با این روش بهره مند شد خصوصا این روش هنگامیکه شما از چندین                 

  .نشان می دهد

    
 Internet Information Serviceانتخـاب گزینـه   : 9شگل

 Administrative toolsدر 

 Action\new\virtual Dirctoryانتخاب گزینه : 10شکل 

    
مه وارد کردن نام دایرکتوري مجازي و بعد انتخاب دک        : 12شکل Nextانتخاب دکمه : 11شکل 

Next 
  

 ایـزار از نـوار   Actionرا اجرا کنیـد روي دکمـه    Internet Service Managerبراي ایجاد یک دایرکتوري مجازي 
 Default Webیـتم  آرا انتخاب کنید اینکار را با کلیـک راسـت روي    Virtual Directoryو سپس  Newیتم آباالي صفحه 

Site       مد گویی ظاهر شده روي      آدر صفحه خوش    سپس  هم می توانید انجام دهیدNext       کلیک کنید در صفحه بعد نام دلخـواهی
  را وارد نمایید 
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مشخص کردن خـصوصیات امنیتـی و بعـد انتخـاب           : 14شکل   Nextمشخص کردن مسیر مورد نظر و بعد انتخاب : 13شکل 

Next 

    
  ایجاد دایرکتوري مجازي: 16شکل Finshانتخاب دکمه : 15شکل 

  
در صفحه بعدي مـوارد امنیتـی مـشخص         خاب نام مناسب مسیر دایرکتوري مورد نظر را مشخص خواهیم کرد،            بعد از انت  

  .شده اند که پیش فرض انها براي اغلب سایت ها کافی هستند
دایرکتوري را که می خواهیـد بـه عنـوان    Windows Explorerبا استفاده از  :راه دیگري هم براي این کار وجود دارد

مربـوط   Tabسپس بر روي .  نماییدرا انتخاب Propertiesاز منوي فایل گزینه . انتخاب کنید جازي مشخص نمایید،دایرکتوري م 
روي گزینه . ن ایجاد کنید انتخاب نماییدآکلیک کنید و وب سایتی را که می خواهید دایرکتوري مجازي براي  Web Sharingبه 

، نام دلخواهی را مشخص نموده و همچنین مـوارد امنیتـی را   Edit Alias کلیک کنید و در صفحه Share This Folderگزینه 
امکـان   Internet Service Managerحذف این دایـر کتـوري مجـازي هـم در     . کلیک نمایید OKسپس روي . انتخاب نمایید

  .حذف نمی کندن خود فایل ها را آ حذف . را انتخاب کنیدDeleteو ن کلیک راست کرده آفقط کافی است روي . پذیر است
 دایرکتوري مجازي هـم مـی توانـد یـک دایرکتـوري را روي سـرور مـشخص کنـد یـا یـک                         homeهمانند دایرکتوري   

  . باشدURLدایرکتوري روي یک کامپیوتر دیگر یا یک 
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 گزینه امنیتی بسیار مهم روبرومی شـوید کـه الزم اسـت            5هنگامیکه می خواهید یک دایرکتوري مجازي را ایجاد کنید با           
  :روري بر آنها ارائه شودم

Read  :                بـه صـورت    . (در این حالت کاربران می توانند به سایت شما دسترسی پیدا کنند و محتویات آنرا مشاهده کنند
  )پیش فرض انتخاب شده است

Run Scripts            در ایـن حالـت بـراي دایرکتـوري هـایی کـه            . توانایی اجراي اسکریپت ها را در دایرکتوري وب ارائه می دهـد 
  )به صورت پیش فرض انتخاب شده است. (باید در آنها اجرا شوند الزم است ASP صفحات

Execute  دایرکتوري مجازي می دهددر امکان اجراي برنامه ها را.  
Write        این مورد براي دایرکتوري مجازي که فایل هاي ASP            موجود در آنها نیاز به ایجاد فایل روي سرور دارند بایـد 

  .فعال شود
Browse کابران را قادر می سازد تا تمام ساب دایرکتوري ها را مشاهده کنند.  

 
  :IISصفحه پیش فرض در تنظیم )  ج

در  .اگر صفحه درخواستی مشخص نشود، صفحه که به مرورگر کاربر فرستاده می شود صفحه پیش فرض گفته می شود                  
IIS   اگر .  مشخص و انتخاب کردمی توان صفر تا تعداد زیادي فایل را براي انجام اینکارIIS      فایلی را پیدا نکـرد یـک خطـا را بـه

، لیست دایرکتوري ها و فایل ها       Error دایرکتوري را شما فعال کرده باشید بجاي       Browsingکاربر نمایش می دهد و اگر امکان        
سایت بـه صـورت پـیش فـرض     شما می توانید مجموعه مختلفی از صفحات را براي هر دایرکتوري در وب .نمایش داده می شوند 

. موقع مشخص کردن صفحه پیش فرض همچنین می توانید ترتیب مجموعه صفحات پیش فرض را مـشخص کـرد  . مشخص کنید 
و  Index.htm, Default.aspx: بهتر است از نام هاي استاندارد زیر براي مشخص کردن این سـند پـیش فـرض اسـتفاده کنیـد     

 .مانند اینها

    
 Internet Informationزینـــه انتخـــاب گ: 17شـــکل 

Service در Administrative tools  سپس انخاب گزینـه 
Properties 

 سـپس اضـافه کـردن       Documentsانتخـاب زبانـه     : 18شکل  
  صفحه پیش فرض
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 Default Webپنجـره خـواص را   .  را اجرا کنیـد Internet Service Managerصفحات پیش فرض براي تنظیم 

Site  انتخاب کنید وTab یی به نامDocument را انتخاب کنید. Enable Default Document   و نـام هـاي   را فعال کـرده
وجـود   Default Web Site در صفحه حـواص  Document  مربوط بهTab گزینه دیگري که در. پیش فرض را اصالح کنید

فرمت آن هم . دتان یک پاورقی اضافه کنیدبوسیله اینکار می توان به تمام اسناد روي سایت خو. است Document footerدارد، 
 باشد مانند<Title></Title> و <Body></Body> باشد بدون داشتن تگ هاي HTMLمانند یک صفحه باید 

<Bold> copyright 2006 </ Bold > 
  مکث، متوقف و شروع مجدد یک وب ساست)د

.  پشتیبان و یا ویروس یابی ، سـایت را متوقـف کـرد             گاهی از اوقات الزم است براي انجام عملیاتی مانند نگهداري، تهیه          
ن حالت سـایت را     در ای .در حال دسترسی یک وقفه آنی در سرویس براي همه کاربران ایجاد خواهد کرد             متوقف کردن وب سایت     

 مـدیر   و پـر مـشغله،    براي وب سایت هاي بسیار پرکار       . )مکث کردن (متوقف نمی کند اما از فعالیت هاي جدید جلوگیري می کند          
 بعضی وب سایتها کار پیکر بندي را موقعی که سایت در حال اجرا              .را انجام دهد و سپس سایت را متوقف کند        سایت اول این کار     

مـی تـوان سـایت را متوقـف         . ولی موثر نمی باشد تا موقعی که سایت دوباره راه اندازي مجدد نـشود             . است می توانند انجام دهند    
کردن یـک وب سـرور وجـود    مکث دالیل زیادي براي متوقف کردن یا     Asp.Netتفاده از برنامه هاي     با اس  .سپس آن را اجرا کرد    

  .ندارد

  
 Pause و Run ،Stop و ستفاده کردن از دکمه هاي Internet Information Serviceپنجره  : 19شکل 

  



 آموزشکده یزدان پناه                                                                                                                          

 عبداهللا ناصري: گردآوري 

  :لیست آن به شرح زیر است. ادجام دکار مکث، توقف و شروع مجدد وب سایت را اناز طریق خط فرمان هم می توان 
iisreset/restart وب سرور را متوقف و سپس راه اندازي می کند.  
iisreset/start وب سرور را راه اندازي می کند.  
iisreset/stop وب سرور را متوقف می کند.  
iisreset/reboot کامپیوتر را ریبوت می کند.  
Iisreset/rebootonerror    هر یک از مراحل متوقف سازي یا راه اندازي مججدد وب سرور، کامپیوتر              در صورت بروز خطا 

  .را ریست می کند
Iisreset/status وب سرور را متوقف و سپس راه اندازي می کند.  
Iisreset/? راهنماي این دستور را نمایش می دهد.  

 
  جستجوي وب سایت پیش فرض

 براي باز کردن صـفحات روي وب سـایتان   Internet Service Manager(ISM)شما می توانید از برنامه کاربردي  
ایـن وسـیله   .  یا از کنسول کنترل پانـل اسـتفاده کـرد        Startشما می توانید این وسیله را مستقیماً از منوي          . در مرورگر استفاده کنید   

ردن وب سایتتان بـه صـورت   همچنین در باز ک.آن کمک خواهد کردمدیریتی در پیکربندي کردن سایت شما و همچنین گردش در     
 براي باز کـردن یکـی از صـفحه هـاي وب سـایت بطـور جداگانـه             ISMهمچنینن می توان از     . محلی می توان از آن استفاده کرد      

  . استفاده کرد
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   براي دیدن صفحه مورد نظر در مرورگرBrowseانتخایب گزینه  : 20شکل 
  :Sub Web ایجاد 

 Front pageدر این حالت بـا اضـافه کـردن    .  که حاوي وب سایت شما استساب وب یک دایرکتوري مجازي است

server Extensions       یـک برنامـه را در ایـن     به دایرکتوري مجازي، ویژوال استودیو دات نـت  را قـادر مـی سـازید تـا بتوانـد
  .دایرکتوري ایجاد و نگهداري نماید

    
ــکل  ــه  : 21شـ ــاب گزینـ  Server Extensionsانتخـ

Administrator در Administrator tools 

   Server Extensions Webانتخاب گزینه : 22شگل 

    
وارد کردن نام دایرکتـوري مجـازي و توضـیحات در    : 23شکل  
Title 

 Sub Web و ایجاد Finishزدن دکمه : 24شکل 

 را انتخـاب  Administrator Tools در Server Extensions Administrator گزینـه  بـراي ایجـاد سـاب وب،   
را  Server Extensions Web و سـپس  Newاست نمایید و از منوي ظاهر شـده  نموده سپس بر روي قسمت درختی کلیک ر

نام دایرکتوري را اینجا همان نام دایرکتوري مجازي که در قبل ایجاد کرده ایـد وارد                . یک صفحه ویزارد بازمی شود    . انتخاب نمایید 
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کلیـک کنیـد در صـفحه بعـدي، گزینـه پـیش        Nextروي . وارد کنید Titleمی توانید در قسمت     توضیح مختصري را هم     . نمایید
  .پس از انجام اینکار ، این فولدر در ویژوال استودیو قابل دسترسـی مـی شـود      ! کلیک کنید و تمام    Nextفرض را قبول کرده روي      

Sub Web  را تنها می توان رويRoot Web ردو یا فولدري داخل آن ایجاد ک. 
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  :مقدمه
 Cآشنا می شویم اگر بـا زبـان         ASP.NETو برنامه نویسی آن براي ایجاد صفحات         #Cدر این فصل با اصول پایه اي        

آشنایی دارید فصل جاري فصلی ساده و بسیار روانی براي شما خواهد بود و در غیر این صـورت بـا کمـی پـشتکار مـشکل حـل                         
شنایی کامل بـا اسـاس   آد این مرور بسیار کاربردي و خیلی سریع کد نوشتن را شروع  خواهیم کرد بد یهی که فقط براي         خواهد ش 

 .می باشد و نه یک فصل چند صفحه اي به کتابی کامل نیاز #Cو شالوده ي زبان 

 
  #Cویژگیهاي زبان 

  . یک زبان میانی می باشد#Cزبان -1
  . می باشدقابل انعطاف و بسیار قدرتمند-2
  . زبان برنامه نویسی سیستم است-3
  . یک زبان قابل حمل می باشد-4
  . زبان کوچکی می باشد-5
  . کامالً شی گرا می باشد-6
  . نسبت به حروف حساس می باشد-7
  . داراي کالسها و فضاهاي نام بسیار زیادي می باشد-8
  
  )Namespace(فضاي نام

طرح نام گذاري منطقی از گروهی از نوع هاي به هم مرتبط رفته شده است و گ++Cفضایی نام یک مفهومی است که از        
نها ایجاد شده اند تا تداخلی بین نام هاي توابـع در برنامـه شـما رخ        آ هستند   نام کالسها و متد ها    روشی براي مدیریت     و همچنین   

یک پروژه نام هاي یکسانی را پیدا کنند بدین یتم در آندهد این مساله در پروژه هاي بزرگ خود را نشان می دهد وممکن است دو    
  .فضاي نام به صورت زیر عمل می شودوسیله این شانس تصادم و تداخل کاهش پیدا می کند براي ایجاد یک 

namespace mynamespace 
{ 
     ………… 
     …………. 
      Class myclass1 
       { 
            …………. 
            ………….. 
            ………….. 
        } 
     ………… 
     ……….. 
} 
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بنابراین شامل تمـام کالسـهاي پایـه و    .  می باشدNET Framework. قضاي نام ریشه براي تمام Systemفضاي نام 
  :آن می توان از کد زیر کمک گرفتبراي استفاده از  . می باشدASP.NETعمومی براي استفاده شما در 

using System; 
 int,uint,sbyte,byte,short,ushort,long,ulong,float شـامل نـوع داده هـاي سـاده ماننـد         Systemفضاي نام   

,double,decimal,string,char,bool  ــوع ــا از ن ــوع داده هــاي  Value type کــه همــه اینه ــین شــامل ن  هــستند و همچن
Reference Type می باشد، در C# تمام نمونه هاي کالسها از نوع Referenceکه به نوبـه خـود همـه کالسـها از     . ند می باش

  . مشتق شده اندObjectکالس 
استفاده از  می باشد و در خارج از کد شما قابل دسترسی هستند روش              publicتمام فضاهاي نام به صورت پیش فرض        

  :انها به صورت زیر است
projectname.Namespace.classname.membername; 

 
  : در دات نت بخواهیم مرتب کنیم حداقل دو راه براي نوشتن وجود داردرایه اي راکالس آبراي مثال اگر 

system.array.sort(strarray); 
  و یا 

using system; 
array.sort(strarray); 

 .خال صه نویسی در کد صورت می گیردبدین صورت 

، توابـع و    نآه بـه     تعریف متغیر و مقدار دهی اولی      ،ها namespaceمروري بر نحوه استفاده از      : مثال اول 
  .خواص ها

 مـی   ++C و   C تقریباً مشابه دسـتورات      #Cقبل از شروع مثال این نکته را باید متذکر شد که تمام دستورات کنترلی در                
شکل ها ایجاد یک پروژه جدید به  براي. باشد و اگر در دستورات کنترلی تغییرات داده شده باشد در جاي خود متذکر خواهیم شد

  .نگاه نمایید
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  . را انتخاب می کنیمnew/web site گزینه Fileاز منوي : 26شکل   . را اجرا می کنیدMicrosoft visual studio 2005برنامه : 25شکل 

    
در صفحه ظاهر شده با انتخاب دقیـق زبـان و همچنـین مـسیر               : 27شکل  

  . به صفحه بعد خواهیم رفتOKداده با زدن دکمه 
  .ک پروژه جدید ایجاد خواهد شدبدین ترتیب ی: 28شکل 

  
حال آماده هستیم که یک پروژه ساده که فقط شامل یک برچسب و یک دکمه باشد، ایجاد کنـیم بطوریکـه همینکـه روي       

براي مرور کردن یک سري از اصـول مـا         . دکمه کلیک کردیم یک پیغام مناسب مبتنی بر اینکه این اولین برنامه می باشد ایجاد کنیم               
  .ین راه را انتخاب می کنیمطوالنی تر

  
 Documentروي Toolbox از قسمت Button و Labelگذاشتن : 29شکل 



                                     آموزشکده یزدان پناه                                                                                      

 عبداهللا ناصري: گردآوري 

  
حاال روي دکمه دوبار کلیک کنیـد  . را روي فرم قرار دهید   ) Button(و یک دکمه   Label کنار صفحه یک     Toolboxاز

 مربوط به کلیک کردن را انتخـاب مـی       Eventه و    را انتخاب کرد   Events مربوط به دکمه گزینه      Propertiesیا اینکه از قسمت     
  .تا بتوانیم در تابعی که در هنگام رخ دادن رویداد کلیک شدن بر روي دکمه صدا زده می شود بتوانیم کد بنویسیمکنیم  

  
   در قسمت خصوصیات دکمهEvent از گزینه مربوط به Clickانتخاب گزینه رخداد : 30شکل 

  
هم می گویند دقت کنید به صورت پیش فرض یک سري از فضاهاي  Code behindه به آن  اگر به صفحه باز شده ک

ایـن  ! سـالم "کلیک کرد به او جمله  کاربر روي این دکمه  می خواهیم هر بار.  گنجانده شده استSourceو الزم دراین  نام مفید
  .  را نشان دهد"! اولین برنا مه ي من است 

بهتر است نوع متغییر به صورت خالصـه در ابتـداي نـام متغییـر     . تعریف کنید strTextام به ن  Stringاز نوع   یک متغییر  -1
  .ذکر شود

 .) و یا جمله باال"سالم "براي مثال (آن را مقدار دهی اولیه کنید  -2

 . تا متغیري را مقدار دهی اولیه نکنید نمی توان از آن استفاده کرد#Cدر. به راحتی می توان داخل آن فارسی نوشت -3

 یعنـی  Labelنـام  .  که روي فرم گذاشته ایم این متغیر را نـسبت دهـیم  Label مربوط به  Text ی خواهیم به خاصیت   م -4
Label                       را بنویسید به همراه یک نقطه در جلوي آن یک منو که تمام توانایی هاي ایـن کنتـرل را نمـایش مـی دهـد بـاز
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اگر با کامپایلر هـاي ویـژوال کـار کـرده           (ه آن نسبت دهید      آن را انتخاب کنید و متغیر فوق را ب         Textگزینه  . خواهد شد 
 ).باشید مالحظه می کنید که همه چیز مانند آنها می باشد

  
  تعریف متغییر مقدار دهی اولیه و نحوه استفده از خصوصیات اشیاء: 31شکل

 
ردن بـر روي دکمـه، سـالم ،      با کلیک ک  .  کلیک کنید تا برنامه در مرور گر وب اجرا شود            Run(F5) حاال بر روي دکمه    -5

  .نوشته می شود نیز دقت کنید Internet explorerبه آدرسی که در . نمایش داده می شود

  
 Internet explorerاجراي برنامه و دیدن آن در : 32شکل 
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  .ه شود فارسی استفاده شده است، باید براي استفاده آن به نکات زیر توجFontبا توجه به اینکه در این مثال از 
ده وروي آن کلیک نمـ . یک عالمت مثلث قرار دارد Saveروي دکمه . را انتخاب کنید Save asاز منوي فایل گزینه ي 

کلیک نمایید و صفحه ي اخطـار بـاز شـده را تأییـد      Save With Encodingحاال روي گزینه ي . تا یک منوي جدید باز شود
 .رگزینیدرا ب Unicode(UTF-8 with signature)گزینه ي  Encodingیتم آکنید و از صفحه ي ظاهر شده ي بعدي از 

  
 File منوي Save as از قسمت Save with Encodingانتخاب گزینه : 33شکل

اجـرا  را از این پس با خیال راحت و بدون هیچ نگرانی در مورد به هم ریختن فرمت فارسی برنامه می توانید برنامـه هـا             
  .نمایید

  :م بکار گرفته شده در کد ارائه شدهمروي بر مفاهی
  :فرمت کردن کد

دو مـورد مهـم   . هر چقدر فرمت نوشتن کد شما بهتر باشد، خواندن، نگهداري و استفاده مجدد از آن ساده تر خواهد بود            
نویـسی  نوشـتن توضـیحات خـصوصاً در برنامـه          . دندانه دار نویسی و نوشتن توضیحات و یا کامنت ها می باشد           در برنامه نویسی    

 نیـز   /*.…*/هنـوز  Cو هماننـد    )++Cماننـد ( براي نوشتن کامنت استفاده می شـود       //از #Cدر.  تیمی بسیار مهم و کار ساز است      
  .معتبر است

  :نکته 
قبل از هر   (!) که بهتر است  در ویژوال استودیو یک روش نوشتن کامنت به آن اضافه شده است که بدین صورت می باشد                

  :نوشته شود... و تابع یا خاصیت یا کالس 
///<summary> 
/// 
/// 
///<\summary> 
خاصیت این نوع نوشتن کامنت این است که هر موقع روي کالس یا تابع یا خاصیت مورد اسـتفاده شـده کـه ایـن نـوع                       

  .کامنت براي آن نوشته شده برویم این توضیحات براي آن نمایش داده می شود

  
  ودیووضیحات پیشرفته در ویژوال استنحوه ایجاد و استفاده از ت: 34شکل 
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  :تعریف متغیر و مقدار دهی به آن 
بـرخالف   #Cدر  . ، ناحیه اي از حافظه براي ذخیره سـازي داده، اختـصاص داده مـی شـود                  تغییریک م   تعریف در هنگام 

  .هم آنرا مقدار دهی اولیه نمایید، هم باید نوع متغیر را تعریف کنید و دبعضی از زبان ها که نیازي به تعریف صریح متغیر ها ندارن
کامپایلر حتماً آنرا به شما با یـک خطـا گوشـزد    !  البته اگر فراموش کردید که متغیري را مقدار دهی اولیه کنید مهم نیست      

  ! خواهد کرد
د مقدار دهی اولیه یک متغیر از بسیاري از خطاهاي زمان اجرا مانند جمع زدن دو متغیـر بـدون مقـدار جلـوگیري خواهـ        

  .کرد
  :(Indexer) ساز و اندیکس(property)استفاده از خواص

خواصها در فراخوانی کردن متدهاي یک کـالس شـما   . خواص و اندیکس ساز می باشد #Cدو ویژگی جالب و مهم در      
  .کرد استفاده شده ما را کمک خواهند Arrayرا کمک خواهد کرد و اندیکس سازها در دسترسی به کلکسیون کالسها که ترکیب 

عـضوي اسـت کـه     Propertyیک . شما به ویژگی هاي یک شیء با استفاده از خواص آن می توانید دسترسی پیدا کنید         
براي مثال طول یک رشته، سایز یک فونت، عنوان یک فرم و نـام یـک                . امکان دسترسی به ویژگی شیء یا کالس را فراهم می کند          

  .مصرف کننده، خاصیت هستند
را نظـر   DateTimeبراي مثال شـیء  . تی دات نت فریم ورك، خواص مفید زیادي را به همراه دارند   بسیاري از اشیاء ذا   

براي استفاده از یک خاصیت الزم است تا        . آن می توان تاریخ جاري سیستم را بدست آورد         Todayبا استفاده از خاصیت     . بگیرید
پس از وارد کـردن فـضاي نـام         . ده از فضاي نام مربوطه می باشد      منظور همان استفا  . کالس تعریف کننده شیء در برنامه مهیا باشد       

همانطور که ذکر شد یا به صورت کامل تمام موارد باید ذکر شـوند              . کالس مورد نظر می توانید از شیء و خواص آن استفاده کنید           
  .یشتر نیز ذکر گردیدکوتاه سازي صورت می گیرد که پ Systemو یا وارد کردن فضاي نام  ;System.DateTime.Nowمانند 

 #Cمروري بر آرایه ها و حلقه ها در : برنامه دوم 
در این برنامه می خواهیم آرایه اي از کاراکتر ها را به مقادیر متناظر یونیکد آنها تبدیل و سپس مرتب شده آنها را نمایش                        

  .دهیم
براي نمونه در این مثال از      . مجنس کار کنیم  گامی آرایه ها را ایجاد می شوند که بخواهیم با مجموعه اي از اطالعات ه              نه

آرایه ها یک نوع متغیر هستند پس باید تعریف و مقـدار دهـی اولیـه                . آرایه براي ذخیره تعدادي کاراکتر می خواهیم استفاده نماییم        
ده عضو داشته باشـد،      []chrDataحد پایین آرایه صفر بوده براي مثال اگر آرایه          . شوند، نوع و تعداد اعضاي آنها باید معین گردد        

  .براي تعریف آرایه چندین راه مختلف وجود دارد .است chrData[9]و آخرین عضو آن  chrData[0]اولین عضوآن 
 .از رشته ها و مقدار دهی اولیه آنتعریف آرایه اي  -1

String[] strData = new string[2]; 
  تعریف ومقداردهی اولیه -2

string[] strData={“1234”,”abcd”}; 
 

 .در این حالت نیازي به تعیین طول آن نمی باشد.  عضو با مقدار دهی اولیه ایجاد شده است2که آرایه اي از نوع رشته اي به طول 

  روشی دیگر براي مقدار دهی اولیه  -3
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strData[0] = “1234”; 
strData[1] = “abcd”; 

بـراي مثـال تـابع       .ي کار با آرایه ها ارائه می دهد        وجود دارد که امکانات جالبی را برا       Arrayدر دات نت کالسی به نام       
Sort         براي حرکت بین یک اعضاي یک آرایه با تعداد باال به سادگی می توان از حلقه ي       . آن به سادگی یک آرایه را مرتب می کند

for و یا foreachاستفاده کرد .  
  براي مثال

for(int i=0; i<strData.Length;i++) 
   Statements; 

 شنگام کار با آرایه ها حتماً الزم است طول چک شود تا مشکل عدم دسترسـی بـه عـضوي کـه تعریـف نـشده پـی       در ه 
  ).عضوي که در کران آرایه قرار ندارد(نیاید

  
 button و یک Textboxانتخاب یک : 35شکل 

فاده از یک حلقه اعضاي آنرا  و سپس با استهدکر تعریف   10دلخواه به طول     آرایه با اعضایی     براي نوشتن برنامه دوم یک    
به یونیکد از کد زیر اسـتفاده شـده   براي تبدیل . کرده ایمو در یک آرایه دیگر ذخیره  نموده  تک تک به مقادیر یونیکد معادل تبدیل        

 :(casting)است
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  .تعریف دو آرایه، مقداري گذاري اولیه آنها، انتساب و مرتب کردن آنها: 36شکل 

. داده شـده اسـت   نمـایش   TextBox آنرا سورت کرده و سپس خروجی آنرا در یک           Arrayکالس  سپس با استفاده از     
داده  تغییر MultiLine آنرا به TextModeبراي اینکه تکست باکس از حالت یک خطی بیرون بیاید و چند خطی شود خاصیت           

  .ایم
  مروي بر مفاهیم بکار گرفته شده در کد ارائه شده

 #C در  و پرشحلقه ها
 داراي  ++C هماننـد زبـان      #C مـی باشـد بـدین معنـی کـه            ++C همانند زبـان     #Cتورات تکرار  و پرش در زبان        دس

 داري یک دستور تکرار اضـافی بنـام   #C می باشد اما for, while, do while, break, continue, return, gotoدستورات 
foreach     سـاختار  .  مجوعه بکار برده می شـود   ل براي اعضاي شمارشی یک    ه کردن براي آرایه ها یا در ک        می باشد که براي استفاد

  .آن بدین صورت می باشد
foreach(تعریف یک متغییراز نوع اعضاي مجموعه in یک مجموعه) 

  .بدین معنی می باشد که به براي هر عضو از مجموعه یک بار حلقه تکرار گردد
   آشنایی بیشتر با کالس ها، متدها

نمونـه اي   .  است که بر روي این خصوصیات عمل می کنند        ) متد(و توابعی ) خصوصیت(غییرهاکالس، مجموعه اي از مت    
، اعضاي یک شیء یا کـالس هـستند و مجموعـه اي از یـک     Cمتدها یا همان توابع در زبان    به بیان دیگر    . از کالسها را شی گویند    

بسیاري از کالسهاي دات نت فریم ورك متدها   . شدیدبا خواص هم که در قسمت هاي قبل آشنا          . سري از کارها را انجام می دهند      
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دارد کـه تـاریخ      ToLongDatastring ، متدي به نام      DateTimeبراي مثال کالس    . و یا توابع مفید حاضر و آماده اي را دارند         
  :دبراي تعریف یک کالس همانطور که گفته شد به صورت زیر عمل می شو. را به صورت یک رشته طوالنی بر می گرداند

[public | protected | internal | protected internal | private |abstract | sealed ] class className 
{ 
} 

  :می اندازیمت کلیدي این دستور کلمانگاهی گذرا بر 
  توضیحات  کلمه کلیدي

Public  قرار داردکالس بصورت عمومی در دسترس.  
protected      این کالس باشد یا نوعی که از کالسی که شامل این کالس اسـت مـشتق      کالس فقط توسط کالسی که شامل 

  .شده باشد قابل دسترسی می باشد
internal کالس فقط توسط این برنامه قابل دسترسی می باشد.  
protected 
internal 

ه کالس فقط توسط این برنامه قابل دسترسی است یا نوعی که از کالسی که شامل این کالس است مشتق شد             
  .باشد

Private کالس فقط در داخل کالسی که شامل این کالس می باشد قابل دسترسی می باشد.  
abstract اعضاي این نوع کالس باسد توسط کالسهاي وارث پیاده سازي شود.  
Sealed وراثت از این نوع بعداً امکان پذیر نمی باشد.  

  
   وسپس نوع خروجی تابع ذکر می گردد کـه داخـل ایـن پرانتزهـا    براي تعریف یک متد یا تابع ابتدا سطح دسترسی به آن      

خاتمـه یابـد، بـدین    { شـروع و بـا یـک    }ید باسپس تابع با. می توان ورودي ها تابع یا بقولی آرگومان هاي ورودي را معرفی کرد  
  :صورت

[ public | protected | internal | protected internal | private | static |virtual | override | abstract | 
extern ] 
[ type | void ] memberName([parameters]) 
{ 
} 

بوسـیله یـک   . هر تابعی می تواند صفر تا تعداد بیشماري آرگومان ورودي و صفر تا تعداد بیشماري خروجی داشته باشد         
گاهی از اوقـات الزم مـی       . لیات را انجام داد   تابع می توان پیچیدگی کار را مخفی کرد و صرفاً با صدا زدن نام آن، یک سري از عم                  

شود دو یا چند تابع با یک نام داشته باشیم بطوریکه پارامترهاي ورودي یا مقادیر خروجی و یا نوع آرگومان هـاي ورودي آنهـا بـا           
  .می گویند Overloadingهم متفاوت باشد به این کار 

در مثال زیر دو نـوع پیـاده        .  دسترسی عمومی می باشد     یک متغییر عمومی در کالس می باشد یا یک         #Cخصوصیت در   
  .سازي خصوصیت آمده است که روش دوم معموال مورد استفاده قرار می گیرد
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  :پیاده سازي نوع اول
public class calculator 
{ 
public double Op1; 
public double Op2; 
public double Add() 
{ 
return Op1 + Op2; 
} 
} 
 

 :ي نوع دومپیاده ساز
public class calculator 
{ 
private double _op1; 
private double _op2; 
public double Operand1 
{ 
get 
{ 
return _op1; 
} 
set 
{ 
_op1 = value; 
} 
} 
public double Operand2 
{ 
get 
{ 
return _op2; 
} 
set 
{ 
_op2 = value; 
} 
} 
} 

 استفاده می شـود و بـراي خـصوصیتی کـه     getدنی باشد فقط کلمه کلیدي در روش دوم براي خصوصیتی که فقط خوان       
  .نوشتنی باشد از هر دو کلمه استفاده می شود/  استفاده می شود و وقتی که خواندنیsetفقط نوشتنی باشد فقط از کلمه کلیدي 
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  تعریف کالس ، خواص، متدها و مروري بر سطوح دسترسی در کالس ها: برنامه سوم 
برنامه می خواهیم کالسی را تعریف کنیم که در آن با استفاده از خواص، دو رشته را دریافت و توسـط یـک متـد    در این   

ساده، این دو رشته به هم متصل گردیده و تعدادي کاراکتر از آن مطابق خاصیتی دیگر که آن طول این رشته جدا شده را از انتهـاي              
  .نمایش دهیم رشته مشخص می کند،

  .می باشدتوضیحات ارائه شده در مورد تعریف کالس ها،توابع و خاصیت،این برنامه ساده با توجه به 
 بـوده و سـاده      substringیکی از توابع پر کـاربرد      رشته و پیدا کردن رشته اي از درون رشته اي دیگر،           فقط براي کار با   

 می باشد که تعاریف اولیه Classنتخاب  و اAdd New Item قسمت Website ترین راه براي تعریف کالس استفاده از منوي
  . انجام می دهدVS.NETرا خود 

  

  
 بـه پـروژه بـا اسـتفاده از منـوي            Classاضافه کردن یـک     : 37شکل  

Website گزینه Add New Item و انتخاب گزینه Class و یک 
  .نام مناسب

   ایجاد شدهClassکد : 38شکل 

  
  شده تعریف Classنحوه استفاده از : 39شکل 
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  . می باشندprivate وpublicالزم به ذکر است که پرکاربردترین سطوح دسترسی به کالس ها توابع
براي مثال اگر تابعی در کالس شما یک کار میـانی بـراي ریـط دادن دو تـابع دیگـر را انجـام مـی دهـد مـی توانیـد آن                          

  .ا توابع گیج کننده نباشد تعریف کنید تا هنگام استفاده از کالس مدیریت کار کردن بprivateرا
 کردن، ارت بري، کپسوله سازي و دیگر مبحـاث را  Overloadبقیه مسائل شی گراي مانند سازنده ها، مخرب ها، نحوه   

 صـفحه اي راجـع بـه آن    700 آن قدر مفصل است که می توان یک کتاب #cمبحث شیءگرا در .می توان در کتابهاي مرجع یافت   
  ):#Thinking c کتاب( سري به آدرس هاي زیر بزنیداگر باور ندارید یک! نوشت

www.thinkigin.net 
www.BruceEckel.com 

ربا آنها مواجه مـی  هدف از این فصل مروري سریع بر یک سري از مفاهیم اساسی و پایه اي بودند که در هنگام کار بیشت                   
مالحظـه  #cمباحث پیشرفته تر و مفصل تر در این مورد را می توانید در کتاي فوق و یا کتاب هـاي اختـصاصی و پایـه اي              . شویم
  .نمایید

http://www.thinkigin.net
http://www.BruceEckel.com
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HTML

ASP.NET 
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  :مقدمه
یـک  .  خواهیم داشـت   ASP.NETکد نویسی در    صفحات اینترنتی و   توضیحی درباره    HTMLقبل از معرفی کنترلهاي     

ایـن تـگ هـا      . د در مرورگر اینترنت ایجاد می شود گفته می شو         HTMLصفحه اینترنتی به صفحه گفته می شود توسط تگ هاي           
 توسط کاربر ایجاد شده باشد و توسـط مرورگـر           HTMLاستاتیکی بدین معنی که یک فایل       . می تواند استاتیکی یا دینامیکی باشد     

 بـر مبنـاي درخواسـت کـاربر ایجـاد و توسـط              IIS توسط   HTMLاما دینامیکی بدین معنی که صفحه       . اینترنت نمایش داده شود   
.  استفاده مـی شـود     HTML استاتیکی معموال از تگ ها یا کامپوننت هاي          HTMLبراي ایجاد   . ودمرورگر اینترنت نمایش داده ش    

  . یا کنترلهاي وب استفده می شودHTML دینامیکی از کنترلهاي HTMLاما براي جمع آوري درخواست یا ایجاد صفحات 
تمـام کنتـرل   .  مـی شـود  هستند که در سرور پـردازش  HTMLسرور در حقیقت عناصر استاندارد    HTMLکنترل هاي   

 تفسیر و اجـرا شـده    HTMLدقیقا معادل یک عنصر    )  هم شناخته می شوند    HTMLکه بعنوان کنترل هاي   ( HTML هاي سرور 
  . یکسان استHTMLو خواص اغلب آنها با عناصر

 را ارائـه مـی   کنترل هاي وب تواناي بسیار بیـشتري  !در طی فصول آتی ما از این کنترل ها به ندرت استفاده خواهیم کرد          
 VS.NETاین فصل صرفا براي یادآوري اسکرپیت نویسی کالنیت ساید با دید          .  تقریبا با آنها تکمیل می گردد      دهند و ادامه ي کار    

این فصل در حقیقـت یـک       . مفید می باشد و تاثیري آن چنانی بر روي برنامه نویسی سمت سرور ما در فصول آتی نخواهد داشت                  
  . می باشدVS.NETنویسی به سبک DHYMLنوع

ASP.NET            کدها داخل هر رخـداد بـه ترتیـب    .  بر مبناي رخداد عمل می کند بنابراین باید ترتیب رخدادها را بشناسیم
  .ترتیب رخدادها به ترتیب زیر می باشد. اجرا خواهد شد

  توضیحات  رخداد  ردیف
1  Page_Init موقع مقدار دهی اولیه رخ خواهد داد  
2  Page_Load  صفحه بارگذاري می شودموقعی که .  
3  Control Event  موقعی که یکی از کنترلها مانند دکمه ها تریگر شود صفحه دوباره بارگذاري خواهد شد.  
4  Page_Unload  موقعی که صفحه از حافظه برداشته می شود.  

  
بارگـذاري مـی     یطـور کامـل      Page_Load که کنترلها فقط در       در این است   Page_Load و   Page_Initتفاوت بین   

بنـابراین  .  بارگـذاري نمـی شـود   ViewState دسترسی داشـته باشـید، امـا      Page_Initشما می توانید به کنترلها در هنگام        . شود
  . مقدار دهی مجدد شوندpostbackکنترلها همین مقدار اولیه را خواهند داشت بجاي اینکه در هر 

  
  پردازش در خواست ها از طرف سرور

 که هر دو نوع اسکریپت نویـسی        .Server و طرف    Clientه ما دو نوع اسکریپت نویسی داریم طرف         یادآور می شود ک   
 SYSTEM.WEB.UI.HTMLCONTROLS  در فضاي نام   HTMLکنترل هاي    . انجام می شود   HTMLروي کنترلهاي   
 تـگ آن، مـی    بـه RUNAT=”SERVERرا در اغلب حالتها با اضافه کردن ویژگـی         HTMLشما یک کنترل    . تعریف شده اند  

  .توانید ایجاد کنید
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 هر کنتـرل یـک     بهتر است به   .از دست خواهید داد    با فراموش شدن این مورد نمام قابلیت هاي پردازشی سمت سرور را           
Id منحصر بفرد اختصاص داده شود تا بتوان به سادگی در برنامه به آن رجوع کرد.  

بـا   .قرار گیرند HTMLFormو باید درون کنترل مشتق شده اند  HTMLInput از کالس   HTMLکنترل هاي سرور  
معمـولی در   Form این کنترل همانند. می توان درخواست هاي رسیده به سرور را پردازش کرد  HTMLFormاستفاده از کنترل    

 براي جمع آوري اطالعات از کاربر مورد توجه قرار می           ASP در صفحات    Formالزم به ذکر است که      ( است HTML صفحات
به صورت خودکار وقتی یـک پـروژه جدیـد را در            . به آن اضافه می شود     نیز  ”RUNAT=”server بعالوه اینکه ویژگی     .)گیرد

 شما فقط یک فرم را ،صورت می گیرد و الزم به ذکر است که در هر فایل     VS.NETویژوال استودیو باز می کنید اینکار از طرف         
  ).نبرخالف نگارش هاي قبلی آ(می توانید تعریف کنید

  
  . می باشدBody و Header که شامل تعریف زبان و تعریف ASP.NETفایل اولیه موقع ایجاد یک صفحه : 40شکل 

به مـرور   Methodویژگی . توجه کنید مواردي را مالحظه می نمایید که مرور شوند  VS.NETاگر شما به تگ فرم در       
 اضافه شـده  URLقرار گیرد، داده ها به صورت یک رشته به GETي اگر مساو. می گوید که چگونه اطالعات را به سرور بفرستد  

  . فرستاده می شودHTTPصورت یک درخواست  قرار گیرد Postاگر مساوي و فرستاده می شوند و 
  .چند خاصیت دیگر هم وجود دارند که به صورت پیش فرض در محیط ظاهر نمی شوند

  توضیحات  خصوصیت
Disabled  که حالت می تواند فعال یا غیر فعال باشد. بکار برده می شودبراي تنظیم وضعیت فرم.  

Id رشته شناسایی فرم را برمی گرداند.  
name براي تنظیم و برگرداندن نام فرم بکار برده می شود  

action  براي مشخص کردنURLکه باید داده هاي فرم را پردازش کند .  
length  بکار برده می شودبراي مشخص کردن تعداد عناصر داخل فرم.  
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  مروري سریع بر کنترل هاي
بـدیهی اسـت کـه مـورد     .  استفاده از محیط ویژوال اسـتودیو   -2 کد نویسی مستقیم و      -1: براي اینکار دو راه وجود دارد     

  . ساده تر بوده و نیازي به محفوظات پیشین ندارد

    
و کدنویسی در محـیط    ) Source(کد نویسی مستقیم  : 41شکل  

  )Design(استودیوویژوال 
 HTML ویژوال استودیو و زبانه ToolBox: 42شکل 

مختلف براي طبقـه بنـدي کنتـرل هـا      Tab ویژوال استودیو در سمت چپ صفحه توجه کنید چندین          ToolBoxاگر به 
 Visual InterDev اگـر بـا  . قرار گرفته اند HTMLایی به نام Tabتمام کنترل هاي مورد بحث ما در این فصل در. وجود دارد

  !براي شما تازگی ندارد Tabکار کرده باشید این 
کنترل هـا هـم بـه همـین صـورت           را روي صفحه قرار داد و بقیه         (Button)یک دکمه    Tabبه راحتی می توان از این       

 Sourceو مشاهده کـد      Designمی توانید بین حالت     ) VS.NET در محیط ( اگر به پایین صفحه سمت چپ نگاه کنید          .هستند
براي قـرار دادن یـک دکمـه روي صـفحه نوشـته          VS.NETکدي را که     Sourceبا انتخاب کردن حالت     . کی را انتخاب نمایید   ی

  .است را می توان مالحظه کرد
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 sourceانتخاب یک دکمه و خصوصیات آن در قسمت : 43شکل 

  :نکات مهم مربوط به این کنترل به شرح زیرهستند
 یـا همـان   Input کنید و یا به خواص در گوشه ي سمت راست صفحه هنگامیکه کنتـرل   این کنترل دقت   Sourceاگربه  

). در ایـن حالـت  ( است Buttonش فرض آن پی. آنرا می توان تنظیم کرد Typeدکمه ما انتخاب شده است دقت نمایید، خاصیت    
مـی تـوان بـراي     تغییر یابد Resetو اگر به    . می توان توسط آن اطالعات را به سرور فرستاد        تغییر نوع پیدا کنید،      Submitاگر به   

بـه تـگ آن اضـافه        ”RUNAT=”serverتا هنگامیکـه خاصـیت      . ریست کردن تمام کنترل هاي روي صفحه از آن استفاده کرد          
 اضـافه کـردن رخـداد بـراي ایـن      .کاربر می شـود این کنترل کالینت ساید بوده و فشردن آن باعث ایجاد رخدادي در سمت               نشود

  . می باشدJavaScript  هم دقیقاً مانند اسکریپت نویسی HTML هايکنترلکنترل و 
عمـل کنـد همــانطور کـه ذکــر شـد یــا میتـوان خاصــیت       نــدنبـراي اینکـه ایــن کنتـرل بعنــوان یـک کنتــرل سـرور بتوا     

RUNAT=”server”           را بـه صـورت دسـتی وارد کـرد و یـا روي آن کلیـک راسـت کنیـد و گزینـه يRUN AS Server 

control را انتخاب نمایید. 

    
  . بر روي دکمه ایجاد می شود که با استفاده از دوبار کلیکServerClickرخداد : 46شکل    به کنترل سرورHTMLتبدیل کنترل معمول : 45شکل 
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ــفحه ي      ــر روي آن ص ــردن ب ــک ک ــار کلی ــا دوب ــاال ب ــداد    Code Behind ح ــد در رخ ــی توانی ــده و م ــاز ش   ب
Button1_ServerClickتان را بنویسید آن کد.  

اگـر نـوع    . هـم اسـتفاده کـرد   <Button> به باال استفاده می کند می توان از تگی به نـام   4اگر کاربر از مرورگر نگارش      
Type     مربوط به تگ <Input>  را مساويImage      قرار دهید می توان از کنترل تصاویر گرافیکی بجاي دکمـه اسـتفاده کـرد و بـا 

 هم مـی    Imageاز کنترل   .آنها را هنگام نزدیک شدن ماوس تغییر داد        تصاویر onMouseOut  و onMouseOver کمک رخداد 
آن  altاگـر خاصـیت   .  استفاده کرد و با برنامه نویسی در زمان هاي الزم تصاویر آنـرا عـوض کـرد         توان براي نمایش دادن تصاویر    

  .ودهنگام نگه داشتن ماوس روي آن نمایش داده می ش ToolTipمقدار دهی شود، یک 
را مـساوي  آن  معمـولی حاصـل مـی شـود و اگـر نـوع               TextBox قـرار دهـیم یـک      Textرا مساوي    Typeاگر نوع   

Password  این   قرار دهیمTextBox    براي نشان دادن و دریافـت یـک   . هنگام نوشتن حروف کلمه ي رمز، ستاره نشان می دهد
TextBox که MultiLine باشد در اینجا از کنترل TextAreaاده می شود استف.  

 True آن   Checked  استفاده می کنیم و اگر خاصـیت       CheckBox از کنترل  Booleanبراي دریافت ورودي از نوع      
  .باشد به معناي انتخاب آن از طرف کاربر است

در اینجا که براي انتخاب یک گزینه از بین یک گروه بکار برده مـی شـود مـی تـوان از                       RadioButtonsبراي تعریف   
 آنهـا بایـد یکـی       Name منحصر بفرد داشته باشد امـا      IDهر کنترلی در این حالت باید یک        .  استفاده کرد  RadioButton کنترل

  .را چک کرد Radio[0].Checkedبراي دریافت اطالعات از آنها براي مثال می توان . باشد تا بتوان به راحتی با آنها کار کرد
 است هنگامیکه تعداد گزینه هاي مـا خیلـی زیـاد    RadioButton ابلراه دیگري در مق DropDown Listاستفاده از 

 با استفاده از خاصیت   . آن استفاده کرد   DataBind و   DatSourceیک آرایه می توان از خاصیت       به  کردن آن    Bindبراي  . باشند
SelectedIndex            چندین آیتم را با هم در این       اگر می خواهید کاربر     .  می توان گزینه اي را که کاربر مشخص کرده، دریافت کرد

  .کنید True آنرا Multiple خاصیت کندانتخاب کنترل 
کنتـرل   . آن آدرس لینک قـرار داده مـی شـود       HRef استفاده می شود که در خاصیت      <a>از تگ   براي ایجاد یک لینک     

 فایل ها بـه سـرور اسـت کـه     کردن Uploadمهمی که در این مجموعه قرار دارد و در کنترل هاي وب یافت نمی شود مربوط به                  
  .باید راجع به آن قدري بیشتر توضیح داد

براي اینکار تـگ   .  کنند Upload می توانند فایل هاي خود را به سرور       کاربران   HTMLInputFileبا استفاده از کنترل     
 آن اضـافه  را بـه  ”Encrypt=”MultiPart/form-dataبهبود بخشید و عبـارت   HTMLرا باید در سورس    Formمربوط به   

کـردن   Uploadتوجه این مطلب گردد که یکی از کنترل هـاي روي صـفحه بـراي                ماین خاصیت سبب می شود تا مرورگر        . نمود
بعـالوه  .  اسـتفاده مـی گـردد      ”Type=”File عنیی File با نوع  <Input>براي اینکار از تگ     . فایل به سرور بکار گرفته می شود      

بقیه کـار بایـد بـه        Submitپس از انتخاب فایل از طرف کاربر و فشردن دکمه           . باشدهم الزم می     ”RUNAT=”serverگزینه  
  .صورت برنامه نویسی انجام شود

fileSuggestionControl.postedFile.SaveAs(…) 
 

  :نکته 
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  مـی نویـسیم    \c:\temp  آورده مـی شـود یعنـی بجـاي         \\ در زبان سی و مشتقات آن مـسیر دایرکتـوري هـا همـراه بـا               
c:\\temp\\  
  

  . براي اینکه بیشتر با این کنترلها آشنا شویم به بعضی از خصوصیات این کنترلها همراه با توضیحات در زیر آمده است
  شرح  خصوصیات

Id رشته را بر می گرداند که مشخص کننده شی می باشد.  
Accesskey   موقعی که شی انتخاب گردید کدام شی فعال شودبراي تنظیم کردن.  

dir   چپ به راست یا راست به چپ،تنظیم نحوه خواندن متون روي شی بکار برده می شودبراي .  
Disablead  حالت شی را تنظیم می کند.  

long  براي تنظیم زبان شی بکار برده می شود.  
name  نام شی را مشخص می کند.  

RunAt  طرف جواب دهنده رخدادها را نشان می دهد.  
Style اي شیتنظیم یک سبک داخلی بر  

TabIndex  براي تنظیم ترتیب انتخاب شی موقعی که کلیدTabزده می شود .  
Title براي تنظیم یک اطالعات کمکی در مورد شی براي کاربر بکار برده می شود.  
Type  شی ورودي را مشخص می کندنوع.  

Value مقدار وارده به شی را مشخص می کند.  
این فصل جنبه ي کاربردي پیدا کنند، کنترل هاي یاد شده را بـه صـورت چنـد برنامـه     براي اینکه اطالعات ارائه شده در  

و خصوصا در هنگام برنامه نویـسی اسـکریپتی          کوچک مورد استفاده قرار خواهیم داد تا نکات مربوط به آنها در عمل تجربه شوند              
  .د در طی فصول آتی آشنایی الزم با پشت صحنه فرم هاي وب حاصل گردClientطرف 

  :برنامه اول 
ــفحه ي   ــک ص ــواهیم ی ــی خ ــاربري    Loginم ــه ي ک ــاربر شناس ــه از ک ــیم ک ــت کن ــاده درس ــسیار س ــز (Id) ب  و رم

، در سرور مشخص شود که آیـا کـاربر و کلمـه ي رمـز او       Submit  را خواسته و پس از کلیک بر روي دکمه         (password)عبور
 .معتبر است یا خیر

  .نظیمات داخل جدول زیر نیاز می باشدبراي نوشتن این برنامه به شی ها و ت
Tag  Type  (Id)  value  

Input  text  txtId  -  
Input  password  txtPass  -  

Asp tag  lable  Id  -  
Asp tag  lable  Pass  -  

Input  Submit  btnSubmit  Sent  
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چگاه از نـام هـاي پـیش         پس هی  . بزرگ نامگذاري صحیح کنترل ها به شدت کنترل برنامه را ساده می کند              هاي در پروژه 
را انتخـاب   Run As Server Controlروي تک تک کنترل ها می توان کلیـک راسـت کـرد و خاصـیت      .فرض استفاده نکنید

  .نمود

  
 Loginفرم ورودي : 47شکل 

در  Code Behindحاال برروي دکمه که خاصیت اجرا بر روي سرور را پیدا کرده دوبـار کلیـک نماییـد و در صـفحه     
 . تابعی که رخداد کلیک را نمایش می دهد کد زیر را بنویسیدداخل

 
بـدیهی   . طی فصول آتی بیشتر بحـث خواهـد شـد          قبال اشارات شده و در     Response مانند ASPدر مورد اشیاء ذاتی     

  .اي بودنداست که چک کردن پسورد به این صورت نباید در داخل کد قرار گیرد و این مورد صرفاً مثالی از کاربرد کنترل ه
  :برنامه دوم 

در اینجا می خواهیم کـاربر بـا اسـتفاده از     یاد بگیریم،    را   clientدر برنامه دوم می خواهیم نحوه برنامه نویسی در طرف           
داخـل  حاصلـضرب عـدد   پیغـام مناسـب   دکمه با یک یک یک تکست باکس عددي را وارد نموده و سپس با کلیک کردن بر روي             

 براي نوشتن این برنامه به شی هـا و تنظیمـات داخـل    . نشان داده شود   DropDownListب شده در      تکست باکس با عدد انتخا    
  . این اشیاء را روي فرم قرار می دهیم.جدول زیر نیاز می باشد

Tag  Type  (Id)  value  
input  text  txtNo  - 
select  -  selNo  -  
input  text  btnCalc  Calc 

حال باید براي رخداد کلیـک کـردن دکمـه     .  کلیک نمایید  Sourceن صفحه روي زبانه     براي دیدن سورس برنامه در پایی     
 وجود دارد که یکـی بـراي انتخـاب    DropDownList دو Sourceدرباالي صفحه براي این کار  .  بنویسیم Clientبرنامه طرف   

و بـدین   )  را انتخاب می کنیم    onclick(و دیگري براي انتخاب رخدادي که پاسخ داده شود        )  را انتخاب می کنیم    btnCalc(کنترل
به صورت خود کار تابعی که رخداد کلیک را بیان می کند ایجاد می شود و هر دستوراتی که داخل بدنه ي تـابع بنویـسید                          صورت  

 مـی  کسانی که قبالً از محیط هاي غیر ویژوال براي انجام اینکار استفاده می کردند،           . هنگام کلیک شدن بر روي دکمه اجرا می شود        
حاال اگر به تگ مربوط به دکمه هم دقت کنید به صورت خودکار عبـارت          ! اضافه شده است   VS.NET  به دانند چه نعمت بزرگی   

 "()onclick="return btnCalc_onclick .زیر به آن اضافه شده است
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 clientنحوه اضافه کردن رخداد طرف : 50شکل   ظاهر فرم برنامه دوم: 49شکل 

 onloadرخـداد   پر شود بـه همـین دلیـل در    dropdown list شود Loadهنگامی که صفحه می خواهد می خواهیم 
 براي این منظور به همان ترتیبی که براي اضافه کردن تابع مربوط به رخداد کلیک عمل کـردن ،                  .این کار را انجام می دهیم     صفحه،  

را onload از منـوي پـایین افتـادنی سـمت راسـت، گزینـه ي      را انتخاب می کنیم و  windowاز منوي پایین افتادنی سمت چب 
دقـت   bodyاضافه می شود و اگر به تـگ مربـوط بـه              window_onloadخودکار تابع   بطور  صورت  و بدین   . انتخاب می کنیم  

  .کنید مالحظه می کنید که عبارت زیر هم به صورت خودکار به آن اضافه شده است
onload="return window_onload()" 

  
اضـافه کنـیم روي آن کلیـک راسـت کنیـد و       dropdown listاگر در برنامه اي الزم شد یک سري عناصر ثابت را بـه  

، می توان آیتم هاي جدید را اضافه کرد و وقتی می خواهیم آیتمی را با برنامه                 در صفحه ي باز شده    . انتخاب کنید گزینه خواص را    
  :اینکار را انجام دهیم یعنی optionده از شیء سازنده نویسی به این نوع اضافه کنیم باید با استفا

newOption=new Option(optionText,optionValue,defaultSelected,selected); 
 
    
    

  
در این فصل نحوه ي برنامه نویسی کالینت ساید و یا همان اسکریپت نویسی سنتی را با هم مرور کردیم و دیدیم که در                    

ین نوع برنامه نویسی ساده تر و لذت بخش ترشده است و از اینجا به بعد در طی فصول آتی اگر الزم بود   این محیط جدید چقدر ا    
  .اسکریپت نویسی کالیپت ساید را در موارد معدودي به برنامه اضافه کنیم، حداقل روش مکانیزه آنرا به خوبی می دانیم

ترجمـه فرنـود   -راهنماي آمـوزش جـاوا اسـکریپت   ( به کتاب براي مطالعه بیشتر در مورد این نوع برنامه نویسی می توان  
  . صفحه می باشد220 مفید و کاربردي در طی –کتابی مختصر . مراجعه کرد)  نشر ادبستان-عسکري
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ASP.NET 
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  :مقدمه
 پرداختیم که مقدمه براي فصول بعدي مـی باشـند از ایـن فـصل بـه بعـد برنامـه        HTMLدر فصول قبل ما به کنترلهاي  

 داشت بـر نحـوه ي اسـتفاده از       در فصل جاري مروري خواهیم    . نویسی تحت وب را بطور جدي دنبال خواهیم کرد به همین دلیل           
  : وب در برنامه هاايلهکنتر

 در HTMLکنترلهـاي  . روي فرم هـاي وب قـرار داد  را هاي سرور وب  کنترلهاي HTMLعالوه بر کنترلهاي می توان   
 قابلکنترلهاي سرور وب مزایایی     . عمل خواهند کرد اما کنترلهاي سرور وب در طرف سرور پردازش خواهند شد             Clientطرف ك 

  :ارائه می دهند که در جدول زیر مرور شده اند HTMLتوجهی را نسبت به کنترل هاي 
 Server Controls HTML Controls  ویژگی

می توانند به رخـدادهاي مربـوط بـه کنتـرل             رخدادهاي سرور
  .پاسخ دهند

تنها می توانند به دخدادهایی در سطح صفحه عکـس العمـل            
  .نشان دهند

د شده در کنترل بـین درخواسـت        داده ي وار    حفظ حالت
  .ها ثابت باقی می ماند

داده ها نگهداري نمی شوند و باید بـه صـورت دسـتی و بـا                
  .برنامه نویسی اینکار صورت گیرد

به صورت خودکار نوع مرورگر را تشخیص         سازگاري
  .می دهد و خود را هماهنگ می کند

مـه  هیچگونه سازگاري اتوماتیکی وجود ندارد و بایـد بـا برنا          
  .نویسی اینکار انجام شود

 به ارث رسیده شـده      NetFramWork. از  خواص 
  .است

  . در آنها وجود داردHTML تنها ویژگی هاي مربوط به

 وجود دارد با وجـود اینکـه کنترلهـاي سـرور وب از نظـر کـاري          HTMLدالیل زیادي براي استفاده کردن از کنترلهاي        
از قبلـی تنهـا    ASPزیـرا  . به سادگی صـورت گیـرد   ASP.NETقدیمی به  Aspت از  مهاجراوال  . خیلی قوي تر است می باشد     

 ها نیازي به رخـدادهاي سـمت        لتمام کنتر  دوماٌ   .جدید می توانست استفاده کند     HTMLو یا همان کنترل هاي       HTMLعناصر  
ود دارد، زیـرا بـه صـورت    وجـ  HTMLاملی در مورد شکل نهایی صفحه با کنتـرل هـاي            ککنترل   .ور و یا حفظ حالت ندارند     رس

  .)برخالف کنترل هاي سرور وب(خودکار نمی تواند نوع مرورگر را حدس بزند و خود را هماهنگ با آن نماید
در جدول زیر کنترل هایی را که در ویـژوال   . در حالت کلی، استفاده از کنترل هاي سرور وب ساده تر و کارآتر می باشد              

  .ایسه شده اند و عملی را که هر کدام انجام می دهند، مرور گردیده استاستودیو دات نت می بینید با هم مق
 Server Control HTML Control  عملکرد 

 Label,TextBox,Literal Text,TextArea,Password  نمایش متن

 DataGrid, Tabel Tabel  نمایش جدول
ListBox,DropDownList,Repeater  انتخاب از لیست

, DataList 
Select 

 Button,LinkButton,ImageButton Button,ResetButoon,SubmitButton  انجام دستورات
CheckBox,CheckBoxList,Radio  تنظیم مقادیر

ButtonList, radioButton 
Button,ResetButoon,SubmitButton 

 ImageButton,Image Image  نمایش تصاویر
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 <HyperLink <a  حرکت بین صفحات 
 - Placeholder, Panel  هی کنترل هاي گرو

  Calender  کار با تاریخ
  AdRotator  نمایش تبلیغات

 Literal Horizontal rule  نمایش خط افقی
 FileField -  دریافت نام فایل از کالینت

بوسیله ي مدیریت حالت و به صورت   ذخیره سازي داده ها روي صفحه
  .خودکار انجام می شود

Inputb Hidden 

   داده هاارزیابی

 

- 

با این مقایسه دیده می شود که دامنه کنترلهاي سرور خیلی زیاد و همچنین در زیر خواهیم دید که استفاده کـردن از آنهـا        
اما ما باید توجه کنیم که نوشتن برنامه تحت وب مستلزم اوالٌ کارایی خوب دوماٌ داراي سرعت مناسب و                   . نیز خیلی آسان می باشد    

ز به پردازش سـمت سـرور نمـی باشـد نبایـد از          یم بندي مناسب در انجام عملیاتها باشد بطوریکه قسمتهاي که نیا          سوماٌ داراي تقس  
  .کنترلهاي سرور استفاده کرد

  :کار با متن 
براي یک متن فقط خواندنی مـی تـوان از روش هـاي             . روش هاي زیادي براي نمایش متن روي یک صفحه وجود دارد          

  :زیر استفاده کرد
 بـا  TextBoxاسـتفاده از کنتـرل  ، Labelاستفاده از کنتـرل  ، Response.Write(“Some Text”) ه از دستوراستفاد

  .Literalاستفاده از کنترل  و True  مساويReadOnly خاصیت
خواص کلیدي آن در جدول زیـر       . استفاده کرد  TextBoxبراي نمایش یک متن قابل ویرایش، می توان از کنترل سرور            

  :دمرور شده ان
  نحوه ي استفاده  خاصیت
Text براي دریافت متن از آن و یا نوشتن متن در آن بکار برده می شود.  

TextMode حالت یک خطیSingleLineچند خطی ،MultiLine مانندTextArea و یا حالت Password  
ReadOnly  در صورتTrueبودن، کابر نمی تواند آنرا تغییر دهد .  

AutoPostBack    که زمانیتاTrue     نشود نمی توان از رخداد TextChanged           آن کنترل استفاده کرد و به صـورت پـیش 
  . استFalseفرض
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 .نحوه استفاده کردن از این کنترل در قسمتهاي قبلی گفته شده و همچنین درمثالهاي بعدي نیز دوباره تکرار خواهد شد

  :کار با جداول و لیست ها
از .ه شدند استفاده شـود دنامبرباال  ها باید از یکی از کنترلهاي لیست که در جدول ها و ستون براي آراستن متن در ردیف

ListBox  ،DropDownList    از. تفاده مـی گردنـد    سـ براي جداول و لیست هاي دینامیک ا       و جدولDataGrid   و DataList 
 از  . گردد به پایگاه داده اند استفاده می     ل و لیست هاي پیچیده مانند آنهایی که حاوي کنترل ها هستند و یا متصل                وبراي نمایش جد  

ListBox             براي نمایش متنی فقط خواندنی در یک لیست با قابلیـت Scroll    و از DropDownList         بـراي نمـایش مـتن فقـط 
 DataGrid براي نمایش متن و یا کنترل ها در سـتون هـا و ردیـف هـا و از      Tableلیست کرکره اي ساده و از       خواندنی در یک    

  .یش داده ها و کنترلهاي پیچیده در جداول استفاده می شودبراي نما
 طراحی و هـم  در زمان هم می توان بطور استاتیکی Table و DropDownList ،ListBoxبراي اضافه کردن آیتم به  

ت باال می تـوان از      براي اضافه کردن آیتم بطور استاتیکی به سه کامپون        .  اجراي برنامه این عمل را انجام داد       در زمان بطور دینامیکی   
Collection Editorبراي فعال کردن آن می توان آیکن مربوطه را انتخاب کـرده و از پنجـره خـصوصیات، بـراي     .  استفاده کرد

انتخـاب کنیـد یـا       را   Rows خاصـیت    Table را و براي کامپونت      Items خاصیت   ListBox  ،DropDownListکامپونت ها   
  . را انتخاب کنیمEditItemفرم بگذاریم از منوي ظاهر شده می توان گزینه موقعی که کامپونت مربوطه را روي 

  

  

 که براي اضـافه کـردن   Collection Editor: 53شکل  Collection Editorنحوه فعال کردن : 52شکل 
  .آیتم بطور استاتیکی از آن اضافه می شود

  
 مـی تـوان بااسـتفاده از متـد     ListBox و DropDownListبراي اضافه کردن دینامیکی آیتم در زمان اجراي برنامه به       

Add به کلکسیون Itemsاین کامپونت ها استفاده کرد  .ListBox1.Items.Add(…).   
بخـاطر اینکـه ایـن کامپونـت تنهـا اطالعـات       . اما براي اضافه کردن عنصر به کامپونت جدول باید طور دیگري عمل کرد   

اما براي عناصر که در زمـان اجـرا     . احی بطور استاتیکی اضافه شده اند نگهداري می کند        جدولی را براي عنصرهاي که در زمان طر       
در . در جـاي قبلـی وارد کـرد   باید جدول را از نو ایجاد کرد و عنصرهاي قبلی را متنـاظراٌ  ) چه ردیف و چه ستون (اضافه می شوند  

   .این مورد ما یک مثال در ادامه خواهیم آورد
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 :مثال اول

 مـی   DropDownList و   Tableین مثال یاد گرفتن نحوه اضافه کردن آیتم بطور دینامیکی به کامپونت هاي              هدف از ا  
 و همچنـین بـه یـک     Table را بـه  TextBoxدر این مثال می خواهیم که در رخداد کلیـک کـردن دکمـه محتـواي یـک      . باشد

DropDownList  ایـن اشـیاء را روي   . ات داخل جدول زیر نیاز می باشـد براي نوشتن این برنامه به شی ها و تنظیم   .  اضافه کنیم
  .فرم قرار می دهیم

  Text (Id)  شی
Button btnClick  Add  

TextBox  txtAdd  -  
Table  tblExp  -  

DropDownList  ddlItem  -  
رده کـه در شـکل زیـر آو   . کد پیاده سازي شده اسـت  همانطور که گفته شد در این مثال مفهوم بازسازي کردن جدول در        

  . شده

  

  
  کد رخداد کلیک کردن دکمه: 55شکل   ظاهر فرم برنامه اول: 54شکل 

  
  :دریافت آیتم انتخاب شده از یک لیست

مـی   ،بـراي نمونـه در مثـال قبـل    . استفاده کردمی توان  SelectedItemاز خاصیت  براي دسترسی به آیتم انتخاب شده       
  . نظر استفاده کردزیر براي بدست آوردن آیتم موردتوان از دستور 

ddItem.SelectedItem.Text 
DataBindکردن ساده در کنترل لیست ها :  

براي مثال از یک بانک اطالعاتی ، آرایه ،         . شان را می توانند از هر منبع داده اي در برنامه شما دریافت کنند             کنترلها مقادیر 
  .ده شده استدر زیر یک نمونه ساده از این مقادیر آور. خاصیت یک شیء و غیره
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  :2مثال 
 Public string[] arrData1={“a”,”b”,”c”}استفاده از دستور  را اضافه کنید با ها به مثال قبلی یک آرایه از رشته

ــیت  ــت  DataSource خاص ــد    DropDownListکامپون ــسب بدهی ــه ن ــه آرای ــداد . را ب ــتور Page_Loadو در رخ  دس
Page.DataBind()می بینید که اعضاي آرایه به لیست اضافه شده اند. حله بعد برنامه را اجرا کنید را فراخوانی کنید، در مر .  

  : نکته
.  در کنترل هاي سرور استفاده می کنید، می توان حفظ مدیریت و حالت را خـاموش کنیـد            DataBinding هنگامیکه از 

براي . ین مدیریت خودکار را جایگزین می کند      به صورت اتوماتیک ا    ()DataBindاین مورد کارایی را افزایش می دهد، زیرا متد          
 .کنید Falseرا  EnableViewStateاینکار، خاصیت 

  
  :ترتیب اجراي دستورات

 کنتـرل  ایـن .  براي انجام دستورات بکار برده می شوند       ImageButton و   Button  ،LinkButton سرور   هاي کنترل 
 می شوند کـه     ب درخواست شده و سب    رمرورگ رخدادها از طرف     ونهاینگ . شوند یم Post-bock به نام    يرخدادها وقوع   بها سب 

  . توجه کنیدزیر به مثال ببینیم اتفاق افتاده در یک صفحه را رخدادهاي ترتیب اینکهبراي  .سرور به آن پاسخ دهد
  : 3مثال 

شد به همـین   می باListBox و TextBox، رخدادهاي مربوط به   Buttonهدف از این تمرین یاد گرفتن کار کردن با          
 :دلیل کامپونت هاي زیر را روي فرم قرار دهید

  Text (Id)  شی
Button Button1 Test 
ListBox ListBox1  -  
TextBox TextBox1  -  

 . سپس کدهاي زیر را به رخدادهاي مختلف صفحه اضافه کنید
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  3ظاهر برنامه : 57شکل   3کد برنامه مثال : 56شکل 
 قابلیت هاي بیـشتري   ImageButtonکنترل  .  بسیار واضح و سر راست می باشد       LinkButton و   Buttonاستفاده از   

 مکـانی هـستند کـه بـا مـاوس روي آن کلیـک کـرده ایـد و بـه آن                       y و   xرخداد کلیک آن حـاوي آرگومانهـاي        . را ارائه می دهد   
ImageMapsهم می گویند .  

  :در یافت مقادیر کاربر
 مـی تـوان داده      CheckBoxList و یـا     RadioButton  ،RadioButtonList  ،CheckBoxبا استفاده از کنترلهاي     

 Collection می توان از ویرایشگر      DropDownList و   ListBoxهمانند کنترلهاي   . هاي بولی و غیره را از کاربر دریافت کرد        
 Itemsایـد بـر روي خاصـیت        براي این کار ب   .  استفاده کرد  CheckBoxList یا   RadioButtonListبراي اضافه کردن آیتم به      

 یـا  CheckBox در آنها می توان متوجه ایـن شـد کـه آیـا            Checkedبا استفاده از خواص     . آنها در پنجره ي خواص کلیک کرد      
RadioButtonانتخاب شده اند یا خیر .  

ــک    ــه ی ــامی ک ــر     RadioButtonهنگ ــا دیگ ــد ب ــی دهی ــرار م ــرم ق ــالف   RadioButton را روي ف ــر خ ــا ب ه
RadioButtonList    براي این منظور باید خاصیت      .  ندارد برهم کنشی  ها هیچGroupName   آنها را براي هر RadioButton 

 مـی تـوان اسـتفاده    foreach، از حلقه RadioButtonList و یا CheckBoxListبراي دریافت یا تنظیم مقادیر . مشخص کرد 
  . انتخاب شدن یا انتخاب نشدن، می توان استفاده کرد را براي فهمیدنSelectedبراي این کنترلهاي می توان خاصیت . کرد

  
  : 4مثال

 CheckBoxList و   RadioButtonList هـاي  کنتـرل  بـا نحـوه اسـتفاده از         آشنایی مثال ساده براي     یک خواهیم یم
 Items سـپس روي گزینـه ي     . و یک دکمه را روي فرم قرار دهیـد         CheckBoxList، یک   RadioButtonListیک  . بنویسیم

 و همچنـین روي     .ینه ي دلخواه به آن اضافه نمایید      سه گز . در صفحه ي خواص کنترل کلیک کنید       RadioButtonListونت  کامپ
 در .سه گزینـه دلخـواه نیـز بـه آن اضـافه نماییـد      .  در صفحه خواص کنترل کلیک کنیدCheckBoxList کامپونت   Itemsگزینه  

دام یک از گزینه ها انتخاب و با پیغام مناسب آن را روي فـرم گـزارش                 رخداد کلیک کردن دکمه می خواهیم مشخص نماییم که ک         
  .نماییم
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  اجراي برنامه: 59شکل   کد مربوط به رخداد کلیک کردن: 58شکل 

  
  
  

  :نمایش گرفیک و تبلیغات
  روش هاي مختلفی براي نمایش گرفیک روي فرم وجود دارد

 فرم وب می توان یک تصویر را روي کل صفحه قرار      BackGroundبعنوان پس زمینه با استفاده از خاصیت         .1
 . می توان در قسمتی از صفحه بجاي کل صفحه تصویر را نمایش دادPanel یک کنترل BackImageURL با استفاده از .داد

آنـرا تنظـیم     ImageURLدر زمان اجرا هم می تـوان خاصـیت           Imageکنترل  ستفاده از   ا با   : پیش نما  بعنوان .2
 .کرد

 ImageButton کنترلبا استفاده از : دکمهک بعنوان ی .3

 .تبلیغاتی از موارد یلیست از تصاویر مایشنبراي  AdRotator کنترلبا استفاده از : تبلیغات عنوانب .4

بنابراین در مورد چهارم ما بعداً بیشتر صحبت خـواهیم کـرد و یـک               . موارد باال بجز مورد چهارمی همه سرراست هستند       
  .هیم آوردمتال در این مورد خوا

  :کنترل هاي گروهاي
براي مثال یکی از کاربردهاي کنترل هاي گروهی این است که شما یک صفحه الگـین درسـت کنیـد و در یـک قـسمت               
صفحه کنترل هاي مربوط به صورت یک گروه قرار گیرند و پس از الگین کردن آنهـا را مخفـی کنیـد و قـسمت دیگـر صـفحه را                 

  .نمایش دهید
راي اینکار استفاده می شود روي این کنترل نمی توان کنترل ها را ترسیم کـرد بایـد ابتـدا کنتـرل روي       ب Panelاز کنترل   

  . شودDragفرم قرار گیرد و سپس به روي آن 
  :5مثال 

، دو برچسب و یک دکمه روي آن فرار TextBox دو Panel را روي فرم قرار دهید روي       Panelبه عنوان تمرین یک     
 را بـردارد و  Panel ها درست بـود  TextBox مربوط به دکمه کد زیر را می نویسیم که اگر ورودي       Clickدر رخداد   . می دهیم 

  . پیغام نادریت را بفرستد و سر جاي خود باشدPanelاما اگر غلط بود . پیغام موفقیت آمیز را بفرستد
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  5ل نمایی ظاهري و اجراي مثا: 61شکل   کد مربوط به رخداد کلیک دکمه: 60شکل 
  

  :تاریخر با کا
 رخـدادهاي  از کنتـرل  ابـن  بـا  ارکـ  يبـرا  داد نمـایش  توان اطالعات مربـوط بـه روزهـا را    یم تقویم کنترلبا استفاده از   

SelectionChanged ــتفاده ــ اسـ ــود و  یمـ ــینشـ ــواص همچنـ ــا و SelectedDate خـ ــداد .SelectedDates یـ  رخـ
SelectionChanged رخدادي post – back  نماید سرور را مطلع می ،تاریخ تغییر به محض ابراینبن .باشدمی.  

  : 6مثال 
روي فرم قرار دهـیم و بمحـض اینکـه کـاربر روز تقـویم را               ) Calender(در این مثال می خواهیم که یک کنترل تقویم        

فرم قـرار  عوض کرد روز انتخاب شده در یک برچسب نمایش داده شود به همین منظور یک کنترل تقویم و یک برچسب را روي                
  .کنترل تقویم کد زیر را می نویسیم SelectionChangedو در رخداد . می دهیم

Label1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToString();  
  .بدین صورت می باشد  بطور مختصر کنترلهابقیهکار در بخشهاي قبلی ما با بعضی کنترلهاي استاندارد آشنا شده ایم 

  . ایجاد پاراگرافهاي متنی که بصورت نکته دار باشد استفاده می شود برايBulletedListکنترل 
  . به طرف سرورClientطرف  براي فرستادن فایل از FileUploadکنترل 

 Dataکنترلهاي بخش 

 Repeater و GridView ،DataListاضافه کردن آیتم ها به 
  :صطالحات می باشد که باید بیان شودقبل از اینکه نحوه کار با کامپونت هاي باال بیان نماییم، بعضی ا

DataBinding :یعنی اضافه کردن آیتم از منبع داده)DataBind.(  
Template :     مجموعه اي از المانهايHTML             یا کنترلهاي سرور می باشد، که براي هر آیتم داده از منبع داده تکرار می 

  .شود
DataSource : یا یک مجموعه می توان باشدمنبع داده که می توان یک آرایه، یک جدول و.  

  : 7مثال 
 Bindو چگونگی   دهیم  نشان   GradViewرا به   Templateنحوه ي اضافه کردن ستون هاي       در این مثال می خواهیم      

  :کردن کنترل هاي موجود در آن به یک منبع داده
  .آرایه از رشته ها را بصورت عمومی در برنامه خود تعریف کنیدابتدا یک  -1
 .دهیدفرم قرار را روي  GraidViewکنترل  -2
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 . می توان اضافه کردColumnsخاصیت ستون هاي را به آن با استفاده از  -3

  
  Columnsظاهر خاصیت : 62شکل 

گزینــه  Avaliable fieldsدر قــسمت ظــاهر شــده،  Columnsکــه بــا انتخــاب خاصــیت در صــفحه ي  -4
TemplateFild      بر روي دکمه  را انتخاب کرده، سپسAddسپس دکمـه  . براي این مثال دو ستون اضافه کنید. یید کلیک نماOk 

 .را بزنید

ظـاهر  . انتخـاب نماییـد   کرکـره اي     از منوي     را Columns(0)کنید و سپس    راست  کلیک   GridViewروي   -5
 .تغییر می کند Editکنترل به حالت 

    
  . و باز شدن پنجره ویرایشColumn(0)انتخاب گزینه : 63شکل 

کنیـد تـا بـه     Dragمربـوط بـه کنتـرل،     Templateروي فرم وب قرار دهیـد و سـپس بـه     راسایر کنترل ها   -6
GridView براي مثال به این . اضافه شوندGridView یک TextBoxاضافه کنید . 
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 را End Template Editingو سـپس گزینـه   .  کلیـک راسـت نماییـد   GridViewپس از تنظیمات روي  -7
 .انتخاب نمایید

کلیــک راســت کنیــد و ســپس  GridViewبــراي اینکــار بــر روي کنتــرل . یش کنیــددومــین ســتون را ویــرا -8
Column(1) را از منوي انتخاب نمایید. 

کنیـد بـه     Dragبراي این مثال، یک دکمـه ترسـیم کنیـد و آنـرا              .  را براي این ستون تکرار کنید      7 تا   5مراحل   -9
Column(1)  درTemplate مربوط بهGridView. 

 کـردن یـک منبـع بـه         Bind دسـتورات زیـر کـه بـراي          Load_Formد مربـوط بـه      در این مرحله در رخدا     -10
GridViewمی باشد، را وارد کنید و سپس آنرا اجرا نمایید : 

GridView1.DataSource = a; 
GridView1.DataBind(); 

  . در این مثال نام آرایه عمومی می باشد که بعنوان منبع استفاده شده استa: یادآوري 
   

  
  7 اجراي برنامه مثال :65شکل

  
  :ارزیابی داده هاي ورودي کاربر

یکی از مهمترین مراحل دریافت داده ها از کاربر این است که اطمینان حاصل کنیم آیا داده هـاي وارد شـده از طـرف او                    
کاربر چیزي را وارد کـرده      آیا  : اصول تعیین اعتبار بدین شرح می باشند      . معتبر هستند یا خیر؟ به این مراحل تعیین اعتبار می گویند          

آیا داده ورودي در یک بازه خاص قرار دارد؟ و امثـال         ). براي مثال آدرس ایمیل   (است؟ آیا نوع صحیحی از داده را وارد کرده است         
  .اینها

ASP.NET               یک سري از کنترلهاي ارزیابی داده هاي ورودي را قبل از اینکه داده ها به سرور فرستاده شوند، در سـمت 
  .  مهیا کرده است و به این صورت بدون درگیر شده سرور و تحمل بار اضافی به آن صورت می گیردکالینت
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ایـن نـوع کنتـرل هـا        . در جدول زیر شش کنترل موجود براي تعیین اعتبار داده هاي ورودي کاربر، توضیح داده شده اند                
  .ا بررسی می تمایند آنها مشخص شده است رControlToValidateمقدار کنترلی را که در خاصیت 

  کاربرد  کنترل
RequiredFieldValidator آیا کاربر چیزي را وارد کرده (بررسی می کند که آیا کنترل حاوي داده است یا خیر

  )است؟
CompareValidator بررسی می کند که آیا داده وارد شده با داده ي موجود در کنترل دیگر تطابق دارد یا خیر.  

RangeValidator رسی می کند که آیا آیتم وارد شده بین دو مقدار تعریف شده قرار دارد یا خیربر.  
RegularExpressionValidator بررسی می کند که آیا داده وارد شده با فرمت مشخص شده مطابقت دارد یا خیر.  

CustomValidator  دو انجام اعتبار داده ورودي را توسط اسکریپتی کالینت سایت یا سمت سرور و یا هر
  .می دهد

ValidationSummary  تمام موارد بررسی شده را در یک مکان نمایش می دهد یا به صورت کلی فقط یک پیغام
  .را نمایش می دهد

  
  :براي استفاده از کنترل هاي تعیین اعتبار باید مراحل زیر طی شود

 ControlToValidate خاصیت   ترسیم و یا قرار دادن یک کنترل اعتبار ورودي روي فرم و تنظیم کردن              -1
 استفاده می کنید،    ComparValidatorاگر شما از کنترل     . آن به کنترلی که می خواهید تعیین اعتبار شود        

  . را نیز تنظیم کنیدControlToCompareباید خاصیتت 
 را به پیغامی که می خواهید هنگامیکـه داده ي ورودي معتبـر نیـست نمـایش                  ErrorMessageخاصیت   -2

 .نظیم کنیددهد ت

از ایـن مـورد بـراي    .  آنرا براي نمایش دادن پیغامی هنگامیکه خطا رخ می دهد، تنظیم کنید  Textخاصیت   -3
 . استفاده می شودErrorMessageنمایش دادن توضیحات طوالنی تر از خاصیت 

 را روي فـرم وب بـراي نمـایش تمـام پیغـام هـاي                ValidationSummaryدر صورت نیاز یک کنترل       -4
 .اصل از کنترلهاي تعیین اعتبار، ترسیم کنیدخطاي ح

 می شود، سبب انجـام بررسـی تعیـین          Post-Backتنها وجود کنترلی که سبب فرستاده شدن یک رخداد           -5
 .روي فرم در این حالت ضروري است) مانند یک دکمه(پس وجود یک چنین کنترلی. اعتبار می گردد

 بـه نـام    ValidationSummary خاصیت کنتـرل     MessageBoxبراي نمایش خطاهاي تعیین اعتبار به صورت یک         
ShowMessage را Trueکنید .  

  ترکیب کنترل هاي تعیین اعتبار
 ایی که ایمیل کاربر را      TextBoxبراي مثال   . یک کنترل روي صفحه می تواند از چندین کنترل تعیین اعتبار استفاده کند            

  . متصل باشدRegularExpressionValidator و کنترل RequieredFieldValidatorدریافت می کند می تواند به کنترل 
  : باید به نکات زیر توجه داشتCompareValidatorدر مورد کنترل
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 نتوانـد بـه یـک نـوع داده مناسـب تبـدیل شـود، نتیجـه                  ControlToValidateاگر کنترل مشخص شده در خاصیت       
Invalidخواهد بود .  

 Valid نتواند به یک نوع داده مناسب تبدیل شـود، نتیجـه           controlToComareاگر کنترل مشخص شده در خاصیت       
  .در این حالت باید از یک کنترل دیگر براي تعیین اعتبار بهره جست. خواهد بود

 آن مـی تـوان      Operator استفاده کنیم با تنظیم کردن خاصیت        CompareValidatorهنگامیکه می خواهید از کنترل      
ایـن  . براي مثال گاهی از اوقات ورودي یک فیلد باید کمتر یا مساوي فیلـد دیگـري باشـد و امثـال اینهـا                    . نوع مقایسه را انجام داد    

  .خاصیت در پنجره خواص کنترل ذکر شده به سادگی قابل تنظیم است
  :8مثال 

یم دو عدد که در دو در این مثال خواه. هدف از این مثال استفاده از کنترلهاي باال براي ارزیابی بعضی از کنترلها می باشد             
TextBox            می باشند بر هم تقسیم نماییم بطوریکه هیچکدام از اینها خالی نباشد همچنین عدد دومی بزرکتر از صفر و کوچکتر از 

را روي فـرم   و یک دکمـه   Label دو  ،TextBoxبه همین منظور دو     .  نشان داده شود   Lableنهایتاً جواب در یک     .  باشد 1000
 TextBox و براي ارزیابی رنـج       RequiredFieldValidator دو کنترل    TextBoxي ارزیابی خالی نبودن دو       و برا  دقرار دهی 

ــRangeValidatorدومــــی یــــک کنتــــرل   کنتــــرل ControlToValidateخاصــــیت . د را روي فــــرم قــــرار دهیــ
RequiredFieldValidator      ها را بـه TextBox      و در مـورد کنتـرل   . د هـا نـسبت دهیـRangeValidator   ابتـدا خاصـیت 

ControlToValidate را به TextBoxو سپس د دومی نسبت دهی Min و Max دییر دهیغ ت1000 و 1 آن را به.  
بـراي هـر   .  تک تک کنترل هاي تعیین اعتبار می باشدErrorMessageپس از این کارها نوبت به تنظیم کردن خاصیت  

 کدي ساده براي تقسیم کـردن دو عـدد    دکمهClick در رخداد  ودیک کنیروي دکمه دو بار کل   . دنویسیبکدام یک عبارت معنا دار      
  . بنویسیدبر هم 

Label2.Text=(Convert.ToInt32(TextBox1.Text)/ 
Convert.ToInt32(TextBox2.Text)).ToString(); 

ارد نمایید یک پیغام  دومی عددي بزرکتر از یک را وTextBoxاگر در . سپس آنرا اجرا نمایند و نتیجه را مشاهده نمایید       
 Typeخاصـیت   ! چون نوع داده ي ورودي را مشخص نکرده ایم        ! چرا؟.  ظاهر می شود   RangeValidatorخطا از طرف کنترل     

 . تغییر دهیدintegerاین کنترل را به 

  
  8ظاهر برنامه مثال : 66شکل 

  
  8اجراي برنامه مثال : 67شکل 
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  :باطل کردن تعیین اعتبار
اعتبار قبل از اینکه سرور صفحه اي را پردازش کند اتفاق می افتد، ممکن است کاربر در بین انبوهی از پیغام                     چون تعیین   

-Postبراي باطل کردن این کنترل ها می توان از یک کنترل کـه خاصـیت    ! هاي خطا گیر بیفتد و نه راه پس داشته باشد و نه پیش            

Back نداشته باشد مانند Submit HTML Control با بررسـی کـردن   در این حالت می توان کاربر را . استفاده کردIsValid 
  .به یک صفحه دیگر هدایت کرد Pageشی 

  :9مثال 
هدف از این مثال یاد گرفتن اینکه چگونه از دست کنترلهاي ارزیابی فرار کرد و همچنین یاد گـرفتن اینکـه چگونـه مـی                

، یــک TextBoxبــه هــیمن منظــور روي فــرم یــک  .ن مراجعــه کــردتــوان یــک فــرم دیگــر را بــه ســایت اضــافه کــرد و بــه آ
RequiredFieldValidator خاصــیت . دو دکمــه کــه یکــی ســرور ســاید و دیگــري طــرف کالینــت باشــد اضــافه کنیــد   و

ControlToValidate   کنترل RequiredFieldValidator    را به TextBox  در این اگر روي دکمه طرف سرور       .  تنظیم کنید
 خالی باشد پیغام خطا گرفته می شود ولی اگر روي دکمه طرف کالینت کلیک شـود بـه صـفحه بعـدي                       TextBox کلیک کنید و  

 بـه  WebSite منـوي  ..Add New Itemبراي برآورد کردن این منظور یک فرم جدیـد بـا اسـتفاده از گزینـه     . هدایت می شود
بــا اظافــه کــردن ســپس .  تغییــر دهیــدHelloا بــه  آن رText اضــافه کنیــد و Labelپــروژه اضــافه کنیــد روي ایــن فــرم یــک 

onclick=”page_ValidationActive=false;”    به کد HTML            ارزیـابی کـردن آن را غیـر فعـال کـرده سـپس در رخـداد 
Page_Loadکد زیر را وارد می کنید :  

  
  کد مربوط به رخداد بار شدن صفحه: 68شکل 

  ....این برنامه را می توان ادامه داد
  :اعتبار سفارشیتعیین 

 اسـتفاده   CustomValidatorاگر هیچکدام از کنترلهاي تعیین اعتبار نیاز شما را برآورده نمی کند می توانید از کنتـرل                  
بـراي تعیـین    .  قرار دهید  ServerValidateاگر الزم است پردازش سمت سرور انجام شود، کد تعیین اعتبار را در رخداد               . نمایید

  . این کنترل را بایید تنظیم کردClientValidationFunctionصیت  خاClientاعتیار سمت 
  :10مثال 
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براي این منظور در این برنامـه مـی خـواهیم    . می باشدCustomValidator هدف از این مثال نحوه کار کردن با کنترل
  . بررسی کنیم که ورودي یک عدد اول است یا خیر

 ControlToValidateخاصـیت   .  قرار دهید  CustomValidator، یک دکمه و یک      TextBoxروي فرم یک یک     
 کـدهاي شـکل زیـر را وارد    ServerValidateسپس در  رخداد .  تنظیم کنید  TextBox را به    CostomValidatorمربوط به   

  . استثناها کنترل شده اندTry-catchکنید در این کد با استفاده از دستور 

  
 ServerValidateکد مربوط به رخداد : 69شکل 

 
  :موارد تکمیلی کنترل هاي وب

 ASP.NETطریقه ي حرکت بین صفحات مختلف در 
  . روش اي مختلفی را ارائه داده است که در ادامه بررسی خواهند شدASP.NETبراي حرکت بین صفحات مختلف، 

  کاربرد  روش هدایت و حرکت به صفحه اي دیگر
  حرکت به صفحه اي دیگر HyperLinkکنترل 

  . می باشدHyperLinkمعادل کلیک بر روي یک کنترل  ;(…)Response.Redirectتابع 
این . به فرم وب جاري خاتمه بخشیده و اجراي صفحه اي دیگر را آغاز می کند ;(…)Server.Transferتابع 

  .کاربرد دارد) aspx.(روش تنها براي حرکت بین فرم هاي وب
اجراي یک فرم وب جدید را آغاز . جاري در حال نمایش استدر حالیکه فرم وب  ;(…)Server.Executeتابع 

این روش نیز تنها براي فرم هاي .محتویات هر دو فرم ترکیب خواهند شد. می کند
  .وب کاربرد دارد
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اگر کاربرد از برنامه . یک صفحه را در یک پنجره جدید مرورگر نمایش می دهد ;(…)W indow.openتابع اسکریپتی
  . استفاده کند این متد کارآیی نخواهد داشتpop-up stopperهایی مانند 

  Redirection و HyperLinkاستفاده از 
 بـا کلیـک کـاربر بـر روي ایـن کنتـرل بـه صـفحه اي         HyperLink کنتـرل   NavigateURLبا تنظیم کردن خاصیت     

در صورت نیاز به پـردازش      . داین کنترل سبب انجام هیچگونه رخدادي در سمت سرور نمی گرد          . مشخص شده، هدایت می گردد    
در ایـن حالـت مـی تـوان از تـابع      .  اسـتفاده کـرد  ImageButton و یـا  LinkButtonرخداد کلیک مـی تـوان از کنتـرل هـاي       

Response.Redirectبراي هدایت کاربر به صفحه اي دیگر استفاده کرد .  
 Transferاستفاده از متد 

:  می باشد با این تفاوت     Redirect و یا استفاده از تابع       HeperLinkاستفاده از   استفاده از این تابع یا متد بسیار شبیه به          
Transfer               تنظـیم کـردن   . می تواند بعضی از اطالعات مربوط به صفحه ي اصلی را در بین درخواست ها، حفظ و نگهداري کنـد

ر رخداد در فرم مقصد نیز مهیـا         و پروسیج  ViewState و   QueryString سبب می شود که      True به   Transferمان تابع   گوآر
به صورت پیش فـرض  .  کنیدFalse فرم وب را EnableViewStateMacبراي استفاده از این حالت ایتدا باید خاصیت        . باشند

ASP.NET   اطالعات ViewState   را Hash  با  .  می کندFalse              کردن آن، این اطالعات در صفحه اي دیگر نیز قابـل خوانـدن 
ایـن روش فقـط بـراي       .  اسـتفاده کـرد    Request.Formریافت این اطالعات در صفحه اي دیگر می توان از           براي د . خواهند شد 
  .  قدیمی قرار داده شده استASPسازگاري با 

هر گونه سعی در استفاده از یـک صـفحه ي           .  تنها با فرم هاي وب کار می کنند        Execute و   Transferمتدهاي  : توجه
HTMLاجرا پاسخ داده خواهد شد معمولی با یک خطاي زمان .  

  : 4مثال 
و . به این منظور یک پـروژه جدیـد بـاز کنیـد    .  می باشدTransferنحوه کار کردن با دستور      یادگیري  هدف از این مثال     

می خـواهیم بـا کلیـک کـردن روي دکمـه      .  و یک دکمه قرار دهید   TextBoxروي فرم اول یک     . یک فرم دیگر به آن اضافه کنید      
  : به همین دلیل تنظیمات زیر را انجام دهید.ی محتویات فرم اول به فرم دوم منتقل شودروي فرم اول
: در رخـــــداد دکمـــــه کـــــد زیـــــر را بنویـــــسید کـــــه بتـــــوان بـــــه صـــــفحه دوم رفـــــت  -1

Server.Transfer("default2.aspx", true);. 
ده از فرم اول را      فرم دومی کد زیر را وارد کنید که بتوان اطالعات رسی           Load_Pageدر رخداد مربوط به      -2

  .روي فرم دوم نمایش داد
Label1.Text = "received from webform1:" + Request.Form["TextBox1"].ToString(); 

 . تغییر نمایدFalse فرم اول را به EnableSessionStateخاصیت  -3

  :Executeاستفاده از متد 
این مورد اجازه می دهـد      . رك اولین فرم وب، پردازش کرد     ون ت  می توان فرم وب دوم را بد       Executeبا استفاده از متد     

ــیم   ــه ناحیــه اي در همــین صــفحه جــاري هــدایت کن ــایج را از یــک فــرم وب ب ــد  ،Transferهماننــد متــد . نت  بای
EnableViewStateMac صفحه Falseشود .  
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 اسـتفاده شـده در   Post-Back ترکیب می کنید، هر گونه رخداد Executeهنگامیکه فرم هاي وب را با استفاده از متد         
براي این منظور استفاده از این روش تنها هنگامی مفید اسـت کـه فـرم دوم                 . فرم دوم سبب پاك شدن فرم اول می گردد        

  .ایی را سبب شودPost-Backحاوي کنترلی نباشد که رخداد 
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  :مقدمه
VS.NET               با استفاده از مجموعه اي از ابزارها و فضاهاي نام که به آنها ADO.NET          اطالق می شـود بـه پایگـاه داده 

 و  Connectionنکـه    تقریبـاً مـستقل از منبـع داده اسـت و پـس از ای               ADO.NETطریقه دستیابی به داده ها در       . دسترسی دارد 
ارتباط ایجاد شد جداي از نوع پایگاه، طرز کار و رفتار با آنها بوسیله ي یک سري از اشیاء، خواص و روش ها موجـود کـه بـراي                           

در طی این فصل و فصول آتی نحوه ي اتصال و استفاده از بانکهاي اطالعاتی با استفاده ار . تمام آنها یکسان است صورت می گیرد      
  . جدید فراهم شده را خواهیم آموختابزارها ي

   :ADO.NETدرك پایه اي از 
  : سه الیه وجود داردADO.NETبراي دستیابی به داده ها در 

  . باشدXML و یا یک فایل SQL، پایگاه داده OLEمی توان یک پایگاه داده : مکان فیزیکی نگهداري داده ها -1
 است که نمایش دهنـده س درون       Command و اشیاء    Connectionاین مرحله شامل شی     : فراهم کننده ي داده    -2

 .حافظه اي داده ها هستند

3- DataSet :  پس از اینکه . نمایش دهنده ي درون حافظه اي جداول و ارتباطات بین آنها استDataSet  ایجاد شـد 
م مـی   هـ Disconnectionبه این نوع معماري   . اینکه از کجا آمده است و یا کجا ذخیره گشته است اهمیت ندارد            

 . مستقل از ذخیره داده ها استDataSetگویند زیر 

  
 ASP.NETارتباط اشیاء در : 70شکل

 
  : وجود داردADO.NETدو نوع اتصال داده به پایگاه داده در 

 از شـی  Oleکانکـشن از نـوع پایگـاه داده       .  براي اتصال بـه پایگـاه داده محلـی         OleDbConnectionاستفاده از    -1
OleDataAdaptorانجام دستورات و بازگشت داده استفاده می شود براي .  

 . براي اتصال به یک پایگاه داده بر روي سرورSqlDbConnectionاستفاده از  -2

ADO.NETخواص، اشیاء و متدش را به صورت سه فضاي نام که در زیر بیان شده است، ارائه می دهد .  
  مواردي را که مهیا می کند  فضاي نام

System.Data نوع ها و سرویس ها براي ایجاد و دستیابی به کالس ها ،DataSetsو اشیاء مشتق شده از آن   
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System.Data.SqlClient   نوع ها و کالس هایی را براي دستیابی به پایگاه داد هايSQL-Server 
System.Data.OleDb   نوع ها و کالس ها براي دستیابی به پایگاه دادهOLE 

 
 . به پروژه اضافه کردUsing فضاي نام را با استفاده از کلمه واضح است که می توان این

  :این مراحل را طی کنید، ADO.NETبراي دستیابی به یک پایگاه داده بوسیله ي 
 .ایجاد یک کانکشن به یک بانک اطالعاتی با استفاده از شی کانکشن -1

.  ذکـر گردیـد کـه بـه دو صـورت مـی باشـد               براي اتصال به پایگاه داده بکار برده می شود که قبالً          : Connectionشی  
SqlConnection و OleConnection.مهمترین متدهاي این شی به این صورت می باشد:  

  شرح  متد
Open خصوصیات تنظیم شده مانند . ارتباط داده شده با خصوصیات تنظیم شده باز می کند

ConnectionStringکه ارتباط را براي استفاده مشخص مس کند .  
Close  ارتباط را می بندد  

BeginTransaction   شروع به اجراي تراکنش می کند و یک شیTransaction را بر می گرداند که براي قبول یا رد 
  .تراکنش می توان استفاده کرد

  
 .Adapter با استفاده از شی DataSetاستفاده از یک دستور براي ایجاد یک  -2

که بـه دو  .  بکار برده می شود   DataSet به شی    Commandند شی   براي متصل کردن یک یا چ     : DataAdapterشی  
این اشیا چهار خـصوصیت تعریـف شـده         . SqlDataAdapter و   OleDbDataAdapter: صورت می توان آن را تعریف کرد      

 و SelectCommand ،InsertCommand ،UpdateCommand: براي دستکاري داده هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی دهنـد           
DeleteCommand.  
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 DataAdapterارتباط اشیاء مختلف با : 71شکل 

  :مهمترین متد مورد استفاده در این اشیاء به شرح زیر می باشد
  شرح  متد
Fill  اجرايSelectCommand براي پر کردن شی DataSet با داده هاي که در DataSource مشخص 

  .شده است
Update  بطور بازگشنی نوابعInsertCommand ،UpdateCommand ،DeleteCommand  براي هر 

  .DataSetاضافه شدن، حذف شدن، ویرایش شدن یک ردیف در 
  
 . در کد براي نمایش داده ها یا تغییر داده ها در پایگاه دادهDataSetاستفاده از از شی  -3

ین کـار کـردن بـا ایـن     براي فراهم کردن داده هاي بدون ارتباط با پایگاه داده را استفاده می شود و همچن      DataSetشی  
بدون ارتباط با داده هاي ذخیره شـده بـا آن   . ما این شی را از داده هاي ذخیره شده پر می کنیم       . داده ها  رابطه اي را فراهم می کند        

 سپس می توانیم مجدداً با داده هاي ذخیره شده ارتباط برقـرار کنـیم و اگـر خواسـتیم داده هـاي تغییـر داده شـده در          . کار می کنیم  
DataSet   هر جدول در    .  را جایگزین کنیمDataSet     به یک شی DataTable   درون TablesCollction  نسبت داده می شود  .

   می باشدDataColumn و مجموعه DataRow شامل یک مجموعه شی DataTableهر شی 
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 DataSetشماي گرافیکی شی : 72شکل

  DataSetمتدهاي اساسی شی 
ي از متدهاي است که براي کار کردن با محتویات جداول یا روایط بین آنهـا بکـار بـرده                     داراي مجموع ا   DataSetشی  

  : با هم ادغام نمایمDataSet را خالی کنیم با داد ها را از دو DataSetبراي مثال، ما می توان یک . می شود
  شرح متد  متد

Clear  همه داده هاي داخلDataSetرا بر می دارد .  
Merge  محتویات یکDataSet را با یک DataSetدیگر ادغام می نمایید .  

  
 .Adapter با استفاده از شی DataSetاجراي دستورات براي به روز رسانی پایگاه داده از  -4

اسـتفاده از   .  آنـرا گـشوده ایـد      Open بـا اسـتفاده از متـد         2 اگر شما به صورت صریح در مرحلـه          -بستن کانکشن  -5
ر ابتدا به صـورت ضـمنی سـبب بـاز و بـسته شـدن هـر کانکـشن بـا هـر                     د Openدستورات بدون اجراي دستور     

 .درخواست می شود

عموما در محصوالت مایکروسافت دو روش براي       . در ادامه تمام این مراحل به صورت مفصلی توضیح داده خواهند شد           
  .سی مستقیم کد نوی-2.  استفاده از ابزارهاي ویژوال در زمان طراحی-1: کار با پایگاه داده وجود دارد

با توجه به اینکه روش اول فقط براي تازه کاران جذاب و مفید می باشد و هیچگونه دید عمیقی را از کار ارائه نداده و با                  
 بـا اسـتفاده از    براي مثال در روش اول شـما      . کوچکترین خطایی در برنامه رفع آن واقعاً مشکل می باشد از آن استفاده نخواهد شد              

 را براي اتصال به پایگاه داده ایجاد کنید ولی بدیهی است که با کدنویـسی                ConnectionStringی توانید یک    ابزارهاي ویژوال م  
انعطاف پذیري و توانایی بیشتري وجود خواهد داشت و واقعاً کسی مبحث را درست درك کرده که بتواند براي این مجموعـه کـد                

  .ینویسد
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  :SQL-Serverنمایش داده هاي 
، Pagingآن از ویژگـی هـاي پیـشرفته اي ماننـد            .  براي کار با داده ها بسیار انعطاف پذیر می باشـد           DataGridکنترل  

ویرایش داده ها و مرتب کردن داده ها بهره می برد که مباحث مفصل تر آن و همچنین سایر کنترل هاي اینگونه در فصلی جداگانه                        
بـراي  . با داده ها صرفاً از آن براي نمایش داده هـا اسـتفاده خـاهیم کـرد                در این فصل براي معرفی مفاهیم کار        . ارائه خواهد گردید  

ء شـی   . SQLDataSet و   SQLConnection  ،SQLDataAdapter: نمایش داده ها حداقل از سه شیء اسـتفاده مـی شـود            
SQLConnection     در فضاي نام System.Data.SqlClient             براي ایجاد یک کانکشن از سرور وب به بانک داده ي SQL-

Server    شی  .  بکار برده می شودSQLDataAdaper            نیز در همین فضایی نام قرار داشته و بیانگر کانکـشن و دسـتوراتی اسـت 
 را  SQLDataAdapter موجود بوده و     System.Data در فضاي نام     SQLDataSetشی  . که روي پایگاه داده اجرا می شوند      

  . بدست آوردSQL-Serverبکار می گیرد تا داده ها را از منبع داده اي 
 :1مثال 

 را بخـوانیم و در یـک   Titles رکوردهـاي جـدول   Pubs به نـام    SQL-Server می خواهیم از بانک اطالعاتی همراه       
GridViewنمایش دهیم .  

 روي صـفحه قـرار      GridViewیک  .  را وارد کنید   System.Data.SqlClient و   System.Dataابتدا فضاهاي نام    
  . صفحه دوبار کلیک نموده و کد زیر را داخل آن بنویسیدسپس بر روي. دهید

  
   صفحهLoadکد رخداد مربوط به : 73شکل 

ور کـه   آن همـانط ConnectionStringدر .  براي ایجاد ارتباط با بانک اطالعاتی باز می کنـیم         SqlConnectionیک  
  .به آن متصل شود را مشخص می کنیم و نام پایگاه داده را که برنامه می خواهد مالحظه می کنید، نام سرور

SqlConnection sqlcon = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=pubs;Integrated Security=True"); 

 به آن، براي دریافت داده ها اقدام می نمـاییم  SQL و پاس کردن یک عبارت SQLDataAdapterسپس با ایجاد یک   
  : ایجاد می کنیمDataSetی و در ادامه یک ش

SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("select * from titles",sqlcon ); 
DataSet datset1 = new DataSet(); 
sqldata1.Fill(datset1); 

SQLDataAdapter را اضــافه میکنــیم تــا DataSetرا پیمــایش کنــد  .DataSource مربــوط بــه دیتاگریــد را بــه 
DataSetایجاد شده تنظیم می کنیم و در نهایت دیتاگرید را به دیتاست متصل می نماییم .  

GridView1.DataSource  =datset1; 
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GridView1.DataBind(); 
  :SQL-Serverاضافه کردن داده ها به بانک اطالعاتی 

 آشـنایی  Insert اگر بـا دسـتور   . امکان پذیر نمی باشدSQLکار کردن با بانک هاي اطالعاتی بدون آشنایی با دستورات      
  .داسته باشید درج کردن داخل یک بانک اطالعاتی خیلی ساده می شود

 Insertرا بـراي اجـراي    SQLمی تـوان دسـتور    Command ایجاد شد، با استفاده از شیء        Connectionهنگامیکه  
  .  باید بسته شود Connectionکردن داده ها مورد استفاده قرار داد و نهایتا 

 
   :2مثال 

اضـافه کنـیم بـه همـین دلیـل روي صـفحه چنـدین         داده   pubs از پایگاه داده     titlesخواهیم به جدول     در این مثال می   
TextBox    و چندین Label   اریم و در رخـداد      ذو همچنین روي صفحه یک دکمه مـی گـ         .  قرار می دهیمClieck  کـد   مربوطـه

 و  مـی باشـد  Commandو ایجاد یـک شـی    این کد شامل ایجاد یک اتصال. ممربوط به وارد کردن این اطالعات را وارد می کنی       
، Command کـردن اتـصال، اجـراي        زسـپس بـا     و   CommandType و   Sqlcommandتنظیم کردن خصوصیات     همچنین

  .بستن اتصال می باشد
مجوعـه  . هـد  را روي داده ها به ما می دStored procedure یا SQLاجازه اجرا کردن دستورات : Commandشی 

مهمترین متد ایـن  .  می دهدDataReader یا DataAdapterاي از ردیف هاي داده و تعداد آن را بر می گرداند و آن را به شی           
، Insert ،Update که مقـداري را برنمـی گردانـد ماننـد     SQL می باشد که براي اجراي دستورات        ExecuteNonQueryشی  

Deleteبکار برده می شود .  

 
  فرم مثال دوم: 74شکل 

SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=pubs;Integrated Security=True"); 
        SqlCommand sqlcom= new SqlCommand(); 
        string sqlstr="INSERT INTO titles 
(title_id,title,type,pub_id,price,advance) VALUES 
("+TextBox1.Text+",'"+TextBox2.Text +"','"+TextBox3.Text +"','"+TextBox4.Text 
+"',"+TextBox5.Text +"," +TextBox6.Text+") "; 
        sqlcom.CommandText = CommandType.Text; 
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        sqlcom.Connection = sqlcon1; 
        sqlcon1.Open(); 
        sqlcom.ExecuteNonQuery(); 
        sqlcon1.Close(); 

  کد مربوط به رخداد کلیک کردن دکمه: 75شکل 
    

  به روز رسانی داده ها و ویرایش آنها
به .  می باشدInsertنحوه کار هم دقیقاً مشابه عملیات .  می توان این کار را انجام دادSQL Updataeبا اجراي دستور 

  . همین دلیل تشریح این کار را با یک مثال دنبال می کنیم
  :3مثال 

 پروسیجر می باشد به همین دلیل مـی خـواهیم    و استفاده از ایجاد، SQL Update این مثال آشنایی با دستور هدف از
 مساوي یک مقدار ورودي باشد مقدار قیمت        Title_ID، فیلد   pubs از پایگاه داده همراه      titlesدر این مثال هنگامیکه در جدول       

  .نمایش دهیم GrideViewات به روز رسانی این جدول را در یک  تغییر دهیم و قبل و بعد از عملی35.00آن را به 
در قسمت .  و یک دکمه قرار می دهیمLabel و یک  TextBox یک   GrideViewبراي انجام این مثال روي فرم یک        

   :ایجاد می کنیمکد مربوط به این فرم یک روال بوسیله دستورات زیر 
public void showdata() 

 را درون آن می نویسیم به همان صورت که در مثـال       titlesت الزم براي نمایش داده هاي جدول        و در داخل آن دستورا    
  :اول این کار را انجام دادیم

  .فضاي نام الزم را به پروژه اضافه می کنیمابتدا مانند مثالهاي قبل 
using System.Data.SqlClient; 

  :م برقرار می کنیPubs را به پایگاه داده Connectionیک 
SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=pubs;Integrated Security=True"); 

 داده هاي کـه مـی خـواهیم نمـایش داده شـوند را               SQL را ایجاد و با یک عبارت        SQLDataAdapterدر ادامه شی    
  .انتخاب می کنیم

SqlDataAdapter sqldat1 = new SqlDataAdapter("select title,title_id,price from 
titles", sqlcon1); 

  :  ربط  می دهیمGridView ایجاد کرده آن را به DataAdapter براي گرفتن داده ها از DataTableبعد یک 
DataTable datatab1 = new DataTable(); 
sqldat1.Fill(datatab1); 
GridView1.DataSource = datatab1; 
GridView1.DataBind(); 

 مربوط  تدر ادامه برنامه در رخداد کلیک کردن دکمه دستورا        .  این تابع را فراخوانی می کنیم      Loade_Formدر رخداد   
  :به بروز رسانی را مانند زیر می نویسیم 
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  اجراي مثال سوم: 75شکل

  
  : ابتدا مانند مثال دوم به ترتیب کارهاي زیر را انجام می دهیم

 .Connectionاد بک ایج -1
SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=pubs;Integrated Security=True"); 

 Sqlcommand ایجاد بک -2
SqlCommand sqlcom1 = new SqlCommand(); 

 Sqlcommandتنطیم کردن  -3
sqlcom1.CommandText = "UPDATE titles SET price=35.00 where title_id = 
'"+TextBox1.Text+"'"; 
sqlcom1.CommandType = CommandType.Text; 
sqlcom1.Connection = sqlcon1; 
 

 Connectionبازکردن  -4
sqlcon1.Open(); 

 Sqlcommandاجراي  -5
sqlcom1.ExecuteNonQuery(); 

 Connectionبستن  -6
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sqlcon1.Close(); 
  . را فراخوانی می کنیم که داده هاي تغییر داده شده را نشان دهد()showdataبعد از این عملبات ها رویه 

  حذف اطالعات از جدول
مهمترین و معمولیترین حالت حذف اطالعات معموال مربوط به مـدیریت پایگـاه داده مـی شـود و بهتـر اسـت کـاربران              

  .دسترسی به یک چنین امکاناتی را نداشته باشند
 SQLConnection ذکر شده می باشد و در ابتـدا بـا شـی             SQLهمانند اجراي سایر دستورات     روال کار در اینجا نیز      

 ایجـاد  SQLCommandپس از ایجاد ارتباط یک شی    . براي ایجاد یک ایجاد یک ارتباط به پایگاه داده شروع می کنیم           
 دستور اجرا شـده و ارتبـاط بـسته       در ادامه، ارتباط باز،   .  که باید روي پایگاه داده اجرا شود       SQLمی شود و یک عبارت      

  .می شود
  :4مثال 

 آن برابـر  title_idمی خواهیم به مثال قبل یک دکمـه اضـافه کنـیم بطوریکـه اگـر روي دکمـه کلیـک کـردیم داده کـه              
TextBoxبنابراین بطور خالصه دستورات زیر را در رخداد کلیک کردن دکمه می نویسیم. حدف شود.  ورودي باشد:  

SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=pubs;Integrated Security=True"); 
SqlCommand sqlcom1 = new SqlCommand(); 
sqlcom1.CommandText = "Delete from titles where title_id='" + TextBox1.Text + 
"'"; 
sqlcom1.CommandType = CommandType.Text; 
sqlcom1.Connection = sqlcon1; 
sqlcon1.Open(); 
sqlcom1.ExecuteNonQuery(); 
sqlcon1.Close(); 
showdata(); 

 با دیگر جداول رابطه دارد نمـی تـوان بـدین صـورت مقـادیر      Pubs در پایگاه داده     titlesتوجه چون جدول    
براي برداشتن این رابطه ها باید بدین صـورت         . داخل آن را حدف کرد به همین دلیل باید این رابطه ها را از آن بر داریم                

 شـده در ایـن قـسمت    ..ManageRelationships وارد قست مربوط به     titles جدول   Designدر قست   . عمل کرد 
  .تمام رابطه ها با دیگر جداول را قطع می کنیم

 GridViewبـراي انجـام ایـن کـار روي          .  را می توان بطور دینامیکی تغییـر داد        GridViewشکل بی روح    
ز شکل هـاي   کرد و ا را انتخاب…Auto Formatingکلیک راست کنید و از منوي که ظاهر می شود می توان گزینه 

  .آماده استفاده کرد
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  4نمایی از مثال : 76شکل

  
  مرتب کردن داده هاي یک پایگاه داده 

براي مرتب کردن داده بر حسب یکی یا چند تا از فیلدها که کاري اجتناب ناپذیر، موقع سرو کار داشتن با داده هـا زیـاد                     
  :می باشد، چندین راه حل وجود دارد

  .SQLت استفاده کردن از دستورا -1
 .DataSetاستفاده کردن از قابلیت هاي  -2

  GridViewاستفاده کردن از قابلیت هاي  -3
  :5مثال 

 دکمه به آن اضافه کرده و در رخـداد کلیـک هـر کـدام بـه      دودر این مثال می خواهیم باز هم مثال قبلی را گسترش داده    
 با این  می آوریم را()showdata کد مربوط به تابع )SortSQL( در رخداد کلیک دکمه اول   .یکی از شیوه باال داده را مرتب کنیم       

    :ذیل تغییر می دهیم  بصورتSqlDataAdapter شی کهتفاوت 
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SqlDataAdapter sqldat1 = new SqlDataAdapter("select title,title_id,price from 
titles order by title", sqlcon1); 

 را دوباره می آوریم و دستور زیر را بعـد           ()showdataربوط به تابع    کد م ) SortDataSet(در رخداد کلیک دکمه دوم    
  : می آوریمDataSet کردن Fillاز 

datatab1.DefaultView.Sort = "title"; 
کلیک کردیم بر    GridViewسوم بدین صورت می باشد که اگر روي عنوان هر ستون            اما نحوه استفاده کردن از قابلیت       

 Sorting کـرده و در رخـداد   Trueرا   GridView کنتـرل  AllowSortبه همین دلیل خاصـیت     اساس آن عنوان مرتب شود،    
  : را با تفاوت زیر می آوریمSortDataSet کد رخداد کلیک کردن دکمه GridViewکنترل 

datatab1.DefaultView.Sort = e.SortExpression.ToString();  

 
  5نمایی از مثال 

  
از جمله نخوه اجرا کـردن  الزم براي کار با پایگاه داده ها را بیان نمودیم در ادامه ما موارد تکملی            تا اینجا ما اکثر کارهاي      

  .را براي کار کردن با پایگاه داده بیان خواهیم کردرویه هاي ذخیره شده، انجام عملیات هاي ریاضی روي ستون ها 
  )Stored Procedure(اجراي رویه هاي ذخیره شده

به صـورت مـستقیم    SQL هاي ذخیره شده در برنامه ها، برنامه اي سریعتر و امن تر نسبت به حالتی که دستورات         استفاده از رویه  
و پیش کامپایل شـده اي بـوده و در حافظـه     SQLرویه هاي ذخیره شده دستورات . روي دیتابیس اجرا می شوند را ایجاد می کند     

  . زیر نحوه استفاده از آن بیان خواهد شددر مثال. خواهند شد Cacheشما پایگاه داده ي سرور 
  : 6مثال 

 و نحـوه    StoredProcedure، نحوه ایجاد رابطه، ایجاد یک       SQLServerهدف از این مثال ایجاد بک پایگاه داده در          
ایجـاد   MYTestDB یک بانک اطالعاتی جدید به نام     به همین منظور    .  می باشد  ASP.NETفراخوانی در یک پروژه     

 یکی از جداول براي ذخیـره مشخـصات         .به صورتی که تداعی جداول یک پایگاه داده انبار ساده باشد          جدول  سه  کنید با   
و جــدول ســوم بــراي ذخیــره کاالهــاي ) IEntity(، جــدول دوم بــراي ذخیــره کاالهــاي ورود بــه انبــار)Entity(کــاال

م که به ازاي هر تفاضل تعـداد ورودي و   می خواهیم از این دو جدول گزارشی تهیه کنی  .از انبار باشد  ) OEntity(خروج
بهتـرین ، مطمـئن تـرین و سـریع       .  به صورت یک ستون واحد در یک دیتا گرید نمایش داده شـود             هر کاال  خروجتعداد  
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 Enterprise بـراي ایجـاد ایـن پایگـاه داده     .ترین راه براي این نوع مثال ها استفاده از رویه هاي ذخیره شده می باشـد 

Manager  ا کرده در قسمت      را اجرDatabase      یک پایگاه داده ینام Store   و در ایـن پایگـاه داده سـه         .  ایجاد می کنیم
  :جدول گفته شده را ایجاد می کنیم بصورت زیر

  
 Designمشخصات جداول در حال : 78شکل

ا انتخـاب   رRelationship جداول کلیـک راسـت کـرده گزینـه          Designبراي ایجاد رابطه بین این جداول در صفحه         
  .هاي داده شده انجام دهیدو تنظیمات صفحه را مانند شکل  کلیک کنید New در صفحه ي ظاهر شده روي. کنید

 OEntity و Entityرابطه بین جدول : 80شکل IEntity و Entityرابطه بین جدول : 79شکل

  
بـراي ایجـاد رویـه ذخیـره         .خواهد شد ودر آخر پس از بستن این صفحه دیالوگ، صفحه ي نمایش ثبت تغییرات ظاهر               

  .Query Analyzer در -Enterprise Manager ،2 در -1: می توان به دو روش این کار را انجام دادشده، 
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  صفحه ي ثبت تغییرات: 81شکل 

  
ل ضـ در این مثال ما از روش دوم استفاده کرده و رویه ذخیره شده زیر را ایجاد می کنـیم کـه کـارش حـساب کـردن تفا                 

  :ورودي، خروجی هر کاال می باشد
create procedure rptDiff  
as 
select Entity.Eid,(IResult.Isum-OResult.Osum( 
from  
)   select Eid,sum(EI_No) as Isum from IEntity Group by(Eid)) as IResult, 
)   select Eid,sum(OE_No) as Osum from OEntity Group by(Eid)) as OResult, 
   Entity 
where Entity.Eid=IResult.Eid and Entity.Eid=OResult.Eid 
return 

  : زیر استفاده کنید براي تست کردن آن هم می توانید از دستور
exec rptdiff 

 Enterprise Managerتوان یک سري داده را خیلی سریع در محـیط   فوق کار کرد میپایگاه داده براي اینکه بتوان با 
    .د نمودوار

 قـرار داده و در رخـداد بـار    GridViewروي فرم یک  یک فرم ایجاد کرده Stored Procedureبراي استفاده از این 
  : وارد می کنیمGridView به  StoredProcedureشدن فرم کد زیر را براي متصل کردن این 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 



 آموزشکده یزدان پناه                                                                                                                          

 عبداهللا ناصري: گردآوري 

    Catalog=Store;Integrated Security=True"); 
    SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("rptDiff", sqlcon1); 
    sqldata1.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
    DataTable datatab1 = new DataTable(); 
    sqldata1.Fill(datatab1); 
    GridView1.DataSource = datatab1; 
    GridView1.DataBind();         
} 

  
  :7مثال 

فـرض  . در این مثال می خواهیم نحوه ي پاس کردن متغیرها و ورودي هاي فرم را به یک رویه ذخیره شده برریس کنیم                     
 خروجتفاضل تعداد ورودي و تعداد       Eid که آنرا در مثال قبل ایجاد کردیم می خواهیم با دادن             MyTestDBپایگاه داده   کنیم در   

  :ابتدا رویه ذخیره شده زیر را ایجاد نمایید در : دهیمآنرا بدست آوریم و روي صفحه نمایش
CREATE procedure rptDiff1(@Eid int) 
as 
select Entity.Eid,(IResult.Isum-OResult.Osum) as Esum 
from  
   (select Eid,sum(EI_No) as Isum from IEntity Group by(Eid)) as IResult, 
   (select Eid,sum(OE_No) as Osum from OEntity Group by(Eid)) as OResult, 
   Entity 
where IResult.Eid=@Eid and OResult.Eid=@Eid and Entity.Eid=@Eid 
return 

در لیـست  . نیـز اسـتفاده کـرد    Enterprise Managerمی تـوان از محـیط    Query Analyzerبراي اینکار عالوه بر 
کلیک نمایید تا تمـام رویـه هـاي ذخیـره شـده       Stored Procedureروي گزینه ي  MyTestDbپایگاه داده درختی مربوط به 

 New Storedسـپس روي صـفحه آن کلیـک راسـت نماییـدو گزینـه ي       . مربوط به بانک اطالعاتی خودتان را مـشاهده نماییـد  

Procedure کد باال را نوشته آن را ذخیره نماییددر صفحه ي باز شده . را انتخاب نمایید.  
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 Stored Procedureصفحه ایجاد : 82کل ش

  :عبارت زیر را وارد کرد Query analyzerدر مثل دفعه قبل براي تست کردن آن هم می توان 
Exec rptDiff1 

 روي فـرم قـرار داده و در    TextBoxبراي استفاده کردن از این رویه ذخیره شده روي فرم مثال قبلی یک دکمه و یـک                  
  : را بدست می آوردTextBox وارد کرده بطوریکه اختالف ورودي و خروجی ورودي رخداد کلیک دکمه کد زیر

SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Store;Integrated Security=True"); 
SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("rptDiff1", sqlcon1); 
sqldata1.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
sqldata1.SelectCommand.Parameters.Add("@EId", SqlDbType.Int); 
sqldata1.SelectCommand.Parameters["@EId"].Value = TextBox1.Text; 
DataTable datatab1 = new DataTable(); 
sqldata1.Fill(datatab1); 
GridView1.DataSource = datatab1; 
GridView1.DataBind();         

  : انجام عملیات ریاضی روي فیلدها
 یـا میـانگین هـا و امثـال اینگونـه      را محاسـبه، ) فیلد(جود در یک ستون    گاهی از اوقات الزم است جمع کل عددهاي مو        

داد فیلد را بخوانیم وسپس عملیاتهـاي ریاضـی روي          یکی از راه حل ها آن بدین صورت است که کل اع           .  را بدست آوریم   عملیات
نحـوه ي انجـام اینگونـه    بعـدي  مثال . براي اینگونه کارها می باشد SQLراه دیگر استفاده از دستورات مخصوص      ،  آن انجام دهیم  

  .عملیات را بیان می کند
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  :8مثال
می خواهیم برزگترین   در این مثال    .  براي انجام عملیاتهاي ریاضی می باشد      SQLهدف از این مثال استفاده از دستورات        

از  ()ExecuteScalar براي انجام این کـار مـا از متـد    . که در مثال اول ایجاد شد را بدست آوریم     EI_No عدد موجود در فیلد   
  . را برمی گرداند استفاده می کنیمQuery که اولین ستون از اولین سطر مربوط به اجراي SqlCommandشی 

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Store;Integrated Security=True"); 
    SqlCommand sqlcom1 = new SqlCommand("select MAX(EI_No) from IEntity", 
sqlcon1); 
    sqlcon1.Open(); 
    int intRes = (int)sqlcom1.ExecuteScalar(); 
    sqlcon1.Close(); 
    Response.Write(intRes); 
} 

  :OLEDB هاي پایگاه دادهاستفاده از 
 System.Data.OleDbباید از فضاي نام      ADO.NETمانند اکسس در     OLEDBهاي  پایگاه داده   براي استفاده از    

 Select  ،Insert  ،Updateمانند   SQLمی توان یک سري از دستورات        OleDbCommandبا استفاده از کالس     . استفاده کرد 
  . رویه هاي ذخیره شده را انجام دادهمچنین اجراي و Deleteو 

  : 9مثال 
مثال قصد داریم اطالعـات   این  در   را یاد بگیریم     Accessبانک هاي اطالعاتی    در این مثال می خوایم نحوه کار کردن با          

ـ     .را درون بانک اطالعاتی اکسس ذخیره کنیم       ن بـار در محـیط    براي این کار مانند مثالهاي قبلی یک پایگاه داده ایجاد می کنیم اما ای
Accessاین کار را انجام خواهیم داد .  

را انتخاب کنیـد و از پنـل سـمت راسـت صـفحه       New را باز کنید و سپس از منوي فایل گزینه ي XP Accessابتدا 
ماننـد پایگـاه   (MyTestDb.mdbکلیک نمایید تا یک بانک جدید خالی براي مثال بـه نـام    Blank DataBaseروي گزینه ي 

کلیک نمایید تا صـفحه   Create Table in design Viewروي آیتم در صفحه ي دیالوگ باز شده، . د شودایجا )ثال قبلداده م
یادتـان  . سپس جدول را طراحـی کنیـد  . است باز شود SQLServerدر پایگاه داده  که شبیه محیط طراحی      پایگاه داده   ي طراحی   

. بـه آن اضـافه مـی کنـد    کلیـد   خود یک فیلـد  Accessد که اگر مشخص نکنید   باشد که فیلد کلید ار یادتان نرود که مشخص کنی         
  . جدول ظاهر شود و نام را وارد نماییدم تا صفحه ذخیره کردن ناببندیدسپس پنجره را 

اضافه کرده، در رخداد کلیک کردن این دکمه اضـافه کـردن    و دو برچسب TextBoxبه پروژه مثال قبلی یک دکمه، دو      
قبل از کد نوشـتن  . این پایگاه داده را می نویسیم و بعد ازاضافه کردن محتویات آن را نمایش می دهیم Entityدول اطالعات به ج  

  .در این رخداد فضاي نام زیر را وارد می کنیم
using System.Data.OleDb; 

در آخـر کـد زیـر را در         .  قرار می دهیم   App_Dataدر ضمن ما پایگاه داده که ایجاد می کنیم در مسیر پروژه در پوشه               
  :رخداد دکمه مورد نظر اضافه می کنیم

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
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    string FilePath; 
    FilePath = Server.MapPath("App_Data/MyTestDb.mdb"); 
    OleDbConnection olecon1=new 
OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="+FilePath); 
    string strsql = "INSERT INTO Entity(EId,name) VALUES("+TextBox2.Text 
+","+TextBox3.Text+")"; 
    OleDbCommand olecom1=new OleDbCommand(strsql,olecon1); 
    olecon1.Open(); 
    olecom1.ExecuteNonQuery(); 
    olecon1.Close(); 
    OleDbDataAdapter oledata1=new OleDbDataAdapter("select * from 
Entity",olecon1); 
    DataTable datat1=new DataTable(); 
    oledata1.Fill(datat1); 
    GridView1.DataSource=datat1; 
    GridView1.DataBind(); 
} 

  
  نهمفرم مثال : 84شکل 

  
توسـط منـد   اکـسس   mdbبـراي مـشخص کـردن  مـسیر فیزیکـی فایـل        ASPل فـوق از همـان روش قـدیمی       در مثا 

Server.MapPath    همانطور که مالحظه می فرمایید همه چیز ماننـد  . استفاده کرده ایم که یک مسیر مجازي از پروژه را می گیرد
  ها هم تکراري می باشدقرار گرفته است و تمام توضیحات آن OleDbعبارت Sqlقبل است فقط بجاي 

می خواهیم تک تک رکوردهاي جدول مربوط به بانک اطالعاتی اکسس را که در طی مثـال قبـل ایجـاد کـرده ایـم ، در                         
  . برنامه خوانده و آنرا در یک جدول که خودمان با استفاده از تگهاي ایجاد می کنیم ، نمایش می دهیم 

 فقـط   Recordsetایـن شـی ماننـد یـک         .  را معرفـی کنـیم     OleDbDataReaderمی خوایم بک شی به نام       در ادامه   
  .در مثال زیر نحوه استفاده از این شی آمده است. خواندنی سیستم قبلی استفاده می شود

  :10مثال 
 را خوانـده و نمـایش دهـیم    MyTestDb از پایگاه داده   Entityدر این برنامه می خواهیم تمام اطالعات داخل جدول          

 ما تـک تـک رکوردهـا را خوانـده در یـک              GridViewدر این مثال بجاي استفاده از شی        . GridViewه از شی    اما بدون استفاد  
براي انجـام ایـن کـار در ابتـدا فایـل      یک پروژه جدید ایجاد کرده و . جدول که بصورت دینامیکی اضافه می کنیم نمایش می دهیم      
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 اضـافه کـرده، در رخـداد    Lableبعـد روي فـرم یـک        . پی می کنیم   پروژه جدید ک   App_Dataمربوط به پایگاه داده را در پوشه        
  :فضاي نامهاي زیر را به برنامه اضافه می کنیمقبل از این کار ما . مربوط بار شدن فرم کد زیر را وارد می کنیم

using System.Data.OleDb; 
using System.Text; 

  :کد مربوط به رخداد بار شدن فرم به قرار زیر می باشد
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string FilePath; 
    FilePath = Server.MapPath("App_Data/MyTestDb.mdb"); 
    OleDbConnection olecon1 = new 
OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source="+FilePath); 
    OleDbCommand olecom1 = new OleDbCommand("select * from Entity",olecon1); 
 
    olecon1.Open(); 
    OleDbDataReader oledread1 = olecom1.ExecuteReader(); 
    //olecon1.Close(); 
 
    StringBuilder strbuld1 = new StringBuilder(); 
         
    oledread1.Read(); 
    strbuld1.Append("<Table>"); 
    do 
    { 
        strbuld1.Append("<TR><TD>"); 
        strbuld1.Append(oledread1.GetInt16(0).ToString()); 
        strbuld1.Append("</TD><TD>"); 
        strbuld1.Append(oledread1.GetString(1).ToString()); 
        strbuld1.Append("</TD></TR>"); 
    } while (oledread1.Read()); 
    strbuld1.Append("</Table>"); 
    Label1.Text = strbuld1.ToString(); 
        
} 

 مـی باشـد کـه       System.Textکه از شی هاي مربوط به فضاي نام          استفاده شده    StringBuilderی  از ش در این مثال    
 Appendاز متـد  (+) د با این تفاوت که براي متصل کردن رشته در این شی بجاي عملگر  را انجام می دهStringدقیقاً  کار شی    

 یکـی  .  نیز استفاده شده که براي خواندن اطالعات استفاده می شودOleDbDataReaderدر این برنامه از شی   . استفاده می شود  
رکـورد بعـدي خـالی باشـد     بدین صورت که اگـر   می باشد Boolean می باشد که نتیجه آن از نوع  ()Readاز متدهاي این شی     

  . می گرداند برTrueدر غیر این صورت مقدار  می گرداند،  برFalseمقدار 
  :یک روي فرم قرار دهید و سپس فضاهاي نام زیر را به برنامه اضافه نمایید 

  : OleDbDataAdapterکالس 
دستورات و اتصاالتی است کـه بـراي بـه روز رسـانی     بیانگر  Data Adapterهمانطور که تا به حال مالحظه کرده اید 

 مورد اسـتفاده قـرار مـی    پایگاه داده این کالس سه خاصیت دستوري دارد که براي به روز رسانی . بکار گرفته می شود پایگاه داده  
  : گیرد 
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Insert Command :ه دیتابس بکـار   براي اضافه کردن رکورد جدید باست که یا رویه ذخیره شده اي بیانگر پروسیجر
  . شودبرده می 

Select Command : بیانگر یک عبارتSQL  روداست که براي انتخاب رکوردها از بانک اطالعاتی بکار می .  
Delete command :بیانگر یک عبارت SQLرود می پایگاه داده بکارت که براي حذف رکوردها از  اس.  

  : DataColumn و DataSet ،DataTable ،DataRow کالس هاي
. اسـت تهیـه شـده    NET Framework.کالسی است عمومی که به وسـیله ي   DataSet. همانطور که قبال اشاره شد

 RecordSet براي ذخیره سازي داده ها به روشی که بسیار کاربردي تر و قوي تـر نـسبت بـه                     Clientاین کالس بر روي سمت      
. موجود بوده و بنابراین براي دستیابی و مدیریت آماده می باشـند            XML به فرمت  DataSet  در عالوه براین داده ها   . کاربرد دارد 

 DataSet. را ممکـن مـی سـازد      Cross-Platformآنرا براي کاربرد هاي وب بسیار مناسـب سـاخته و دسـتیابی               XMLفرمت  
ذخیـره مـی     DataTableجـداول در اشـیا      . را ممکن می سـازد    قابلیت ذخیره سازي از چندین جدول و حفظ ارتباطات بین آنها            

به ترتیب، ردیف هـا      DataColumn و   DataRowهاي  در شیء   . بیانگر ارتباطات بین جداول است     DataRelationشوند و   
  . و ستون ها در یک جدول ذخیره می شوند

  :11مثال 
در ایـن مثـال مـی       .  مـی باشـد    DataColumn و   DataTable  ،DataRowهدف از این مثال کار کردن با شی هاي          

 از پایگـاه  Entityهیم به مثال قبلی یک دکمه اضافه کرده در رخداد کلیک آن کد زیر را وارد کرده که اطالعات داخل جـدول           خوا
  . را یک سطر در میان نمایش دهدMyTestDbداده 

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    string FilePath; 
    FilePath = Server.MapPath("App_Data/MyTestDb.mdb"); 
    OleDbConnection olecon1 = new 
OleDbConnection("provider=microsoft.jet.oledb.4.0;data source=" + FilePath); 
    OleDbCommand olecom1 = new OleDbCommand("select * from Entity", olecon1); 
 
    OleDbDataAdapter oledata1 = new OleDbDataAdapter(olecom1); 
    DataSet dataset1 = new DataSet(); 
    oledata1.Fill(dataset1); 
                 
    StringBuilder strbuld1 = new StringBuilder(); 
 
    foreach (DataTable datatable1 in dataset1.Tables ) 
    { 
        strbuld1.Append("<Table>"); 
        int i = 0; 
        foreach (DataRow datarow1 in datatable1.Rows) 
        { 
            if (i % 2 == 0) 
            { 
                strbuld1.Append("<TR>"); 
                foreach (DataColumn datacolumn1 in datatable1.Columns) 
                { 
                    strbuld1.Append("<TD>"); 
                    strbuld1.Append(datarow1[datacolumn1]); 
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                    strbuld1.Append("</TD>"); 
                } 
                strbuld1.Append("</TR>"); 
            } 
            i = i + 1; 
        } 
        strbuld1.Append("</Table>"); 
 
    } 
    Label1.Text = strbuld1.ToString(); 
 
    } 
تا اینجا ما فقط در مورد نحوه ارتباط با پایگاه داده هاي مختلف صحبت کردیم در ادامه نحوه نمایش اطالعات را بررسی              

تصال به پایگاه داده ارائه شده اند که داراي توانایها و انعطاف پـذیري               کنترلهاي متنوعی با خاصیت ا     ASP.NETدر  . خواهیم کرد 
  :خاص خود می باشند که ما به بررسی این موارد می پردازیم

  
  :نمایش داده هاي تکرار شونده

بـراي فرمـت   .  براي نمایش داده ها به صورت لیست هاي ویژه و سفارشـی اسـتفاده کـرد           Repeaterمی توان از کنترل     
  .شده است استفاده نمود که در زیر در مورد آن توضیح داده Templatesها می توان از کردن آن

Templates :              انواع مختلفی از    . براي تغییر دادن و یا باال بردن قوت ظاهر کنترلها از آن استفاده می شودTemplate  ها 
  :وجود دارد

ItemTemplates :براي فرمت خروجی در هر ردیف کاربرد دارد.  
AlternatingItemTemplate :براي فرمت خروجی ردیف ها به صورت یک در میان.  

HeaderTempalte :براي فرمت خروجی قبل از داده ها.  
FooterTemplate :براي فرمت خروجی بعد از داده ها.  

SeperaterTemplate :مانند گذاشتن یک خط افقی بین ردیف داده ها. براي فرمت کردن بین ردیف هاي داده.  
  :12مثال 

 جـدول   fnameدر این مثال می خـواهیم اطالعـات سـتون           .  می باشد  Repeaterهدف از این مثال کار کردن با کنترل         
employee     از پایگاه داده Pubs    را توسط Repeater براي انجام این کار یک .  نمایش بدهیمRepeater م دکمـه بـه فـر    و یک

 انجـام مـی     Repeater موارد زیر را روي      Source ابتدا در حالت     .نجام خواهیم داد  مثال قبل اضافه کرده و عملیات هاي زیر را ا         
  .دهیم

 و Header Tempalte ،AlternatingItemTemplate ،ItemTemplates یــــک Repeaterدر کنتــــرل 
FooterTemplate اضافه می کنیم:  

<asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server"> 
    <HeaderTemplate> 
        <table border="1"> 
           <tr> 
               <td><b>Title Table</b></td> 
           </tr> 
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    </HeaderTemplate> 
    <AlternatingItemTemplate> 
        <tr> 
            <td style="background-color:Gray"> 
                <b> 
                    <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"fname") %> 
                </b> 
            </td> 
        </tr> 
    </AlternatingItemTemplate> 
    <ItemTemplate> 
        <tr> 
            <td style="background-color:Navy"> 
                <b> 
                    <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"fname") %> 
                </b> 
            </td> 
        </tr> 
    </ItemTemplate> 
    <FooterTemplate> 
        </table> 
    </FooterTemplate> 
</asp:Repeater> 

  :ارد می کنیم برگشته کد زیر را در رخداد کلیک دکمه وDesignاز این به حالت بعد 
protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Pubs;Integrated Security=True"); 
    SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("Select fname from 
employee",sqlcon1); 
    DataSet dataset1 = new DataSet(); 
    sqldata1.Fill(dataset1,"employee"); 
    Repeater1.DataSource = dataset1.Tables["employee"].DefaultView; 
    Repeater1.DataMember = "fname"; 
    Repeater1.DataBind(); 
} 

 مربـوط بـه    Query   ارتباط با پایگاه برقرار شده،      ست که موقعی که دکمه زده می شود،       مراحل اجراي کد بدین صورت ا     
DataAdapter    ،اجرا شده DataSet     از داده پرشده، بعد داده به Repeaterبعد این داده توسط دستورات داخـل  .  داده می شود

 و پارامترهـاي داخـل دسـتورات    HTML کـد   باید به رابطه بین پارامترهاي دسـتورات داخـل    . نمایش داده می شود    HTMLکد  
  .داخل رخداد کلیک کردن توجه شود
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   بعد از نوشتن کدها11فرم مربوط به مثال : 85شکل 
  
  

  :DataListکنترل 
 تعریف کرده اید بکار برده      Style ها و    Template براي نمایش داده ها در فرمت که شما با استفاده            DataListکنترل  

سـطر هـا    می تواند DataListکنترل .  براي داده ها در هر ساختار تکراري مانند جدول مفید می باشدDataListکنترل  . می شود 
  .طرح بندي مختلف مانند مرتب کردن در سطرها و ستون ها نمایش داددر را 

یکسان اسـت بعـالوه یـک سـري گزینـه هـاي فرمـت کـردن                  Repeater با کنترل    DataListبسیاري از ویژگی هاي     
Template  ــین جهــت نمــایش داده هــا ــه آن . هــاي اضــافی و تعی ــراي اتــصال پایگــاه داده ب از خاصــیت  Repeaterماننــد ب

DataSource     و سپس فراخونی متدDataBind کنتـرل  .  استفاده می شـودDataList   ماننـد کنتـرل Repeater ،Template 
  :هاي زیر را پشتیبانی می کند

ItemTemplate, AlternatingTemplate, HeaderTemplate, FooterTemplate, SeparatorTemplate 
هنگامیکـه   EditItemTemplateبراي هنگامیکه کـاربر آیتمـی را انتخـاب و            SelectedItemTemplateبعالوه از   

  .می کند، بکار می روندویرایش کاربر آیتمی را 
  

  :13مثال 
دکمـه و   یـک   ن کار یک پروژه جدید ایجاد کرده روي فـرم           براي ای .  می باشد  DataListهدف از این مثال کار کردن با        

 Editاز منوي ظاهر شـده گزینـه ي   . روي آن کلیک راست نماییدها Template کردن ویرایشبراي  قرار دهید DataListیک 

Template سـپس   وHeader and footer templates   در ایـن حالـت   . را انتخـاب نماییـدTemplate    هـاي کنتـرل قابـل 
 در قسمت سفید رنگی که زیـر  . را به آن اضافه کردTextیا کنترل دلخواهی مانند دکمه یا کردن می شود و می توان متنی   ش  ویرای

Header  و یاFooter ی توان این عملیات را انجام دادقرار دارد م.  

 
  DataListحالت ویرایش : 86شکل 
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 Endره روي کنتـرل کلیـک راسـت نمـوده گزینـه ي      دوبـا  Header and footerبـراي خاتمـه دادن بـه ویـرایش     

Template Editing حال می خواهیم . را انتخاب نماییدItemTemplates  ماننـد قبـل روي    بـدین منظـور    را ویـرایش کنـیم
بـراي ایـن اینکـه    . انتخـاب مـی کنـیم    Item Templates، گزینه Edit Templateکنترل کلیک راست کرده این بار از قسمت 

 قرار می Iteme template را روي قسمت Lable را نشان بدهیم دو pubs از پایگاه داده employeeاطالعات جدول بتوانیم 
  . دهیم

  
 ItemTemplateویرایش کردن : 87شکل 

  
 Editها کلیک راست کرده، در منوي ظاهر شده گزینه Labelروي این  ها باید Labelبراي بایند کردن داده ها به این 

DataBindingsخاب نمود و سپس در صفحه ي ظـاهر شـده در قـسمت     را انتBindable properties   خاصـیتText  و از
 ماننـد  DataBinder.Evalرا انتخاب نمـود و سـپس از عبـارت     Custom binding expressionپنل سمت راست قسمت 

Repeaterبهره جست .  
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   هاLabelمشخص کردن : 88شکل 

  :ها قرار داده ایم عبارت زیر را بنویسید emp_idنمایش دادن که جهت ي Labelبراي 
DataBinder.Eval(Continer,"DataItem.emp_id") 

  :زیر را بنویسید fnameو براي لیبل مربوط به عبارت 
DataBinder.Eval(Continer,"DataItem.fname") 

نمایش اطالعات جـدول  براي . ن خاتمه بخشید  ویرایش کردن آ  اکنون با استفاده از کلیک راست روي صفحه می توان به            
employeeموقع کلیک کردن دکمه کد زیر را در رخداد دکمه می نویسیم :  

SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Pubs;Integrated Security=True"); 
SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("Select emp_id,fname from 
employee", sqlcon1); 
DataSet dataset1 = new DataSet(); 
sqldata1.Fill(dataset1, "employee"); 
 
DataList1.DataSource = dataset1.Tables["employee"].DefaultView; 
DataList1.DataBind(); 

  !! مقایسه کنیدRepeaterه شده براي  نوشتHTML تولید شده را با کد  HTMLمی توانید کد 
 dropDownListکنترل 

  .با اعمال فیلترهاي مختلف می توان استفاده کردیک جدول پایگاه داده  ستون از براي نمایش یک
  :14مثال

 جـدول   از fnameسـتون   را بـا نمـایش   DropDownListنحـوه کـار کـردن بـا کنتـرل         خـواهیم   در این مثـال مـی       
employee  داده    از پایگاه Pubs    در کنترل DropDownList      و پس از انتخاب هر آیتم توسـط کـاربر نـام آن در یـکLabel 

  : را بیان نماییمنمایش داده شود
 Bind کردن کـد زیـر را بـراي      Loadدر رخداد   .  اضافه کنید  Label و یک    DropDownListقبلی یک   پروژه اي   به  

چون تمام دستورات تکراري می باشـند مـا در مـورد آنهـا زیـاد        . رد کنید  وا employee از جدول    fnameکردن داده هاي ستون     
  :توضیح نخواهیم داد

if (!Page.IsPostBack) 
{ 
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    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Pubs;Integrated Security=True"); 
    SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("Select emp_id,fname from 
employee", sqlcon1); 
    DataSet dataset1 = new DataSet(); 
    sqldata1.Fill(dataset1, "employee"); 
 
    DropDownList1.DataTextField = "fname"; 
    DropDownList1.DataSource = dataset1.Tables["employee"].DefaultView; 
    DropDownList1.DataBind(); 
} 

این کنترل براي مـشخص کـردن فیلـدي کـه قـرار اسـت                DataTextFieldهمانطور که مالحظه می فرمایید خاصیت       
  .نمایش داده شود بکار برده می شود

کنتـرل   AutoPostBack بایـد خاصـیت   . را نمـایش دهیـد   آنLabelدر براي اینکه با انتخاب یک آیتم توسط کـاربر   
DropDownList  راTrue ــیم ــدادهاي آن    . کن ــه رخ ــوط ب ــسمت مرب ــرل در ق ــواص کنت ــه ي خ ــپس در برگ ــسمت  س در ق

SelectedIndexChanged  سپس به سادگی از کـد زیـر بـراي ایـن قـسمت              . د تا روال رخداد آن ایجاد شود      یینما دوبار کلیک
  .استفاده کرد

protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Label4.Text = DropDownList1.SelectedItem.Text; 
} 

  
  :GridViewکنترل 

کنترل کـه بـیش از همـه در صـفحات       این  در ادامه ي فصل به توانایی هاي         را معرفی کردیم     GridViewقبال ما کنترل    
ASP.NET با ذکر مثالهایی کاربردي، می پردازیم. کاربرد دارد:  

  :15مثال 
اگر بـه  .  که همانا صفحه بندي می باشد را معرفی نماییمGridViewیکی از قابلیت هاي مهم     در این مثال می خواهیم       

براي رفع این مشکل قابلیت ذکر شده بـه دیتاگریـد اضـافه گردیـده     . کنترل هاي که تابحال  که اینکار اصالً ظاهر خوشایندي ندارد   
  :ال استفاده خواهیم کرداست که از آن در طی یک مث

در صفحه خصوصیات این کنترل خـصوصیت  .  روي صفحه قرار دهیدGridViewپروژه اي جدید را آغاز کرده و یک       
AllowPaging    را به TRUE     براي تعیین تعداد رکوردها در هر صفحه می توان از .  تنظیم نمایید تا اجازه صفحه بندي داده شود

استفاده کرد و همچنین براي تعیـین کنترلهـاي صـفحات مـی تـوان از             .  می باشد  10 فرض   که بطور پیش   PageSizeخصوصبت  
رخـداد بارشـدن   روي صفحه دوبار کلیک نموده و کد زیـر را در  .  استفاده کرد  PagerSetting از زیر خصوصیات     Modeگزینه  

  : متصل کرد GridViewرا به  employee  جدولآن وارد کنید تا بتوان
SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Pubs;Integrated Security=True"); 
SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("Select emp_id,fname from 
employee", sqlcon1); 
DataSet dataset1 = new DataSet(); 
sqldata1.Fill(dataset1, "employee"); 
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GridView1.DataSource = dataset1.Tables["employee"].DefaultView; 
GridView1.DataBind(); 

بـراي  . اگر برنامه را در این حالت اجرا نمایید فقط صفحه ي اول نمایش داده می شوند و بقیه صفحات کـار نمـی کننـد                  
  :تاینکه صفحات دیگر را هم بکار بیاندازیم باید براي آنها کد نوش

 Bind را تغییر می دهیم و دوباره اطالعات را به این کنتـرل              PageIndexبراي فعال کردن صفحات دیگر، خصوصیت       
  :نوشت PageIndexChangingبراي انجام این کار باید این کارها را در رخداد . خواهیم کرد

protected void GridView1_PageIndexChanging(object sender, 
GridViewPageEventArgs e) 
{ 
    GridView1.PageIndex = e.NewPageIndex; 
    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Pubs;Integrated Security=True"); 
    SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("Select emp_id,fname from 
employee", sqlcon1); 
    DataSet dataset1 = new DataSet(); 
    sqldata1.Fill(dataset1, "employee"); 
    GridView1.DataSource = dataset1.Tables["employee"].DefaultView; 
    GridView1.DataBind(); 
 
} 

کـه بـا    . ازاي هر ردیف مـی باشـد       به   Update و   Editلینک هاي   اضافه کردن    GridViewیکی دیگر از قابلیت هاي      
قابل ویرایش درآمده و پس از اتمام ویرایش با کلیک بر         TextBox تمام سلولهاي یک ردیف به شکل        Edit کلیک کردن بر روي   

ایـن قابلیـت را تـشریح مـی     حال با یک مثال .و البته کد نویسی براي آن، داده ها را در دیتابیس ذخیره خواهند شد            Updateروي  
  .کنیم

  :16مثال 
 بـه ازاي هـر   Editبراي اینکه لینک هاي     .  روي فرم قرار دهید    GridViewپروژه اي جدید را ایجاد کرده و سپس یک          

 کـه   Northwindپایگـاه داده    در ایـن مثـال از        . می کنیم  True را   AutoGenerateEditButtonردیف داشته باشیم خاصیت     
  :اطالعات استفاده می کنیم کردن Bindراي  ارائه می شود به صورت زیر بSQL-Server همراه

public void bidtogridview() 
{ 
   SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Northwind;Integrated Security=True"); 
   SqlDataAdapter sqldata1 = new SqlDataAdapter("select 
EmployeeID,LastName,FirstName from employees",sqlcon1 ); 
   DataSet dataset1 = new DataSet(); 
   sqldata1.Fill(dataset1,"sal"); 
   GridView1.DataSource = dataset1.Tables["sal"].DefaultView; 
   string[] strkey = { "employeeId" }; 
   GridView1.DataKeyNames = strkey; 
   GridView1.DataBind(); 
} 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
   if(!Page.IsPostBack) 
        bidtogridview(); 
} 
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 RowEditingخداد   باید در ر    کلیک می کند سلولها به حالت ویرایش درآیند،        Edit براي اینکه وقتی کاربر روي لینک     
  :ویرایش درآید مشخص شودردیفی که باید به حالت 

protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
{ 
    GridView1.EditIndex = e.NewEditIndex; 
    bidtogridview(); 
} 

در مـی آیـد و    هر ردیف کلیک نماییم آن ردیف یـه حالـت ویـرایش        Editحال اگر برنامه را اجرا نماییم و روي گزینه          
با خطـا   جایگزین می شود، حال اگر روي هر کدام از این گزینه کلیک نماییم              Update و   Cancel گزینه هاي    Editبجاي گزینه   

براي اینکه با این گزینه خطا مواجهه نشویم باید براي هر کدام از این لینک ها برنامه نویسی کنـیم، بـه صـورت                . مواجهه می شویم  
 کلیک کـردیم بـه حالـت        Cancel کد زیر را وارد می کنیم تا موقعی که روي            RowCancelingEditیط به    در رخداد مربو   زیر

  :اول برگردیم
protected void GridView1_RowCancelingEdit(object sender, 
GridViewCancelEditEventArgs e) 
{ 
    GridView1.EditIndex = -1; 
    bidtogridview(); 
} 

 از کد زیر براي هنگـامی اسـتفاده مـی کنـیم کـه کـاربر روي لینـک                  ! ین مثال از این لحظه آغاز می شود       قسمت اساسی ا  
Update            روال رخـداد  کـد زیـر را بـه    براي اینکار باید .  ذخیره شوند پایگاه داده  کلیک نموده است و باید داده هاي تغییر یافته در

RowUpdating اضافه نمود:  
protected void GridView1_RowUpdating(object sender, GridViewUpdateEventArgs 
e) 
{ 
    string employeeid = GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Text; 
    string Firstname = 
((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Controls[0]).Text; 
    string LastName = 
((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Controls[0]).Text; 
    string ReportsTo = 
((TextBox)GridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Controls[0]).Text; 
    SqlConnection sqlcon1 = new SqlConnection("Data Source=(local);Initial 
Catalog=Northwind;Integrated Security=True"); 
    string strcmd = "update employees set Firstname='" + Firstname + 
"',ReportsTo=" + ReportsTo + ",LastName='" + LastName + "' where 
employeeid='" + employeeid + "'"; 
   SqlCommand sqlcom1 = new SqlCommand(strcmd, sqlcon1); 
   sqlcon1.Open(); 
   sqlcom1.ExecuteNonQuery(); 
   sqlcon1.Close(); 
   GridView1.EditIndex = -1; 
   bidtogridview(); 
} 

زیر نحوه انجام ایـن     ر مثال   می خواهیم د  . نیاز می باشد  نتیجه عددي به انتهاي گزارش      در گزارشات عموماً اضافه کردن       
  : توضیح بدهیمGridViewکار را با امکانات 

  :17مثال
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 می باشد که می تواند براي جمع بندي کردن گزارشات بکـار بـرده               Footer داشتن   GridViewات  یکی دیگر از امکان   
  :قبلی انجام می دهیمپروژه ي کارهاي زیر را روي خاصیت براي استفاده کردن از این . شود

 GridView را بـه انتهـاي   Northwind از پایگـاه داده  ReportsToجمع تمام مقادیر فیلد  در این مثال می خواهیم      
  : اضافه می کنیمFooter دستور زیر را براي اضافه کردن ()bidtogridviewاوالً در تابع براي انجام این کار  .اضافه کنیم

GridView1.ShowFooter = true; 
 اضافه مـی شـود       GridView سطرهنگامیکه هر   چون  .  می باشد  RowDataBoundمدیریت رخداد   در مرحله بعدي    

از این مورد براي خواندن اطالعات و جمع آن با ردیف هـاي      . ، فراخوانی می شود   سطرآن به ازاي هر      RowDataBoundرخداد  
  : آورده شده استزیرقبلی به سادگی می توان استفاده کرد که نحوه ي انجام آن در 

  : اضافه می کنیمRepotsTointفیلد ابتدا یک متغییر عمومی براي نگهداري جمع 
private int ReportsToint = new int(); 

  : کار نهایی انجام خواهد شدRowDataBoundخداد رسپس در روال 
protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) 
{ 
    if (e.Row.RowType==DataControlRowType.DataRow ) 
    { 
        try 
        { 
            ReportsToint += int.Parse(e.Row.Cells[4].Text); 
        } 
        catch 
        { 
        } 
    } 
    else if (e.Row.RowType == DataControlRowType.Footer ) 
    { 
        e.Row.Cells[0].Text = "Total:"; 
        e.Row.Cells[4].Text  = ReportsToint.ToString(); 
    } 
} 

  
  




