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مقدمه
در اين كالس از محیط  visual studio 2010استفاده مي كنیم.
برای نصب محیط  Visual Studioبهتر است كه اول  IISرا نصب كنید و بعد  visual studioرا نصب نمايید وگرنه دچار
مشكل ميشويد و بعد از آن  SQL 2008 R2را نصب مي كنید .اگر فراموش كرديد كه  IISرا نصب كنید و اول Visual
 studioرا نصب كرديد نگران نباشید ،قابل اصالح ميباشد.
در  Visual Studio 2002 , 2003حتماً بايد  IISرا نصب مي كرديد تا بتوانید  Web Applicationايجاد كنید ولي در
 2223به بعد مي توانید به صورت  file systemكار كنید و يك  IIS Simulationرا  runميكند و از طريق آن عمل ميكند.
در  2221 Visual Studioمفهوم وب سايت ايجاد شد .در  Visual Studio 2008امكان ايجاد وب سايت به سه صورت وجود
دارد ،يا به صورت  IISای است يا  file Systemای يا  FTPاست Visual Studio 2010 .هم در راستای مفاهیم 2221
حركت كرده است.
نكته در خصوص ويندوز و آنتي ويروس :حتماً ويندوز و آنتي ويروس را  originalاستفاده كنید.

نسخه های مختلف نرم افزار Visual Studio
 Visual studio 2010چون  Crackشده است ،پس از وصل شدن به اينترنت دچار مشكالتي ميشود و يك سری منوی آن از
كار مي افتد و خطا ميدهد .در واقع پس از وصل شدن به اينترنت اين نرمافزار كامالً مانیتور ميشود Microsoft .در نسخه
 2223اقدام به ارائه  Expression editionنمود ولي واقعاً محدود بود .ولي در  2221و بعد از آن در  2212نسخه
 expressionآن قوی شد و محدوديت آن فقط در اين است كه نمي توان در  Team Workاز آن استفاده نمود و در واقع از
 Source safeو  ...پشتیباني نميكند ،وگرنه قابلیتهای آن كامل است .اگر  developerهايي هستید كه تنهايي كار مي كنید
يا تعامل شما در كارها زياد نیست ،محیط  expressionاين نرم افزار ،بهترين انتخاب است .چون كامالً  freeاست و به مرور
دچار مشكل نميشود .پس  Package expression Visual Studio 2010كامالً  originalرا نصب نمايید.
اولین بار كه وارد  Visual studioمي شويد ،يك پنجره باز مي شود كه ميپرسد محیط  Visual studioشما به چه شكل
باشد ،حتما گزينه  C# developmentرا انتخاب كنید حتي اگر از زبان  VB.netاستفاده مي كنید ،چون قويترين محیط را
در اختیار شما ميگذارد.
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جلسه اول06/60/60 -

برنامه نویسی تحت وب ASP.NET , C#

تنظیمات اولیه محیط Visual Studio
تنظیمات  VSيك سری تنظیمات  Start upدارد كه بايد در ابتدای كار صورت گیرد .چون نمي دانیم كه اگر از قبل نرمافزار بر
روی كامپیوتر نصب شده است ،چگونه و با چه تنظیماتي بوده ،پس اول كار آن را  reseatمي كنیم Snapshot .ها گرفته شده
و در فايل  DT_Microsoft_Visual_Studio_2010_Settings_1390_01_03_Version_02قرار داده شده است.
 - 1مرحله اول  reseatكردن تنظیمات قبلي است .برای اين كار مطابق شكل ذيل عمل كنید.
نكته :اگر در محیط  Visual studio 2010 expressionهستید بايد وارد قسمت  extending visual studioشويد و
 Import & export settingرا از گزينه  Toolsانتخاب نمايید Reseat of setting .را مي زنیم .حتماً expert
 settingsرا انتخاب ميكنیم ولي اگر نسخه  enterpriseاست  C# settingرا انتخاب ميكنیم.
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 - 2در مرحله بعد تنظیمات مورد نظر خود را از طريق  tool optionاعمال مي نمايیم Snapshot .مربوط به اين
تنظیمات در ذيل آمده است.
نكته :هدف از اين تنظیمات ،بهینه سازی محیط كدنويسي ميباشد .يك سری قوانین و يك سری تاكتیك داريم .مثالً آخرين
سبك كدنويسي مي گويد ،همیشه برای بالكهای خود آكوالد باز و بسته بگذاريد .در زبانهای  C basedمي توانید برای Case
ها آكوالد باز و بسته نگذاريد .خود محیط  Visual studioنیز بر اين اساس برای  Caseها عملیات  indentرا انجام نميدهد.
در حالي كه ميخواهیم  indentها وجود داشته باشد .اين تنظیمات را يكبار انجام مي دهید و  exportمي كنید به عنوان يك
فايل نگهداری ميكنید و هر جا خواستید آن را  importميكنید .يا مثالً در قسمت  HTML Tagدو تا باگ داريم ،يكي برای
تگ  formكه  indentنمي كند .يك گزينه داريم به نام  format the whole documentيا همان ) (cntrl+k+dكه كد ما را
اصالح مي كند.
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با كلیك بر روی دكمه  Tag Specific option….صفحه ذيل بر روی صفحه قبلي باز ميشود.
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ASP.NET , C# برنامه نویسی تحت وب

 از طريق مسیر. را اضافه مينمايیمText Editor  وStandard ، HTML Source Editing  با نامهایtoolbar 2 - 2
View toolbars
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 - 3اضافه نمودن ابزار جديد به  toolbarها ،تنظیم ديگری است كه بايد انجام گردد .در  visual Studioكدهايي كه مي
نويسیم به صورت پیشفرض مجهز به  .A.bنیستند A.b .يعني اينكه به جای  spaceو  tabفلش و نقطه رنگي
ميگذارد .پس بايد آن را اضافه كنیم .در  2212اگر بخواهیم به يكي از  toolbarها موردی اضافه كنیم .دكمه add
 commandsرا خواهیم زد .در اين قسمت مي رويم و  a.bرا انتخاب مي كني .در  2221بايد  drag & dropكنیم
در  2212انتخاب و  okو سپس سر جای خود قرار ميگیرد.
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نكته :برنامه  foxit readerكه جهت نمايش و ويرايش فايلهای  PDFاست و كل آن  1تا  1مگابايت بیشتر نیست و  freeاست
و مي توانید به آن متن اضافه كنید و آن را  highlightكنید.
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نكته :يك فايل  isoيك  image fileاست ،بعضي ها اول  imageرا  writeبعد نصب مي كنند .پس فقط فايل ايزو را mount

كنید به آن فايل و مثل يك  CDعمل ميكند .برنامه  Virtual Clone Driveبرای تبديل فايل  imageبه يك درايو مجازی
ميباشد.
نكته :در هنگام نصب  visual Studio 2010ورژن  expressionمي توانید فقط قسمت  Web developmentآن را نصب
نمايید.
نكته :ماكروسافت فقط  2donetframeworkو  2.3با  1Service packو  3را پشتیباني ميكند.

انواع پروژهها در Vistual Studio 2008 & 2010
در  VS 2010دو نوع پروژه ميتوان اضافه نمود.
 ASP.Net Web Formاست MVC .هم وجود دارد كه بعد از  SP1مربوط به  VS2008به بازار آمد و آقای اسكات كسي
است كه كلیه تفكرات ماكروسافت در اين زمینه مربوط به او ميباشد .آقای اسكات در يك ساعت تفكر  MVCرا پايهگذاری
نموده است MVC .به هیچ عنوان قويتر و عجیبتر از  Web Formنیست و بسته به سلیقه يكي را انتخاب نمايید.
در مورد خود  Web formدو روش وجود دارد .يكي تولید  Web applicationو ديگری تولید  Web siteاست.
روش  Web applicationای روش  file systemای است و يك  simulator iisاجرا ميكند .ولي وقتي كه  Web siteرا
انتخاب مي كنید مي پرسد كه  HTTpيا  FTPيا  file systemای كار مي كنید.
ما در اينجا وب سايت را ياد مي گیريم چون گرفتاری وب سايت بیشتر است و اگر آن را ياد بگیريد بعداً ميتوانید web
 applicationدرست كنید .مثالً در  web applicationهر جايي خواستید كالس ايجاد مي كنید ولي در وب سايت بايد حتماً
يك دايركتوری  App-codeداشته باشید و درون آن ايجاد كنید.
ما روش  IISرا نیز به روش  File systemترجیح ميدهیم ،دلیل آن اين است كه گرفتاری آن بیشتر است و اگر به مشكل
خورديم مي توانیم در سر كالس متوجه آن شده و آن را حل نمايیم.
اگر در خصوص نسخه  .net frameworkسوال پرسید و سوال كرد كه از چه نسخهای استفاده كنم ،بگويید  . 2.3چون گیر و
گرفتاری آن از نظر  securityكمتر است.
وقتي كه  IISرا نصب مي كنید در درايو ويندوز ،يك سری دايركتوری ايجاد ميشود .برای تشخیص درايو وينوز يك Cmd
بزنید و در ابتدای آن درايو ويندوز را نشان ميدهد .در  Cكه االن درايو ويندوز ما است ،يك دايركتوری با نام  Inetpubو درون
آن نیز  WWWrootتشكیل ميدهند .زماني كه با  file systemكار ميكنید هیچ توصیه خاصي وجود ندارد و هر جا كه
دوست داريد پروژه خود را ايجاد كنید .وقتي كه  HTTPكار ميكنید اوالً بايد  IISنصب شده باشد و حتماً بايد آدرسي كه
مينويسیم بايد با  http://localhostشروع شده باشد .هیچوقت داخل خود  localhostوب سايت خود را ايجاد نكنید و يك
اليه جلوتر برويد در خود  localhostدرست نكنید ،بیشتر از يك اليه هم به هیچ عنوان جلوتر نرويد ،چون  IISبه مشكل بر
ميخورد .از نقطه و  spaceهم استفاده نكنید .پس در اينجا از آدرس ذيل استفاده ميكنیم.
http://localhost/abfa

تبديل وب سايت به وب  applicationيا  MVCكامالً پرهزينه است ولي تبديل وب سايت  IISای به فايل سیستمي و يا
برعكس پرهزينه نیست و زحمت زيادی ندارد ،ولي مسلماً يك پروژه فايل سیستمي بايد فايل سیستمي باز شود و برعكس.
وقتي كه وب سايت درست ميكنید ،تعدادی فايل ميسازد كه ابتدا آن را پاک ميكنیم و به مرور اگر الزم شد ،اضافه ميكنیم.
طراحي  Layoutسايت را در ابتدا انجام ميدهیم و يك صفحه  Templateدرست ميكنیم و بعد شروع ميكنیم به
 Copy/pasteو  . ...مثالً از  Master/pageدر ابتدا استفاده نميكنیم .پس روشها را به صورت سلسلهمراتبي جلو ميرويم.
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ما يك  Solutionداريم و يك  .Projectروی  Solutionاز  Add new itemاستفاده نكنید بلكه بر روی پروژه اينكار را كنید.
پس  Projectright clickadd new itemweb formرا انتخاب كنید.
يك سری از نامها را تغییر ندهید ،يكي صفحه  Loginو ديگری صفحه  . defaultپس صفحه  home pageرا حتماً Default
و صفحه ورود را  Loginبگیريد و در دايركتوری هم نگذاريد در داخل شاخه اصلي بگذاريد .نه اينكه اشكال داشته باشد ولي به
يك سری مشكالتي بر ميخوريد كه حل آنها ارزشي ندارد ،پس استاندارد عمل كنید.
فعالً در اين مرحله دو تیك  Place codeو  Master pageرا نزنید .خیلي مفید هستند ولي ما مرحله به مرحله حركت مي
كنیم و االن نوبت آن نیست.
هدف ما در این دوره ،صرفاً تولید یک سایت نیست .تولید یک سایت استاندارد با قابلیت اینترنتی شدن با حداقل
 Configurationاست.

چگونگه یک سایت خوب طراحی كنیم؟
چگونه يك سايت استاندارد درست كنیم .اينكه يك سايت فقط در  IEدرست ديده شود ،هدف ما نیست .اولین قدم ما تولید
سايتهای استاندارد است .استاندارد دو بخش دارد .یکی بحث شکلی و تکنیکی است و دیگری فلسفی ،مفهومی و
ماهیتی است .منظور از شكلي و تكنیكي يعني اين كه اگر يك سری تگ اشتباه به كار ببريد و يك سری  attributeرا
نگذاريد ،درست نمايش داده نميشود .مثالً شما حق استفاده از تگ  Marqueرا نداريد يا  Blinkهمینطور ،اولي مال  IEو
دومي مال  Netscapeاست و در مرورگرهای ديگر درست ديده نميشود .پس چه تگهايي را استفاده كنیم ،مسئله اين است.
طراحی استاندارد از نظر شکلی و تکنیکی
در سايت  JQueryيكي از ويژگیهايي كه دارد اين است كه  Cross browserاست ،يعني در همه  Browserها كار ميكند.
سايتي  Cross browserاست كه در  IE6به بعد و در  Chromeو در  Safari3به بعد Opera 9 ،به بعد ديده شود .ولي
اينكه در  netscapeديده نميشود اصالً مهم نیست .يك سری  Browserدر بعضي از مراكز تحقیقاتي درست ميشود .بعضي
از  Browserها اصالً جديد نیست .مثال  MSMexplorerكه همان  IEاست ،يعني موتور آن همان موتور  IE Browserاست.
يك پنجره سفید در  IEديده ميشود كه مهمترين  Componentيك  IEاست كه  Microsoftبه عنوان يكcomponent
تولید نموده است .اگر از اين موتور استفاده كنید و اطراف آن را طراحي كنید ،در واقع مرورگر جديدی طراحي نكردهايد .بعضي
ها برای خودشان مرورگر طراحي ميكنند و كار سختي هم نیست .چون مرورگرهای استاندارد مرتباً  toolbarهای جديد به آن
اضافه ميشود و به مرور نصف صفحه را  toolbarها اشغال ميكنند ولي مرورگری كه خودتات بنويسید اينگونه نیست.
به عنوان يك آدم حرفه ای همه نرمافزارهای ) (browserذيل را بايد داشته باشید ،تا بتوانید تست كند .ولي مسئله اين است
كه دو  Browserاز يك نوع با ورژن مختلف كه نميتوان نصب كرد.
خیلي از سايتها ما را فیلتر كردهاند و نميتوان از روی سايت آن ،دانلود نمود .پس چه كار كنیم .يك سايت به نام FileHippo
است كه يك سايت رسمي در دنیا است .اين سايت  122امین سايت دنیا است و كلیه تهیهكنندگان گردن كلفت دنیا با اين
سايت تعامل دارند و با سايتهای كركي تفاوت دارد .اين سايت تقريباً ورژن همه  Softwareها را دارد و اجازه دانلود ميدهد.
مثالً  Firefoxرا  Searchميكنید و آخرين ورژن و آرشیو ورژن های آن را ميبینید .مثالً در  Firefoxاز دو به بعد است ،پس
 Firefox 2و  Firefox 5را دانلود ميكنید.
در خصوص ورژن پايین ،بايد حتماً  Releaseآن را برداريد .در خصوص ورژن باال ،هر چه باشد نسخه  Betaيا  Candidateيا
هر چه باشد بايد بر داريد .و در آن تست كنید .و البته هر كدام را در دو نسخه  22بیتي و  23بیتي بايد دانلود نمايند.
چه كنیم كه بر روی سیستم همه اينها باشد و همه با هم نصب شود .مفهوم  Virtualizationبسیار مطرح است .سه محیط
 virtual PCمطرح داريم .يكي  VMWareاست كه پولي است و مسلماً  open sourceهم نیست و  ----كه مجاني است
ولي  Open sourceنیست Virtual Box .است كه مال  Oracleيا  Sunاست و هم  freeو هم  open sourceاست .اين نرم
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افزار را هم از روی همین سايت دانلود نمايید و استفاده كنید .آخرين ورژن را بر روی سیستم خود نصب كنید و بر روی
 Virtualميتوانید  minimumها را نصب نمايید.
نكته :اگر بخواهید با سیستم عامل اندرويد يا ويندوز 1كار كنید ،از اين  Virtualها استفاده كنید.
پس اولین هدف تولید صفحات استاندارد است .استاندارد يك بحث تكنیكال دارد كه بايد در  Browserدرست ديده شود.
طراحی استاندارد از نظر فلسفی و مفهومی
ولي بحث بعدی فلسفي و مفهومي است .حتماً بايد تگ  HTMLداشته باشیم و حتماً بايد يك دانه باشد .در مورد Head ,

 bodyو  . ...در همان استاندارد ميگويد كه بايد در  Headبايد يك تگ  Titleبگذاريد .اين  Titleبحث فلسفي است و نه
تاكتیكال  ،در يك سايت تب های مختلف باز ميكنید و ميبینید كه حتماً  Untitledاست و اين بسیار بد است.
برای بعضي از تگها يك سری  attributeها  Requiredاست .ولي  altيك صفت الزم و واجب است Alt .مخفف Alternative
 textاست و به معني  tooltripنیست يعني به هر دلیلي اگر عكس دانلود نشد alt ،در درون آن نوشته ميشود .بايد همه
عكسها  altداشته باشد ،كه اگر عكس دانلود نشد ،خواننده سايت بداند ،چه چیزی در آن بوده است.
 IEلطف كرده و  altرا به عنوان  Tooltipهم نشان ميدهد .ولي در حالت عادی اگر  Tooltipميخواهید بايد از تگ Title
استفاده كنید.
سايت بايد بسیار سبك باشد ،چون ميخواهیم سايت سريع  downloadو باز شود .بعضي از افراد در وب كارهای مربوط به
ويندوز را انجام ميدهند .مثالً  Componentای به نام  Telericاستفاده ميكنند تا وب را به ويندوز نزديك كنند ،اين سنگین
و پر از باگ است .اگر نميخواهید  UIمربوط به وب استفاده كنید ،پس از ويندوز  Basedاستفاده كنید .برای پروژههای
اينترانت خوب است ،ولي برای برنامه های تحت وب جوابگو نیست و اين موجودات مثل  Telericسايت را بسیار لخت و كند
ميكند.
در ويندوز از  Componentهای كرک شده استفاده ميكنید ولي در مورد وب ،اگر  hostآنطرف آب باشد host ،را بالک
ميكنند و با پلیس  Interpolسرو كار داريد .البته  hostايران باشد مشكلي نیست .البته  Hostايران اصالً پیشنهاد نميشود.
كل پهنای باند ايران  2گیگابايت است .پس در ايران اصالً جوابگو نیست .در ضمن  hostداخلي را ميتوان به راحتي dos
 attackكرد و به مشكل بر ميخورد.
پس تولید سايت استاندارد و سبك هدف ما است.
تولید سایت با حداقل configuration

هدف بعدی تولید سايت با حداقل  configurationاست.
در مورد فضای  hostيا فضا  Sharedيا  Dedicateاست .برای سازمان ما بايد فضای  shareاستفاده كرد .چون dedicate
خیلي گران است .در  222 Sharedيا 222تا سايت مختلف روی يك  hostاست و هزينه آن ماكزيمم سالي  122هزار تومان
است با كلي امكانات ولي در  dedicateحداقل آن ماهي  232هزار تومان است با حداقل امكانات.
اما در مورد فضای  Sharedنميتوان بگويید اين  Patchرا روی  SQLاجرا كن .پس  Configurationnخود را حداقل نمايید.
برای اينكه اين استانداردها را مطالعه كنید .سايتي داريم با عنوان  . www.w3.orgتمام استانداردهای وب كه استاندارد شدند
يا در حد بتا هستند و ميخواهند استاندارد شوند و خط مشي های وب را در اين سايت رقم ميزنند.
در اين سايت سه چیز خیلي مهم است .اوالً فايل  ebookمربوط به  . HTML 4.01يك نسخه از اين را پرينت و صحافي
كنید.
هدف ما تولید صفحات  xhtml 4.01است يعني هم از استاندارد  Html 4.01تبعیت كند و هم از . XML 1.0
كتاب بعدی  XML 1.0است كه بايد از آن نیز تبعیت كنید و صحافي كنید و يك نسخه آن را به عنوان مرجع نگهداری كنید.
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در اين سايت يك سری  Validatorوجود دارد .چك كنید كه آيا اين سايت شما ،يك سايت  Validاست يا خیر .پس در
 Searchهمین سايت بنويسید  Html validatorخودش قسمت  searchرا انجام ميدهد .به سه روش ميتوانید صفحات
خود را چك كنید.
 - 1آدرس  URLيا  URIخود را بنويسید.
 - 2يا سايت مورد نظر خود را  uploadكنید.
 - 2ار روش  Direct inputيا همان  copy/pasteاستفاده نمايید و  Sourceصفحه وب خود را در قسمت مربوطه كپي
كنید.
خوبي آن اين است كه خطا و  Errorرا ميگويد و دلیل آن هم ميگويد كه ميتواند جنبه آموزشي داشته باشد .مثالً يك
خطايي كه در مورد اين سايت یگويد ،اين است كه برای  ، Imgصفت  ALTنگذاشتید.
باال بردن  Rankingسایت
با ال بردن  Rankingسايت از جنبههای مختلف .مثالً سرويس ای كه ميگويد id ،مربوط به  yahoo messengerاالن واقعاً
در چه وضعیتي است؟ اولین سايت كه فقط اين سرويس را ارائه نموده است االن  122میلیون دالر ارزش دارد.
تولید سايتهای چند زبانه را ياد ميگیريم .يك روش آن اين است كه مي خواهید هم عربي و هم انگلیسي داشته باشد .پس
سايت را فارسي طراحي ميكنید و بعد كه قسمت فارسي سايت نهايي شد .،بعد  Copy/pastو در يك ورژن عربي و در ديگری
انگلیسي ميكنید .اين كار درست نیست .چون عمالً سه سايت وب داريد و موتور شما دچار مشكل ميشود .پس به گونه ای
طراحي كنید كه سايت يكي باشد و  layoutتغییر كند.
اگر سايت شما مشكلي ندارد  W3cتايید ميدهد و شما مي توانید بر روی سايت خود قرار دهید و اين كالس سايت شما را باال
ميبرد .به هیچ عنوان بدون گرفتن تايید  W3cعالمت تايید آن را بر روی سايت خود نگذاريد .به اين دلیل كه يك درسي به
نام  HTTP referrerداريم كه تشخیص ميدهد كه  Userاز كجا وارد سايت شما شده است .اگر كسي واقعي باشد ،با كلیك
بر روی اين  Iconاين مسئله را تايید يا رد ميكند.
در اين دوره با دو سری موجودات سر و كار داريم  ،يكي  HTMLو ديگری  Server sideهستند و با  ASP:شروع ميشوند.
همه اين موجودات بر روی مرورگر كاربر تبديل به  HTMLميشوند ،چون  Browserكه  ASPبلد نیست  ،پس اين كدها
 Renderميشوند به  Microsoft . HTML.ادعا كرده است كه من كد  ASPرا به  HTMLاستاندارد  Renderميكنم و در
 12درصد اوقات اينگونه است ولي در چند درصد اوقات خود  Microsoftخودش به صورت استاندارد  renderنكرده است.
به طور كل تركیب دو چیز برای ما مهم است يكي  XHTML 1.0و . CSS 2.0
البته  XHTML 1.1هم آمده است ،كه آن هم استاندارد است ولي خود  IE8هنوز  HTML 5را پشتیباني نميكند ،بنابراين
دلیل اينكه شايد از آخرين ورژن استفاده نميكنیم و از استاندارد  XHTML1.1استفاده ميكنیم ،اين است كه ميخواهیم از
ورژني استفاده كنیم كه هم استاندارد باشد هم  browser compatibilityداشته باشد .يعني در تمام مرورگرهای استاندارد
پشتیباني شود.

برای تولید برنامه تحت وب از چه زبانی استفاده كنیم؟
اين قسمت بیشتر مربوط به مديران و تصمیمگیراني است كه ميخواهند داليل منطقي برای انتخاب خود داشته باشند .از چه
زباني بايد استفاده شود .net .يا  Phpيا  Jeeيا ...
در دنیا تنها زباني كه با  .netقابل مقايسه است (در حد  ، )egovermentهمان  JEEاست PHP .و  ...اين كار را نميكند و
قابل مقايسه نیست .البته صالحیت اين زبانها رد نميشود ولي قابل مقايسه نیستند ،ولي سايتي مانند  Phacebookخودش با
 phpطراحي شده است.
برای پروژه  Egovermentبیشتر  .netو  JEEقابل قبول است .ولي در مقام مقايسه اين دو زبان ميتوان گفت:
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 پروژههای  .netای بسیار سريعتر هستند (حدود  3برابر)  Bench mark .مربوط به  Pet shopاين را تست كرده
است.
 پروژههای  1 .netتا  12برابر  Sourceكمتری ميخواهد.
البته مسلماً  .netنیز معايبي دارد.
عليرغم گفتههای ناپخته عدهای ،پروژههای  .netاز نظر  Securityمشكلي ندارند .بزرگترين پروژه ايران ،سیستم مناقصهگران
ايراني حدود  3222كاربر جاری در ساعت  3بعداز ظهر دارد .سیستم معامالت و مناقصه گران جمهوری اسالمي از .net
استفاده شده است و كلي  hackerاز كشورهای مختلف استخدام و اين سايت توسط آنها چك شده است و كامالً امن و
 Secureميباشد.
امنیت در اليههای مختلف بايد پیادهسازی شود:
 در حوزه سختافزار  routerرا  secureكنید در بحث سخت افزار هم امنیت را رعايت كنید كه اين دو تا به شما
مربوط نميشود.
 در حوزه مهندسي نرمافزار هم تكنیكهای امنیتي وجود دارد كه بايد اينها را رعايت كنید .و اين تكیه به شما مربوط
است.
 .netهم مثل همه تكنولوژيها ميتواند ريسك داشته باشد و يا اينكه فوقالعاده باشد.
دو پارامتر برای رتبهبندی سايتها داريم Page google rank .كه مربوط به هر صفحه است و اهمیت صفحه شما در اينترنت را
نشان مي دهد و هر چه اين عدد بزرگتر باشد يعني صفحه شما بین صفحات ديگر طرفدار و مراجعه كننده بیشتری داشته است.
يكي ديگر از فاكتورها  alexa rankاست كه نشان دهنده مراجعه كننده سايت نميباشد ،مثالً يك سايت ميتواند دارای الكسا
رنك  12باشد ،ولي مراجعه كننده آن صفر باشد.
اينكه لینك يك سايت را در سايتهای مختلف بگذارند الكسا رنك را افزايش ميدهد ولي گوگل رنك در خصوص مراجعه
كنندگان است و اين دو مقوله متفاوت است.
وقتي وارد  alexaميشود 12 ،سايت پربینندهترين را نشان ميدهد.
google - 1
facebook - 2
youtube - 2
… -3
اين ميتواند بر اساس كشور و شهر فیلتر شود.
در  top siteقسمت  By countryايران را انتخاب نمايید Blogfa .سومین سايت پرطرفدار است .در حالي كه  Blogfaبا
 .netنوشته شده است و اين همه طرفدار دارد .البته اين سايت در سطح دنیا هم  222امین سايت است.
 Mihanblogبا  PHPنوشته شده است .در سطح دنیا شايد حدود  11222باشد.
پس طرفدار يك سايت  .netای با سايت مشابه خود به زبان  PHPبیشتر است .اين مسائل را بدانید كه اگر يك روز اين
تكنولوژی را انتخاب كرديد بتوانید از آن دفاع كنید و بيدلیل آن را زير سوال نبرند.
نكته :چند كار ذيل را انجام دهید:
 كتاب مديريت زمان برايان تريسي را مطالعه نمايید.
 تكنیكهای  Searchدر  search engineها را ياد بگیريد .مثالً در  Googleبگويید  site:فقط در آن سايت
ميگردد .در خود  Googleجستجو كنید ،كه چگونه درست  Searchكنیم و مقاله  3 ، 3صفحه ای كه پیدا
شد را مطالعه كنید.
 كتابها و مقاالت علمي را در زمینه برنامهنويسي و  C#و غیره را ياد بگیرد .يك كتاب ترجمه از انتشارات wrox
پیدا كنید و آن را مطالعه نمايید .مثالً سايت  Asp.netمربوط به  Microsoftرا باز كنید و هر روز مطالعه
كنید.
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يك سری سايت است كه بايد با آن آشنا شويد:
 IranianExperts - 1كه مربوط به خود استاد است .كه ضمن اينكه مي توانید از اين سايت استفاده كنید،
اين سايت جنبه آموزشي دارد .در اين سايت رفتارهای مختلف را چك كنید و رفتارهای مختلف آن را
چك كنید.
 - 2گروه  IranianExpertدر ياهو است كه كلیه  source codeها در اينجا قرار دارد .در اين گروه عضو
شويد .در اين گروه ابتدا  joinشويد و از دفعات بعد  Loginنمايید.
آدرس فايلها – بعد از اينكه  joinشديد ،وارد  C#شويد و در آن يك سری فايل و فولدر هست .در
داخل اين فولدر يك فولدر به نام  Visual Studio 2008است (در اين سايت  Site path mapوجود
دارد ،كه مسیر كامل دايركتوريها را نشان ميدهد) .ابتدا فايل Learing-asp-net-general-2011-01-
 07-version-33.zipهست كه در دورههای جديد تدريس ميشود ،آن را  downloadكنید .ولي در
ترمهای گذشتهتر ،پروژه های تدريس شده به صورت كامل با تمام  Validationها  Registerها و ...
هستند كامالً قابل استفاده هستندLearning-asp-net-globalization-2010-10-03-version- .
 6.zipو غیره ...
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طراحی Layout
امروز طراحي  Layoutرا شروع ميكنیم .طراحي  Layoutيا به صورت  Frame setای يا  Multi frameصررت ميگیرد يا به
صورت . Single frame
 Multi frameامروزه مورد استفاده قرار نميگیرد و منسوخ شده است .نمونه  multiframeبه شكل ذيل ميباشد .كه در آن
هر قسمت يك  Frameرا تشكیل ميدهد.
Frame1
Frame2

Frame3

اين روش مشكالتي داشت و شكیل هم نبود .بنابراين در اين كالس طراحي  Single frameرا ياد ميگیريم .خود single

 frameانواع مختلفي دارد يا به صورت  fixاست يا  . relativeخود  Relativeدلیل ندارد كه كامالً به صورت درصدی
) (percentageباشد .بلكه ميتواند قسمتي از آن  Fixو قسمتي ديگر درصدی باشد.
مثالً شايد بخواهیم قسمت منوها ثابت باشد ،و فقط قسمت اصلي درصدی باشد .بنابراين وقتي كه صفحه كش ميآيد و بزرگ
ميشود ،منوها ثابت ميماند و قسمت اصلي كش مييايد .هر دو روش استاندارد است و بستگي به شرايط و كاربرد دارد.
در اين كالس هدف ما تولید  Web Siteاست مثالً نوشتن يك اتوماسیون تحت وب و معموالً طراحي  Fixخوش دست تر
است و در اينجا بیشتر به دنبال طراحي  Fixهستیم .ولي يكي را كه بلد باشید ،با كمي تغییر ميتوانید طراحي خود را به نوع
ديگری تبديل كنید.
پس در تمام  Sampleهای كالس ،از  Single frameاستفاده ميكنیم و طراحي را به صورت  fixانجام ميدهیم .البته خود
طراحي  fixنیز به دو صورت ميتواند انجام گیرد .به صورت  Tableو به صورت  .Divولي  Divچیز ديگری است و كسي كه
بتواند با  divطراحي كند ،يك سر و گردن باالتر است .ولي در حال حاضر از روش  tableاستفاده ميكنیم.

فایل style sheet
برای طراحي سايت به كمك جدول ،ابتدا ظاهر سايت را در قالب يك جدول كالسیك در نظر ميگیريد .جدول كالسیك
جدولي است كه تا به آن نگاه كنید ،بگويید  m*nاست .پس اگر جدولي كه به شما داده شده بود ،كالسیك نبود ،اول خطها را
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به هم وصل كنید تا كالسیك شود .و بعد به سراغ  mergeكردن برويد .بعد به تمام سطرها شماره بدهید .به ازای تمام سطرها
يك  rowايجاد كنید .بعد صفت  Colspan , rowspanداريم كه نشان دهنده اين است كه چند سطر و ستون  mergeشده
اند .پس در حال حاضر  layoutذيل را به صورت  fixطراحي ميكنید.

Header = w:770 , h:100 or 80
Sub header = w:770 , h:24
Main page= w:620,
h:200

Menu
=
w:150
,h:200

Sub footer = w:770 , h:24
Footer = w:770 , h:100 or 80

 Resolution 800*600در حال حاضر به صورت استاندارد استفاده ميشود .البته درصد بااليي از افراد از اين  layoutاستفاده
نميكنند و از  121*1223 layoutاستفاده مينمايند ،ولي وضوح  222*122استاندارد است ،و ما نیز ميخواهیم مطابق
استاندارد عمل كنیم .ابتدا صفحه را در سايز  600*800تنظیم ميكنید و بعد بقیه را طراحي ميكنید .اگر  Scroll barافقي
ايجاد شود ،اين خارج از استاندارد است و بايد آن را درست كنید .البته نبايد عرض صفحه را  122در نظر بگیريد بلكه بايد
 112در نظر بگیريد و بايد حدود  23تا برای  Scrol barعمودی در نظر بگیريد .پهنای مربوط به  headerمقدار  12تا 122
خواهد بود .و  sub headerبايد  23باشد و در خصوص  footerو  sub footerهم به همان صورت ،يعني سايز آن  12يا 122
و  23است .در خصوص منو نیز عرض آن  132و عرض صفحه اصلي هم بايد  222باشد .طول منو و قسمت اصلي هم  222در
نظر بگیريد و در صفحات وب وقتیكه طول و عرض را تعیین ميكنید ،حداقل آن را مشخص ميكنید و اگر بزرگتر شد ،خودش
بزرگ ميشود.
ما مي خواهیم اسكلت سايت را با اين ديدگاه ايجاد كنیم و بعد با  Copy/pasteبقیه صفحات را درست ميكنیم .به گونهای
صفحات را درست كنید كه اگر به هر دلیل مشتری تغییر خواست ،فقط تغییر در يك جا صورت گیرد .پس بايد تا جايي كه
ميتوانیم قسمت  Format , styleرا در يك فايل ديگر ببريم تا تغییرات در دفعات بعد كمتر باشد.
شايد هم بخواهید ،قسمت گرافیك را به كس ديگری بسپاريم ،پس بهتر است كلیه قسمتهای مربوط به  formattingدر فايل
 stylesheetقرار گیرد .البته اين كار درست نیست و اصل طراحي را بايد خود برنامهنويس سايت انجام دهد.
يك پروژه جديد از نوع  web siteدرست كنید با نام  abfaو سپس فايلهای اضافي را پاک كنید و يك  web formبه آن پروژه
اضافه كنید .در باالی صفحه > <%@ Page Language="C#"%خواهید ديد .كلیه عبارت قرار گرفته بین ><% %
 Propertyهای صفحه را مشخص ميكند .در ابتدا صفات صفحه بسیار كم و ساده است و فقط زبان برنامه نويسي مشخص
شده است ،ولي به مرور زمان اين خط طوالنيتر ميشود و صفات جديدی به صفحه اضافه ميشود .ولي چه دلیلي دارد كه در
باالی هر  pageزبان مشخص شود؟ دلیل آن اين است كه در وب الزم نیست كه تمام صفحات از يك زبان تبعیت كند .مي
تواند  22صفحه  C#باشد و  12صفحه  VBداشته باشید .اين از جذابیت وب است .در وب زبان per page ،است و نه Per
 . applicationو در ابتدا كه  C#را انتخاب كرديد ،به عنوان پیشفرض انتخاب ميكنید و بعد ميتوانید هر يك از صفحات را
با  C#يا  VBبنويسید.
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خط بعد تگ  Doctypeاست كه نشاندهنده اين است كه با چه استانداردی صفحه خوانده و فهمیده شود .سه مدل برای اين
كار وجود دارد Strict .و  Framesetو  Transitionalكه بهترين آن  Transitionalاست Frameset .از مد افتاده و strict
شورش را در آورده است و زيادی سختگیرانه به مسئله نگاه ميكند.
 XHTML 1.0يعني از  HTML 4و از  XML 1تبعیت ميكند .پس مثالً  Case sensitiveاست .پس وقتي كه اين
استاندارد را مينويسید بايد به قواعد آن احترام بگذاريد.
يك قسمت به نام  Scriptاست كه بعداً كدهای  C#در آن نوشته ميشود.
در حوزه استاندارد يك  htmlو يك  headو يك  bodyاست كه خود  templateآن را دارد .يك تگ  form , divهم قرار
داده است .در  .netنميتوان بیش از يك تگ  formدر يك صفحه گذاشت .البته اين راهحل دارد ،كه بعداً گفته ميشود.

><%@ Page Language="C#" %

تعیین مشخصات
صفحه ،زبان و ...

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

تعیین استانداردهای
تفسیر صفحه

تگهای استاندارد صفحات  . HTMLكه
حتماً بايد در هر صفحه  HTMLوجود
داشته باشند.

></script
>"<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml
>"<head runat="server
><title></title
></head
><body
>"<form id="form1" runat="server
><div
></div
></form
></body
></html

سعي كنید كه همیشه مطابق عرف عمل كنید ،يعني پروژه های خود را به صورتي كه قرارداد است ،درست نمايید .مثالً وقتي
كه فايل  style sheetدرست ميكنید ،بايد يك فولدر با نام  CSSدرست كنید و داخل آن يك فايل  stylesheetدرست كنید.
وقتیكه تبلیغات درست ميكنید ،بايد با سايز مشخصي درست كنید.
در  .netنميتوان بیش از يك تگ  formدر يك صفحه گذاشت .البته اين راهحل دارد ،كه بعداً بیان خواهد شد.
قبالً عرف بود كه فايل  Stylesheetرا  styleيا  stylesheetنامگذاری ميكردند ،ولي االن نام آن را  Siteميگذارند.
برای اينكه سايت از اين  stylesheetاستفاده كند و  layoutبگیرد ،بايد آن را معرفي كنید .كه از  VS2005به بعد ميتوانید،
فايل مورد نظر را به داخل صفحهای كه ميخواهد از آن فرمت استفاده كند drag & drop ،كنید و تايپ نكنید شايد با خطا
تايپ كنید ،بنابراين سعي كنید كه از  Drag & Dropاستفاده كنید.
در  CSSحتماً بايد مقیاس و واحد سايزهای مورد نظر را تعیین كنید ولي در  htmlپیش فرض آن  pxاست و نیاز به بیان
نیست.
برای تعیین  Styleكالس تعريف ميكنیم .يك كالس  table.Layoutتعريف ميكنم .وقتیكه ميخواهیم يك  Styleمربوط به
يك تگ به صورت  uniqeباشد پس از  classاستفاده نكنید و از  idاستفاده كنید و بنابراين در  stylesheetهم از نام
 #Layoutبه عنوان يك  idاستفاده ميكنم Cellspacing .معادل  CSSای ندارد ،ولي  Cellpaddingمعادل  Cssای آن
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همان  paddingاست كه ميتوان در فايل  stylesheetست نمود .حتماً برای تمام جداول خصوصیت cellspacing ,

 cellpaddingرا  setنمايید .چون در ظاهر جداول تاثیرگذار است.
سعي كنید كه نامگذاری بخشهای مختلف صفحه با دقت انجام گیرد .از نام Header, Footer, subheader ,subfooter,
 menu, mainاستفاده ميكنیم.
برای تعیین سايزها از اعداد فرد استفاده نكنید و از اعداد زوج برای تعیین سايزها استفاده كنید.
كد  spaceهمان ; &nbspاست .البته اين  spaceای است كه بین كلمات اتصال ايجاد ميكنید و خصوصیت ديگر آن اين
است كه هر چند تا از آن را كه در صفحه بگذاريد ،سايز همه آنها يك است.
اگر مثالً بین ايز و ايران يكي ; &nbspبگذاريم ،ديگر اين دو كلمه از هم جدا نميشود.
يك باگ در  IEورژنهای پايینتر از  1وجود دارد ،كه وقتي كه در داخل  cellيا همان  tdچیزی ننوشتهايد border ،آن را نشان
نميدهد ،حتي اگر صريحاً برای آن  borderتعريف كردهباشید .ميتوانید برای رفع اين مشكل در تمام  tdها يك عالمت
; &nbspقرار دهید ،تا تمام  Borderها در ابتدای كار و وقتیكه جدول خالي است ،نشان داده شود.
برای اولین بار كه پروژه را اجرا ميكنیم ،چون  web configوجود ندارد ،يك سوال ميپرسد ،آن را  OKكنید.

بسیاری از فايلهای  CSSو  javascriptو  Cache ...ميشود  ،پس اگر پس از ايجاد تغییر در اين فايلها و اجرای برنامه ،تغییر
مورد نظر را مشاهده ننموديد بسته به مرورگرتان  ،با كمك دكمه  Crl + F5يا  ، F5صفحه مرورگر خود را  updateكنید.
هنگامي كه سايتي را طراحي ميكنید ،معطل تايید شدن  Layoutنشويد .كار خود را شروع كنید .چون اسكلت را كه
درآورديد ،ميتوانید پروژه را  Startكنید ،تغییر  layoutبه شرط تعیین منطقي و درست اسكلت برنامه ،بعداً هم امكانپذير
است و برای تغییر ظاهر سايت فقط  folderهای  Imagesو  CSSتغییر ميكند.
اصوالً چشم انسان از رنگهای تیره به روشن و از چیزهای برجسته به فرورفته تمركزش بیشتر ميشود .بنابراين header ,
footer ,و  menuرنگ تیره و بیرون آمده (برجسته) بايد داشته باشند و  mainرنگ روشنتر و تو رفته دارد.
برای  header , footer , menu , subfooter , subheaderبايد صفت  Outsetبرجسته و  thinيعني نازک را انتخاب نمايید.
رنگ استاندارد استفاده كنید ،در رنگهای استاندارد دو به دو عددها يكسان است .اين رنگها تضمین شده هستند ،بصورتیكه در
تمام  browserها به همان شكل ديده شوند.
برای  mainحالت  insetيا تورفته و با رنگ روشنتر استفاده كنید.
 Format the whole documentبرای مرتب كردن  sourceبرنامه است Icon .آن در  expressنیست و بنابراين از
 Crtl+K+D Shortcutاستفاده كنید.
در ذيل ،صفحه و فايل  cssطراحي شده برای  layoutتعريف شده در باال را مشاهده ميكنید.
>--

<!-- Default Layout Page
><%@ page language="C#" %

"<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
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<script runat="server">
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<link href="CSS/Site1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<form id="frmMain" runat="server">
<center>
<table id="layout" cellspacing="0" border="1">
<tr>
<td id="header" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="subHeader" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="menu">
&nbsp;
</td>
<td id="main">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="subFooter" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="footer" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</center>
</form>
</body>
</html>
/*
Css File
*/
#layout
{
width: 770px;
}

 جدول اصليID
. مي باشدLaytout

td
{
padding: 0px;
}
#menu
{

 راCellpadding صفت
برای كلیه سلولها ست
.مينمايد

width: 150px;
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;height: 200px
;border: outset thin
;background-color: #0066FF
}
#main
{
;width: 620px
;height: 200px
;border: inset thin
;background-color: #FFFFFF
}
#header, #footer
{
;height: 80px
;border: outset thin
;background-color: #0066FF
}
#subHeader, #subFooter
{
;height: 24px
;border: outset thin
;background-color: #CCCCCC
}

در زمانهای قديم كه از  VS 2002 , 2003استفاده ميشد ،اگر از يك  ، Layoutصد عدد كپي تهیه ميكرديم ،اگر يك
تغییری ايجاد ميشد ،بايد در تمام صفحات تغییر اعمال ميشد .پس در هر قسمت  Layoutيك  usercontrolقرار ميداديم.
در اين صورت ،برای ايجاد تغییر در بعضي از صفحات ،ميشد  usercontrolرا تغییر داد .مشكل اين تفكر چیست؟ اگر مشتری
بخواهد  Layoutرا شخم بزند ،مثالً به هر دلیلي بخواهد ،اول  footerبیايد و بعد  subfooterو بعد  headerو بعد از آن
 menuقرار گیرد و بعد از آن  mainو بعد از آن يك  menuجديد كه نبوده اضافه شود و در آخر هم  Subheaderبیايد .ديگر
با استفاده از  usercontrolو  stylesheetنميتوان اين كار را انجام داد .ماكروسافت از ورژن  2223به بعد اين مشكل را به
صورت فوقالعادهای حل كرد كه البته اين روش فقط مختص  .netاست و زبانهای ديگر نمونهای برای اين مسئله ندارند.
در برنامه  windows basedما ميتوانیم  1222تا فرم داشته باشیك كه تمام اينها از كالس  formماكروسافت inherit
ميشوند .به اين معني كه هر ويژگي كالس پدر داشته باشد ،به فرزند منتقل ميشود .اگر بخواهیم در  1222فرم backcolor
صورتي شود fade in , fade out ،شود و  ...در تمام فرمها بايد انجام شود .بنابراين يك كالس به نام  form baseبسازيد كه
اين كالس از كالس  formبه ارث ببرد و تمام فرمهای شما از اين فرم به نام  form baseبه ارث ببرند .اين تفكر هم user
 interfaceرا پشتیباني ميكند و هم  functionalityهم كارهای هنری و . ...
در برنامه تحت وب نیز ميتوان از همین روش استفاده نمود .به صورتیكه وقتي كه يك فرم  aspxدرست ميكنم در كنار آن
يك فايل به نام  aspx.csايجاد ميكند ،پس من ميتوانم هزار تا  pageداشته باشیم كه تمام آنها از يك inherit ، Page
شوند .پس اين مسئله در وب نیز مثل  windows basedها است و ميتوان يك كالس به نام  Page Baseدرست كنیم و
تمام  Pageها را از آن  inheritكنیم .مشكل آن ،اين است كه اين  pageفقط  functionalityدارد و  user interfaceندارد و
در صورتي كه تغییری در  Layoutبخواهند كه از طريق  Cssنتواند انجام پذيرد ،باز هم مشكل قبلي را داريم و بايد در تمام
صفحات تغییرات را اعمال كنیم .بنابراين از  2223به بعد مفهوم  Masterpageمعرفي شد كه در آن ميگويیم كه  Pageمورد
نظر ما از  use ، Master pageكند ولي باز هم از  inherit ،Page baseشده است و فقط خوراک  Layoutرا از Master
 pageميگیرد .اين كمك ميكند كه بدون دست زدن به صفحات بتوان تغییرات  Layoutرا در تمام صفحات اعمال نمود.
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بنابراين صفحات ما  Laytoutخود را از  use ،Masterpageميكنند ( اينجا نوع سادهای از رابطه  associationبرقرار است و
رابطه ،يك رابطه  inheritanceنیست به اين نكته توجه داشته باشید) .پس صفحات ما باز هم كالسهای آن از  base pageبه
ارث ميبرند و فقط خوراک  Layoutخود را از  Masterpageميگیرند.

فایل Master Page
داخل  ، Master pageقسمتي به نام  ContentPlaceHolderقرار دارد كه بايد در قسمت  Mainيعني جايي كه صفحه به
صفحه تغییر ميكند ،قرار گیرد.
پس يك  Masterpageمي سازيم .توجه داشته باشید كه اولین  Master pageكه ميسازيم نام آن  Master pageاست .اگر
اسم  Master pageرا  Master pageبگذاريم گرفتار ميشويم .اولین  master pageرا  defaultميگذاريم .هیچكدام از
 Check boxها را تیك نميزنیم.
صفحات  Masterpageمثل صفحات عادی است به جز اينكه يك  Contentplaceholderدر آن قرار دارد.
در  2223در  ، Masterpageفقط در تگ فرم مي توانستید  Contentplaceholderبنويسید و اين در بعضي جاها دردسرساز
بود .اين امكان كه در بیرون فرم و حتي در  headerهم  Cphبگذاريد از  2221امكانپذير شد .آيا در يك فرم مي توان بیش
از يك  CPHداشته باشیم؟ بله ولي استاندارد نیست و در  layoutهای غیر نرمال مجبور ميشويد اين كار را كنید و همیشه
 Layoutخود را استاندارد طراحي كنید ،تا مجبور نشويد از دو  CPHدر يك فرم استفاده كنید .سراغ اينجور  layoutهای غیر
نرمال نرويد .دو تا  CPHبیشتر نداشته باشید ،يكي در  headو ديگری در  . mainاسم آنها را cphHead , cphMain
بگذاريد.
تذكر :در  Masterpageقسمت مربوط به لینك فايل  stylesheetرا  drag dropكردم و قبل از  Placeholderگذاشتم دلیل
دارد .در  masterpageتگ معرفي فايل  CSSقبل از  PCHبگذاريد.
تگ ديگر  Contentplaceholderرا درون  mainميگذارم .به اين نكته توجه داشته باشید كه  CPHرا در كجا قرار ميدهید.
در  CPHهیچ چیزی نگذاريد CPH .صفحاتي كه از  masterpageاستفاده نمودهاند ،ميآيد در اين قسمت overwrite
ميشود ،پس در  CPHمربوط به  Masterpageچیزی ننويسید error ،نميدهد ولي كاری نميكند ،در واقع مثل اين است كه
هیچ كدی ننوشتهايد .كد مورد نظر برای  Master pageجهت طراحي  Layoutباال عبارت است از:
>Master page 1 #--

<!--

><%@ master language="C#" %
"<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd
>"<script runat="server
></script
>"<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml
>"<head runat="server
><title></title
><link href="CSS/Site3.css" rel="stylesheet" type="text/css" /
>"<asp:contentplaceholder id="cphHead" runat="server
<!-نوابغ دقت داشته باشند که در اين قسمت چيزی ننويسند
>--
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</asp:contentplaceholder>
</head>
<body>
<form id="frmMain" runat="server">
<center>
<table id="layout" cellspacing="0">
<tr>
<td id="header" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="subHeader" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="menu">
&nbsp;
</td>
<td id="main">
<asp:contentplaceholder id="cphMain"
runat="server">
<!-نوابغ دقت داشته باشند که در اين قسمت چيزی ننويسند
-->
</asp:contentplaceholder>
</td>
</tr>
<tr>
<td id="subFooter" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="footer" colspan="2">
&nbsp;
</td>
</tr>
</table>
</center>
</form>
</body>
</html>

master  در يك پروژه ميتوان چند. انتخاب شده استSelect master page االن دو صفحه درست ميكنم كه در آن تیك

 نكرده استlogin  و كسي كه، كردند صفحات به يك شكل نمايش داده شودlogin  مثالً برای كساني كه. داشته باشیمpage
.به يك شكل ديگر صفحات راببیند

30

جلسه دوم06/60/31 -

برنامه نویسی تحت وب ASP.NET , C#

يا مثالً برای بعضي از ناظ ران خارجي بخواهیم يك سری گزارش با آيتمهای زياد و در نمای بسیار بزرگ نمايش دهیم كه بايد
يك  masterpageجداگانه برای آنها طراحي شود.
در داخل صفحه  Page1ديگر  head, body ,styleنیست و فقط در آن  CPHهای  masterpageو يك قسمت برای script
نويسي وجود دارد .نام اين دو  cphرا نیز عوض كنید .و نام آن را  cphheader , cphmainبگذاريد.
<!-- page 1
>--
><%@ page title="Home" language="C#" masterpagefile="~/Site.master" %
>"<script runat="server
></script
>"<asp:content id="cntHead" contentplaceholderid="cphHead" runat="Server
></asp:content
>"<asp:content id="cntMain" contentplaceholderid="cphMain" runat="Server
></asp:content

هر صفحهای كه درست ميكنید در ابتدا به آن  titleدهید.
فرض كنید اگر بخواهم االن صفحه  2را اجرا كنم و  set as default pageمن صفحه  1باشد ،و برنامه را نیز اجرا نمودهام .الزم
نیست اجرای برنامه را قطع كنید و دوباره  set as default pageرا مشخص كنید ،فقط كافي است كه در همان address bar
نام آن را تايپ كنید.
اگر  Master pageيك صفحه را بخواهیم عوض كنیم .بايد چه كار كنیم .در باالی صفحه يك  masterpage fileايجاد شده
است كه كافي است كه نام آن را تغییر دهید(masterpagefile="~/Site.master") .
اگر مشتری بخواهد  Layoutرا تغییر دهد ،من هیچ كاری با صفحات نداريم و فقط با  Master pageو  stylesheetكار دارم.
مثالً مشتری فرمت ذيل را ميخواهد.
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2
2
3
3
2
1
 جای قسمتهای مختلف را با هم عوض نمايید وMaster page به راحتي اين كار امكانپذير است و فقط كافي است كه در
:چند تا تغییر جزئي ايجاد كنید به شكل ذيل
footer Subfooter Header Right menu Main Left menu Sub header -

<!--

Master page 2 # -->

<%@ master language="C#" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<script runat="server">
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<link href="CSS/Site4.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<asp:contentplaceholder id="cphHead" runat="server">
<!-نوابغ دقت داشته باشند که در اين قسمت چيزی ننويسند
-->
</asp:contentplaceholder>
</head>
<body>
<form id="frmMain" runat="server">
<center>
<table id="layout" cellspacing="0">
<tr>
<td id="footer" colspan="3">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="subFooter" colspan="3">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="header" colspan="3">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td id="menuLeft">
&nbsp;
</td>
<td id="main">
<asp:contentplaceholder id="cphMain"
runat="server">
<!--
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نوابغ دقت داشته باشند که در اين قسمت چيزی ننويسند
>--
></asp:contentplaceholder
></td
>"<td id="menuRight
;&nbsp
></td
></tr
><tr
>"<td id="subHeader" colspan="3
;&nbsp
></td
></tr
></table
></center
></form
></body
></html

چند  styleمفید برای قسمت  Mainصفحه
 Styleچپ به راست و راست به چپ
 Styleای كه در آن يك ناحیه را فارسي يا انگلیسي كنیم .البته بهتر است بگويیم  Ltr , Rtlكنیم و نگويیم فارس و انگلیسي.
چون ميخواهیم به درد هر زباني كه از راست به چپ و يا چپ به راست است ،بخورد به آن  .ltr , .rtlميگويیم.
طبق آخرين استاندارد ماكروسافت وقتي كه نام  namespaceو  folderبنويسیم تمام حروف آن را با حروف بزرگ مينويسیم.
اگر اسم كالس يا متغییر  abbreviationاست فقط حرف اول را بزرگ مينويسیم.
اگر استاندارد  Microsoftبود ،بايد  Lمربوط به  ltrرا بزرگ مينوشت.
 CSSبرای چپ به راست به صورت ذيل تنظیم ميكنیم:
 Font family : verdanaباشد و  1 font sizeيا  12باشد text align .را  Leftاستفاده كنید .برای زبانهايي كه حالت
چسبیده ندارند به هیچ عنوان  Justifiedاستفاده نكنید و  directionرا  Ltrبگیريد.
 CSSبرای راست به چپ به صورت ذيل تنظیم ميكنیم:
; direction:rtlو ; text-align: justifyو  font-size :10و . font family : Tahoma
.ltr
{
;direction: ltr
;text-align: left
;font-size: 10px
;font-family: Verdana
}
.rtl
{
;direction: rtl
;text-align: justify
;font-size: 10px
;font-family: Tahoma
}
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دو فونت  Tahoma , arialبه صورت  multi languageاست و وقتي آن را باز ميكنیم تمام زبانهای دنیا حتي چیني و ژاپني
را هم  supportميكند Tahoma .قشنگتر است.
اگر يك ناحیه ميخواهید هم  right to leftباشد و هم  borderباشد ،اينها را در يك  style sheetنگذاريد ،چند style sheet

تعريف كنید و بعد به صورت تركیبي استفاده كنید .اصالً در هم آن قشنگ نیست .پس سعي كنید كه كالسبندی مرتبي
داشته باشید و خصوصیات شبیه به هم را در كنار هم قرار دهید.
.withBorder
{
;margin: 10px
;padding: 10px
;border: outset thin
}

پس يك كالس به نام  withboarderايجاد نمايید .و در آن بگويید كه  margin , paddingآن  4pxباشد و  boarderآن
 outsetباشد و  thinو ...
 Styleمربوط به Hyperlink

در خصوص  :hyperlinkدر  stylesheetچیزی به نام  pseudoداريم كه برای مرتبط كردن يك سری مفاهیم به يك سری
 eventاست .تلفظ آن  zoodoاست.
اينكه حرف اول را بكشد و بقیه حروف جمالت بعدی را با آن پر كند .همه اينها  pseudoاست ولي مهمترين آنها
link .3
visited .2
hover .1
active .0
است كه ترتیب آنها موقع نوشتن مهم است.
در  Tahomaوقتي كه از  Underlineاستفاده ميكنید ،يك خط روی نقطه ها مياندازد ،بنابراين در هنگام گذاشتن ،link
خوانايي متن كم ميشود .برای از بین بردن آن بايد چه كار كرد؟
 Visitedها در سايت ما ب هتر است كه همان آبي باشد ،در خصوص سايتهايي كه خیلي لینك زياد است ،بايد لینك ويزيت
شده رنگ ديگری داشته باشد .آخرين لینكي هم كه زديم بهتر است قرمز باشد ،تا بدانیم آخرين لینكي كه كلیك كرديم كدام
است. (active) .
در بعضي از سايتها لینكها خط ندارد و وقتي رفتین روش خط ميگذارد  .صفتي كه زير متنها خط  underlineميكشد ،اسم
آن  text- decorationاست.
در تمام قسمتها  text-decorationرا  noneميزنم و بعد  Borderتعريف ميكنم و ميتوان مكان  borderرا تعیین كرد و
فقط  boarder-bottomرا تعريف ميكنیم و به رنگ آبي . #0000FF
 With boarder , left to right , right to left , pseudoاز اهمیت زيادی در  styleها برخوردار است.
a:link
{
;color:#0000FF
;text-decoration: none
;padding-bottom: 1px
;border-bottom: solid 1px Blue
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}
a:visited
{
color:#0000FF;
text-decoration: none;
padding-bottom: 1px;
border-bottom: solid 1px Blue;
}
a:hover
{
color:#FF0000;
text-decoration: none;
padding-bottom: 1px;
border-bottom: solid 0px;
}
a:active
{
color:#FF0000;
text-decoration: none;
padding-bottom: 1px;
border-bottom: solid 1px Red;
}

 درست كنیم و يك فايلsite.master  داشته باشیم و بايدsite.css  داشته باشیم و بعدcss هر سايتي بايد يك فولدر
. داشته باشیمdefault.aspx

Template تعریف
. باشدper page , per site  مي توانیدTemplate
 و بعدcss  ای ايجاد كنید و فولدرfile system  بسازيد و به صورتNew web site  ابتداTemplate برای تهیه
. را ايجاد يا كپي ميكنیمweb.config  وsite.master  وsite.css
File export template 
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مي پرسد كه از كل پروژه  templateدرست كنم و يا از  itemای از پروژه.

 Templateاز اهمیت خاصي در پروژه های  web basedبرخوردار است ،چرا كه بسیاری از صفحات و تنظیمات وجود دارد كه
بايد به صورت ثابت در تمام پروژهها صورت گیرد.
 Project templateرا انتخاب ميكنیم و نام آن را تعیین ميكنیم .توضیح داريد ،بنويسید و سپس  finishرا بزنید.
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در فولدر  My exported templatesدر مسیر
 Templates\myProject.zipيك فايل زيپ درست ميكند .و برای استفاده هم اين فايل  zipدر اين فولدر هر كامپیوتری كه
باشد ،اين  templateدر لیست مشاهده ميشود و پس ديگر اين  templateرا در لیست  templateها خواهند ديد.
برای بارگذاری يك پروژه از نوع يك  templateبايد از  Installed Templatesنام  templateخود را انتخاب كنید.
My Documents\Visual Studio 2010\My Exported
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كدنویسی
: كد ذيل را بنويسیدmain  در قسمتContentPlaceHolder در داخل
<asp:Content ID="cntMain" ContentPlaceHolderID="cphMain" runat="Server">
<asp:Label ID="lblFistName" runat="server" Text="First Name" />
<asp:TextBox ID="txtFirstName" runat="server" MaxLength="20" AccessKey="1" />
<br />
<asp:Label ID="lblLastName" runat="server" Text="Last Name" />
<asp:TextBox ID="txtLastName" runat="server" MaxLength="30" AccessKey="2" />
<br />
<br />
<asp:Label ID="lblFullName" runat="server" Text="Full Name" />
<asp:TextBox ID="txtFullName" runat="server" MaxLength="50" ReadOnly="true" />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server" Text="Full Name" />
<asp:TextBox ID="txtFullName2" runat="server" MaxLength="50" Enabled="false" />
<br />
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="(S)ubmit" AccessKey="S"
OnClick="btnSubmit_Click" />
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" />
</asp:Content>

. input Submit  وInput reseat  وInput button .( وجود داردbutton)  برای دكمهtype سه نوع دكمه يا در واقع سه
. ارسال ميكندserver  اطالعات را بهsubmit  را بعداً بررسي ميكنیم ولي دكمه از نوعreseat دكمه از نوع

Server Side كنترلهای
Server  يك سری موجودات. منتقل ميشودclient  بنويسید عیناً به سمتHTML  به صورتaspx هر چیزی كه در صفحه
render ، ميروند كه به اين عملیات تبديل شدنclient  ميشوند و بعد به سمتHTML  داريم كه آنها ابتدا تبديل بهside

.شدن ميگويند
submit  بعد از كلیك بر روی دكمهweb based  در صفحات. ميگويندPost back به ارسال داده از صفحهای به سمت سرور
 در تكنولوژی و. آن را حل كرده است.net  ولي. ها پاک ميشود كه اين از بزرگترين معضالت وب استtextbox بالفاصله
 ها پاک ميشد و اگر ميخواستید كهtextbox  ميزديد كلsubmit  داشتید و دكمهtextbox  اگر تعدادی.net محیط غیر
ً تا اين اطالعات را در جايي نگهداری و مجددا، شما بايد ميرفتید كلي كد مينوشتید، ها مقدار خود را حفظ نمايندtextbox
.net  مخصوصserver side  اين موجودات. را ايجاد نمودserver side  موجودات.net  بنابراين. ها را پركنیدtextbox
.ميباشد
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به چه موجوداتي  server sideميگويند؟ به موجوداتي كه با  asp:آغاز ميشوند و قطعاً عیناً به سمت  Clientمنتقل نخواهد
شد ،چرا كه مرورگرها فقط  HTMLرا ميشناسند و بنابراين اين موجودات  renderميشوند .برای موجودات server side
بايد حتماً  run at serverرا بنويسید وگرنه  errorميدهد .دادن  IDبرای موجودات  server sideبه صورت  optionalاست.
دادن  IDكي اجباری است؟ اگر در  C#مي خواهید برای اين موجود كد بنويسید يا از اين كنترل در كنترل ديگر استفاده كنید،
بايد  IDبگذاريد .البته اگر حرفهای هستید بايد برای تمام كنترلهای  server sideحتماً  IDبگذاريدAbbreviation .
موجودات  server sideبا  client sideيكسان هستند مثالً  labelرا با  lblشروع كنید .وقتي كه نميخواهید بین تگي چیزی
بنويسید بهتر است كه تگ باز و بسته را يكجا قرار دهید(.يعني مثالً به جای نوشتن تگ  textboxبه صورت ذيل:
><asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox

اين تگ را به اين صورت مينويسیم.
><asp:TextBox ID="Password" runat="server"/

پس از  renderشدن ،تگ  asp:labelبه  spanتبديل خواهد شد .توسعه اكید ميشود كه هیچگاه برای Hard code ، label
ننويسید و از تگ استفاده كنید .به جای استفاده از  inputبا نوع  textboxاز  textboxاستفاده كنید .ما به ازای بعضي از html

ها معادل  server sideای داريم ولي بعضي از  htmlها معادل  Server sideای نداريم .مثل دكمه با نوع  reseatمعادل
 server sideای ندارد .اگر  htmlبنويسید عیناً به  clientفرستاده ميشود ولي موجودات  server sideبايد اول در سمت
سرور  renderشوند ،پس بار اضافي به  serverتحمیل ميكنند ،پس با حكمت از موجودات  server sideاستفاده كنید .مثالً
تگ  Asp.tableرا وقتي استفاده كنید كه بخواهید جدول داينامیك داشته باشیم وگرنه حتماً از  tableعادی استفاده كنید.
برای  Layoutبه هیچ عنوان از  asp.tableاستفاده نكنید.
نكته : 1به طور كل به ازای هر  htmlمعادل  server sideنداريد.
نكته :2بهتر است كه در جاهايي كه ميتوانید از تگ  HTMLعادی استفاده كنید ،از معادل  server sideآن
استفاده ننمايید.
نكته :2هیچوقت  labelرا  hardcodeننويسید و معادل  aspيا  server sideآن استفاده كنید.
نكته :3قیافه برنامه وقتي كه موجودات  client sideيا  Server sideهستند فرقي نميكند .كد تولید شده هم
ظاهراً فرقي ندارد.
چرا به جای اينكه از كنترل  inputبا تايپ  type: textاستفاده كنیم از كنترل  textboxاستفاده كرديم؟ ظاهراً هر دو به يك
چیز تبديل ) (renderميشود Value .های كنترل من يا همان  stateآن حفظ ميشود .مهمترين ويژگي آن  View Stateآن
است MVC .تكنولوژی است كه تنها چیزی كه در آن نیست View State ،است .و  View Stateتفاوت بسیار اساسي و
مهمي است .پس صفحات  aspكالسیك ميتواند كنار  .netباشد ولي  MVCبه دلیل  View Stateنبودن آن ،كامالً دنیای
متفاوتي است و  form basedنیست و نميتواند در كنار  .netباشد .بنابراين در يك پروژه نميتواند دو تا فرم  MVCو دو تا
فرم معمولي وجود داشته باشد.
اگر به كنترلهای  ID ، server sideندهید خودش  IDميگیرد از  1شروع ميكند و  2و  2و. ...
پس همیشه سعي ميكنیم كه به كلیه متغییرهای  ID ، Server sideدهیم.
وقتي وارد كدنويسي ميشويم  ،وارد قسمت  designميشويم و بعد  Propertiesميگیريم و بعد در قسمت  eventها كه
آيكن آن به صورت رعد و برق است event ،مورد نظر را انتخاب و روی آن دابل كلیك ميكنید تا  raiseشود.
چیزی به نام  Default Eventوجود دارد كه به معنای مهمترين  eventيك دكمه است .مثالً در مورد دكمه click ،مهمترين
 eventاست .در خصوص  Default eventبا دابل كلیك بر روی دكمه نیز raise ، event default ،ميشود.
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در  windows basedكلي  eventداشتیم ولي در اينجا كم شده است .در موجودات  server sideفقط  eventهايي كه بعد
از  Post backصدا زده ميشوند ،ديده ميشود.

در صفحه  ، aspx.csكلیه  usingها را پاک كنید .بعد  errorای به صورت ذيل ميدهد.

بر روی پارامترهايي كه  errorداده است،كلیك راست نمايید (اگر نخواهید  right clickكنید shortcut ، Ctrl+9+. ،آن
است) و بعد باز كنید ،دو راه حل پیشنهاد ميدهد كه يا بايد دوباره  usingرا بگذاريم و يا اينكه مسیر اصلي آن را كه خودش
پیشنهاد ميدهد بگذاريم .ما در اينجا راهحل دوم را انتخاب ميكنیم ،يعني مسیر كامل را مينويسیم.

در مد  designبر روی دكمه مورد نظر  doble clickميكنیم ،يك صفت  onclickبه دكمه اضافه ميشود و مقدار آن نام
تابعي است كه در قسمت كدنويسي ) (scriptقرار گرفته است.
بعد از زدن  submitصفحه  Postbackميشود.
در  fullnameمن نبايد بتوانم تايپ كنم و بايد در آن حاصل  first name , last nameقرار گیرد .برای اينكار يا صفت read
 onlyآن را  trueميكنیم يا  enabledآن را  falseميكنیم.
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نكته ID :در هر صفحه بايد  uniqeباشد.
به عنوان تست هم  read onlyو هم  enabledرا تست ميكنیم.
 Enabledرا  falseكنید ،خاكستری كمرنگ ميشود و با  tabو  shift tabهم نميتوانید وارد آن شويد .در بعضي از browser
ها امكان  select , copyهم نداريد .در خصوص  read onlyاينگونه نیست.
توصیه و تاكتیك :اگر شما يك صف حه داريد كه همه اطالعات داخل آن را به صورت غیر قابل  editبه ديگران نشان دهید مثل
 profileمحصول به دلیل خاكستری رنگ شدن آن خوانايي را كمرنگ و بد ميشود و در بعضي از مرورگرها مثل chorome
خیلي بدرنگ و ناخوانا ميشود ،بنابراين بايد از صفت  read onlyاستفاده نمايید و آن را  trueكنید .در صفحاتي كه بعضي از
فیلدها را ميشود تغییر داد و بعضي را نميشود ،مثل صفحه  update profileكه ميخواهید با يك نگاه به كاربر نشان دهید
كه بعضي از فیلدها را ميشود تغییر داد و بعضي را نميشود ،پس در اينجا از  enabledاستفاده كنید و آن را  falseنمايید.
شكستن كدها :گاهي كدهايي كه مينويسید طوالني است ايراد دارد .اول اينكه كل  source codeرا در يك نگاه نميبینید و
بايد  scrollدهید و دوم اينكه موقع  printگرفتن شكیل نميباشد.
برای همه  text boxها ،هم در پروژه های وب و هم در ويندوز حتماً  maxlengthرا  setكنید ،هم از نظر user friendly
بودن بهتر است ،هم جلوی  errorرا ميگیرد و هم جلوی هك شدن سايت را ميگیرد.
اعداد  22و  22هم در دنیا استاندارد است .فیلد نام به صورت استاندارد به طول  22و نامخانوادگي  22ميباشد و اگر نخواهید
دو تكیه كنید ،طول  32را به عنوان طول استاندارد انتخاب كنید.
در پروژههای وب ميتوانید از  access keyاستفاده كنید و در اين صورت دكمه  altو آن حرف را كه بگیرد ،بر روی آن
كنترل  focusميشود .برای فارسي راهنما بنويسید ولي برای انگلیسي ،در قسمت  textدر دو طرف حرف مورد نظر پرانتز
بگذاريد ،و كاربر متوجه ميشود كه اين حرف به صورت  access keyقابل استفاد است Access key .در فرمهای پركاربرد
اهمیت دارد.
تكنیك چیزهايي است كه بايد كسي كه چیزی را بلد است ،آن را بداند ولي در مورد تاكتیك ميتواند منحصر به شركت شما
باشد و بايد تاكتیكها در ابتدای كار بیان شود .تاكتیكها همان رويه هايي است كه استاندارد كدنويسي ما است كه بايد كسي كه
در ابتدا كار وارد ميشود به آن توضیح داده ميشود.
زماني كه  IISای كار ميكنید IIS ،نميتواند بیش از يك پروژه را در حین واحد در مد  debugاجرا كند .البته اگر Ctrl+F5
را بزنید يعني  debugنكن و مشكلي نیست ولي در غیر اين صورت  errorميدهد.
دكمه reset

دكمه  resetچه كاری انجام ميدهد .به آخرين حالتي كه از طرف  serverآمده است ،بر ميگرداند .پس ترجمه  resetهم
يعني برگرداندن به حالت اولیه كه از طرف  serverآمده است.
 Layoutورود اطالعات
برای فرمهای ورود اطالعات دو نوع استاندارد داريم.
يك جدول درست ميكنیم كه در يك ستون  labelها را ميگذاريم و در يك ستون هم  textboxها و در ستون آخر هم با
 ، 2 Collspanيك دكمه قرار داده ميشود .االن مدل  FieldSetمورد استفاده قرار ميگیرد .كه به تازگي بسیار مد شده است.
يك فولدر  CSSو بعد داخل آن  . site.cssدرون آن  .ltrرا بنويسید.
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div
 استفاده نكنید چونbr از
ديگر نميتوانید از فاصله
 ولي.متفاوت استفاده كنید
 بگذاريد تا بتوانیدdiv
 وmargin فاصله را با
. كنترل نمايیدpadding

Legend
First Name:
Last Name:
Full Name:
(S)ubmit

(R)eset

 تا. مشخصات آن را تعريف ميكنیمcss  خود درfield set  برای. يكي استtitle  مينويسند باLegend معموالً چیزی كه در
.يكنواخت شوند
.ltr
{
font-size: 10px;
font-family: Verdana;
text-align: left;
direction: ltr;
}
fieldset
{
margin: 10px;
padding: 0px;
}
div.field
{
margin: 4px;
padding: 4px;
}
div.buttons
{
margin: 4px;
padding: 4px;
}

 و اگر هم چند. بگذاريد، آن را هر چیزی كه دوست داريدtext  بگذاريد وbtnSubmit  اسم آن را،اگر يك دكمه بیشتر نداريد
. حكمت آن را بعداً ميگويیم. باشدbtnSubmit دكمه داريد حتماً نام يكي از آنها
<asp:Content ID="cntMain" ContentPlaceHolderID="cphMain" runat="Server">
<fieldset>
<legend>Home </legend>
<div class="field" runat="server">
<asp:Label ID="lblFistName" runat="server" Text="First Name" />
<br />
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<asp:TextBox ID="txtFirstName" runat="server" MaxLength="20" AccessKey="1"
/>
</div>
<div class="field" runat="server">
<asp:Label ID="lblLastName" runat="server" Text="Last Name" />
<br />
<asp:TextBox ID="txtLastName" runat="server" MaxLength="30" AccessKey="2"
/>
</div>
<div id="divFullName" runat="server" class="field">
<asp:Label ID="lblFullName" runat="server" Text="Full Name" />
<br />
<asp:TextBox ID="txtFullName" runat="server" MaxLength="50"
Enabled="false" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="(S)ubmit" AccessKey="S"
OnClick="btnSubmit_Click" />
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" />
</div>
</fieldset>

. را به خط باالی آن نچسبانیدfield set ً مثال، استفاده كنیدenter در كد به اندازه كافي از
AutoEventWireup صفت
false  به صورت پیش فرض، Visual Studio 2002  كه اين تاautoeventwireup  دارند با نامproperty همه صفحات يك

. استtrue بود و االن
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="true" CodeFile="Test.aspx.vb" Inherits="Test"
%>

 هاevent  اين صفت نشان میفدهد كه اين. استpage load , page error اين صفت فقط در خصوص رويدادهايي مانند
 ولي. صدا زده شده باشدPage Load  ولي در جايي نميبینید كه. ها بايد صدا زده شوندevent  بقیه.همیشه اتفاق ميافتد
 صدا زده ميشود و اين بخاطرPost Back اين اتفاق ميافتد و همیشه موقع فراخواني اولیه صفحه و در هنگام
. استTrue  اين صفت پیش فرض، به بعدVS2005  در. استautoeventwireup
""  مثالً توصیه ميكند تا به جای. داريم كه كد را آنالیز ميكند و يك سری توصیه ميكندCode analyzer برنامه ای به نام
. هم همینطور است...  وstring.isnull  دستور. استفاده كنیمstring.empty  از كد، استnull string كه همان
. اتفاق ميافتدPost back  همیشه اتفاق ميافتد هم بار اول هم دفعات بعدPost back
 اما مشكلي. پس عمالً وجود ندارد، نميشودgenerate  كد آنrender  كنید اصالً در هنگامfalse  راvisible در وب اگر كه
 تا در هنگام، شودinvisible  به صورتdiv  پس بايد كاری كنید كه. آن هنوز وجود داردdiv كه وجود دارد اين است كه
. تولید نشود، شدنrender
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 Page loadرا اگر بنويسید همیشه و در هر شرايطي حتي بعد از  Post backهم  Page loadاتفاق ميافتد و در هنگام كلیك
دكمه ،اول  Page loadاتفاق ميافتد و بعد عملیات كلیك.
موجوات برزخی (تگهای  HTMLبا ) ID
يك سری موجوداتي وجود دارد كه به آن موجودات برزخي ميگويند ،كه آنها تگ  htmlای است كه به آن  IDداده شده و
 runatآن  serverشده است.
>"<div id="divFullName" runat="server" class="field
><asp:Label ID="lblFullName" runat="server" Text="Full Name" /
><br /
><asp:TextBox ID="txtFullName" runat="server" MaxLength="50" Enabled="false" /
></div
>"<script runat="server
)protected void page_Load(object sender, EventArgs e
{
;divFullName.Visible = false
}
)protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e
{
= txtFirstName.Text
;)(txtFirstName.Text.Trim
= txtLastName.Text
;)(txtLastName.Text.Trim
= txtFullName.Text
;)((txtFirstName.Text + " " + txtLastName.Text).Trim
)if (txtFullName.Text != string.Empty
{
;divFullName.Visible = true
}
}
></script

 Comment ، Cntrl+K+Cميگذارد و  Comment ،Ctrl+K+Uرا بر ميدارد.
حتماً به عنوان يك آدم حرفهای  Place code in separate fileرا چك بزنید .خوبي آن اين است كه اگر پسورد  ftpشما لو
رفت ،ديگر در صفحه  aspxشما ،كد شما وجود ندارد كه لو برود.
تمام كارهايي كه در اين فرم انجام داديد را ميتوانستید ،با  javascriptيا  jqueryانجام دهیم Javascript .بسیار به درد نخور
است ،بنابراين  jqueryيك اليه زيبا بر روی  javasciptايجاد نمود و قابلیتهای آن را باال برد .با  jqueryو  Ajaxآن ميتوانید
صفحات سبك و زيبايي را طراحي كنید.
 DropdownListو ListBox
اين دو كنترل شامل يك  collectionاز  Itemها ميباشد .كه دارای صفاتي همچون text, value, selected, enabled

ميباشد .صفت  Textهمان آيتمي است كه ديده ميشود .صفت  valueعددی است كه در پشت آن قرار گرفته است.
 Selectedيعني از ابتدا انتخاب شده باشد يا خیر؟ enabled .نشاندهنده اين است كه آيا آن آيتم قابل انتخاب ميباشد ،يا
خیر؟
به هیچ عنوان  listboxخود را  hardcodeنگذاريد .حتي برای جنسیت هم  tableبگذاريد .اصالً به صورت  hard codeپر
نكنید .مث الً برای جنسیت يك جدول طراحي كنید و درون آن چندين نوع مختلف از بیان جنسیت را قرار دهید .حتماً (زن و
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مرد) (خانم و آقا) (خانم و آقای) را در جدول خود بگذاريد و مانور زيبايي روی آن داشته باشید ،يعني اگر قرار است فرد
جنسیت خود را انتخاب كند ،لیست از -زن و مرد -پر شود .اگر قرار است كه يك چیزی مانند فرم تعهد نامه است كه فرد از
جانب خود فرم را پر ميكند ،لیست با -خانم و آقای -پر شود و ...
بعد از  renderشدن ،تمام  itemها تبديل به  optionميشوند و  valueهمان  valueو  textدر بین تگ نوشته خواهد شد.
چیزهايي كه به  sجمع ختم ميشوند ،مربوط به  Collectionاست.
در خصوص كدنويسي آن ،ابتدا لیست يا  combo boxرا  clearكنید .بعد يك  itemبا  addبه انتهای لیست اضافه كنید ..اگر
موقع  addكردن فقط يك  stringبدهید text , value ،يكسان ميشود كه مناسب نیست ،بنابراين به لیست خود List item
اضافه كنید كه هم دارای  textباشد و هم دارای . value
روش دوم :ابتدا  clearميكنید و بعد مرتباً يك آيتم  list itemميسازيد و مرتباً به  listboxخود  addميكنید.
 String.formatیعنی چه؟
;)String.Format(“Item{0}”,intIndex

يعني هر جايي كه } {0را مشاهده نمود ،متغییر  intIndexرا بجای آن قرار دهد.
;Int A=10
;Int B=15
;Int C=20

در زبان  VBيا هر زبان ديگری ميتوان به صورت ذيل رشته  Sرا مقداردهي نمود:
; String S= “A = “ +A+” , B = “ +B+ “ , A= “ + A

در  C#ميتوان به صورت ذيل اين كار را انجام داد:
;)String S = string. Format(“A={0},B={1},A={0}” , A, B
در كد باال ،هر جايي كه } {0را مشاهده كند ،به جای آن متغییر  Aرا قرار ميدهد و هر كجا كه } {1را مشاهده نمايد ،به

جای آن متغییر  Bرا قرار ميدهد.
امروز دو درس مهم فلسفي داشتیم ،يك مفهوم  View Stateبود كه با كنترلهای  server sideحاصل ميشود.
دوم Page Load :همیشه اتفاق ميافتد ،پس نبايد لیست را در  Page Loadهمیشه پر كرد.
صفت IsPostBack

صفحه يك  Propertyبه نام  IsPostBackدارد .پس ) if (Page.IsPostBack == falseمعني آن اينست كه فقط دفعه اول،
اين كارها را انجام بده .دفعه اول  PostBackصورت نميگیرد و از دفعات بعد PostBack ،صورت ميگیرد.
 IsPostBackبه صورت  Booleanاست .اگر يك  Booleanرا ميخواهید با  Trueمقايسه كنید ،درست نیست بنويسید
 ==trueهیچي نگذاريد همان معني را ميدهد ،يعني ) if (page.IsPostBackبرای مقايسه با  trueاستفاده ميشود .ولي
برای نقیض آن به صراحت از  == falseاستفاده ميشود.
در زبانهای  C Basedبرای يك دستور ميتوان } { را نگذاشت ولي شما همیشه بگذاريد.
مفهوم refactoring

اصوالً همیشه يك تابع تعريف ميكنید و سپس آن را صدا ميزنید .شايد بگويید ،من دوست دارم بعداً يك تابع به نام  xوجود
داشته باشد ،پس اول مينويسید و بعد  Ctrl + .را كلیك مينمايید و خودش آن را ميسازد.
بايد برای تمام كدها  documentationداشته باشید ،مهمترين  documentها  XML Documentationاست .با زدن سه بار
دكمه اسلش امكان توضیح وجود دارد.
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/// <summary>
///
/// </summary>

. ذيل را طراحي نمايید و كد آن را بنويسیدlayout ،به عنوان تمرين

 و كلیك بر روی آيتم مورد نظر و سپس كلیك دكمهCtrl  با نگه داشتن دكمهSource ListBox با انتخاب چند آيتم از
 آيتمهای، كلیك شودCopy  منتقل ميشود و اگر آيتم به صورت تكراری انتخاب شود وTarget ListBox  آيتمها به، Copy
. منتقل شودTarget  حذف شود و بهSource  آيتمهای انتخاب شده ازMove  با كلیك بر روی دكمه.تكراری كپي نشود
:كد آن به صورت ذيل ميباشد
 صفحهLayout

طراحي

<fieldset>
<legend>
Learn 14
</legend>
<div class="field">
<asp:label id="lblSource" runat="server" text="Source" />
<br />
<asp:listbox id="lstSource" runat="server"
selectionmode="Multiple"
accesskey="1" width="100" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblTarget" runat="server" text="Target" />
<br />
<asp:listbox id="lstTarget" runat="server"
selectionmode="Multiple"
accesskey="2" width="100" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnCopy" runat="server" text="(C)opy"
onclick="btnCopy_Click" accesskey="C" />
<asp:button id="btnMove" runat="server" text="(M)ove"
onclick="btnMove_Click" accesskey="M" />
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" />
</div>
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</fieldset>
كد برنامه
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
اگر بار اول بود//
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}

///

private void Initialize()
{
lstSource.Items.Clear();
System.Web.UI.WebControls.ListItem oListItem = null;
for (int intIndex = 1; intIndex <= 9; intIndex++)
{
string strValue =
intIndex.ToString();
string strText =
string.Format("Item {0}", intIndex);
oListItem =
new System.Web.UI.WebControls.ListItem(strText, strValue);
lstSource.Items.Add(oListItem);
}
}
/// <summary>
تمام آيتم های انتخاب شده در مبداء را به مقصد کپی می نماييم///
/// </summary>
protected void btnCopy_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
روی تمام آيتم های مبداء لوپ می زنيم//
for (int intIndex = 0; intIndex <= lstSource.Items.Count - 1; intIndex++)
{
 آيتم مربوطه را در داخل يک متغير کمکی ذخيره می نماييم،برای سهولت کار//
System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem =
lstSource.Items[intIndex];
 انتخاب شده بود،در صورتی که آيتم مورد نظر//
if (oCurrentListItem.Selected)
{
آيتم مربوطه را از حالت انتخاب شده خارج می نماييم//
oCurrentListItem.Selected = false;
در صورتی که آيتم مربوطه در مقصد وجود نداشت//
if (lstTarget.Items.Contains(oCurrentListItem) == false)
{
آيتم مربوطه را به مجموعه آيتم های مقصد اضافه می کنيم//
lstTarget.Items.Add(oCurrentListItem);
}
}
}
}
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)protected void btnMove_Click(object sender, System.EventArgs e
{
//روی تمام آيتم های مبداء لوپ می زنيم
)for (int intIndex = 0; intIndex <= lstSource.Items.Count - 1; intIndex++
{
//برای سهولت کار ،آيتم مربوطه را در داخل يک متغير کمکی ذخيره می نماييم
= System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem
;]lstSource.Items[intIndex
//در صورتی که آيتم مورد نظر ،انتخاب شده بود
)if (oCurrentListItem.Selected
{
//در صورتی که آيتم مربوطه در مقصد وجود نداشت
)if (lstTarget.Items.Contains(oCurrentListItem) == false
{
//آيتم مربوطه را به مجموعه آيتم های مقصد اضافه می کنيم
;)lstTarget.Items.Add(oCurrentListItem
}
}
}
//چون می خواهيم آيتم های انتخاب شده در مبداء را حذف نماييم
//و اين احتمال وجود دارد که بيش از يک آيتم در مبداء ،برای حذف ،وجود داشته باشد
//روی تمام آيتم های مبداء از انتها به ابتدا لوپ می زنيم
)for (int intIndex = lstSource.Items.Count - 1; intIndex >= 0; intIndex--
{
//برای سهولت کار ،آيتم مربوطه را در داخل يک متغير کمکی ذخيره می نماييم
= System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem
;]lstSource.Items[intIndex
//در صورتی که آيتم مورد نظر ،انتخاب شده بود
)if (oCurrentListItem.Selected
{
//با توجه به انديس آيتم مربوطه ،آنرا از مجموعه آيتم های مبداء حذف نمی نماييم
;)lstSource.Items.RemoveAt(intIndex
}
}
//مجددا بر روی تمام آيتم های مقصد لوپ می زنيم
)for (int intIndex = 0; intIndex <= lstTarget.Items.Count - 1; intIndex++
{
//برای سهولت کار ،آيتم مربوطه را در داخل يک متغير کمکی ذخيره می نماييم
= System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem
;]lstTarget.Items[intIndex
//در صورتی که آيتم مورد نظر ،انتخاب شده بود
)if (oCurrentListItem.Selected
{
//آيتم مربوطه را از حالت انتخاب شده خارج می نماييم
;oCurrentListItem.Selected = false
}
}
}
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آدرس دهی
ما يك سری فولدر و فايل در سايت داريم .وقتي كه مي خواهیم در يك فايل ،آدرس فايل ديگر را بدهیم ،چگونه بايد
آدرسدهي كنیم .اگر در فايل  aهستیم و مي خواهید آدرس يك فايل خارج از سايت خود را بدهید ،هیچ راهي به جز استفاده
از آدرس دهي مطلق نداريد.
b

c

g

m

a

X
h

e

Y

d

f

آدرس دهی مطلق
يعني اول پروتكل و بعد آدرس سايت و سپس نام فايل
http://www.MyWebSite.com/Books/a.htm

اگر فايل در سايت خودتان هم باشد ،ميتوانید از آدرسدهي مطلق استفاده كنید ،ولي اصالً قشنگ نیست .اگر ميخواهید
آدرس يك شهر را از شهر ديگر بدهیم ،بهتر است آدرسدهي مطلق را استفاده كنیم (وقتي كه آدرس يك سايت را از سايت
ديگر ميدهید بهتر است كه از آدرسدهي مطلق استفاده كنید) ولي وقتي كه در شهر هستیم و يكي آدرس جايي در همان
شهر را ميپرسند ،نبايد آدرس م طلق دهید ،بايد آدرس نسبي بدهید ،كه البته دو نوع آدرس دهي نسبي وجود دارد ،يكي
نسبت به جايي كه هستیم و ديگری نسبت به . root

آدرسدهی نسبی ،نسبت به جایی كه هستیم
آدرسدهي نسبي (نسبت به جايي كه هستیم)  ،يعني از جايي كه االن هستیم بايد كدام آدرس را طي كنیم تا به مقصد
برسیم.
اگر داخل  aهستید و ميخواهید آدرس  bرا بدهید .فقط بگويید  bكافي است .اگر داخل  fهستید و بخواهید آدرس  bرا
بدهید ،بايد بگويید  . ../../bدر تمام تكنولوژيهای وب ،به جز  .netميتوانستید به جای ../../bفقط  /bبگذاريد ،اين حتي در
آدرسدهي داسي هم جواب ميداد ولي در  .netجواب نميدهد .حتي اگر ده فولدر تو در تو داشته باشید و بخواهید آدرس
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فايلي در  rootرا به صورت نسبي (نسبت به جايي كه هستیم) را بیان كنید ،بايد ده مرتبه عالمت  ../را بگذاريد و معادل
ديگری ندارد.

آدرسدهی نسبی ،نسبت به root
يك آدرس دهي نسبي داريد كه به آن آدرس دهي نسبي (نسبت به  )rootميگويند و اين آدرسدهي فقط به درد كنترلهای
 server sideيا در كدهای  C#ميخورد .و در اين آدرس دهي ميگويید كه اگر از  rootبه مقصد بخواهید برويد ،بايد چه
آدرسي را طي كنید .يعني همیشه از  rootآدرس را ميدهید.

آدرس نسبی نسبت به root

آدرس نسبی ،نسبت به جایی كه

آدرس مطلق

هستیم

~/b

b

http://www.x.com/b

~/c/d

c/d

http://www.x.com/c/d

جایی كه

فایل

هستیم

مقصد
b

a

d
f

~/c/e/f

http://www.x.com/c/e/f c/e/f

~/g/h

g/h

http://www.x.com/g/h

h

~/b

../b

http://www.x.com/b

b

~/c/e/f

http://www.x.com/c/e/f e/f

~/g/h

../g/h

http://www.x.com/g/h

h

~/b

../../b != /b

http://www.x.com/b

b

~/c/d

../d

http://www.x.com/c/d

~/g/h

../../g/h

http://www.x.com/g/h

d

f

f

d
h

مثال :يك فولدر  Imagesاست و در آن يك فايل به نام  Banner.jpgوجود دارد .يك فايل  default.aspxوجود دارد كه
ميخواهد  Bannerرا نمايش دهد .از آدرسدهي نسبي (نسبت به  )rootاستفاده ميكنم.
><img src=”~/Images/Banner.jpg” alt=”Banner” /
اين كامالً غلط است ،چرا كه اين تگ سمت  clientاست و نميتوان از اين نوع آدرسدهي (آدرس دهي نسبي ،نسبت به )root

استفاده نمود .ولي برای اين تگ يك معادل  server sideداريم به نام  <asp:imageكه اگر از اين تگ استفاده كنید ،در آن
بهتر است از آدرسدهي نوع سوم (آدرسدهي نسبي ،نسبت به  ) rootاستفاده كنیم.
عالئم مخفف ): (abbreviation
\ bنشاندهنده  blankميباشد.
 /نشاندهنده  slashاست.
\ نشاندهنده  Back Slashاست.
ما يك نوع عملیات  I/Oداريم كه برای انجام آن ،از يك سری موجودات استفاده ميكنیم كه فقط نیاز به آدرس فیزيكي دارند.
ولي ما نبايد از آدرس فیزيكي استفاده كنیم .وقتي كه يك  hostبه ما ميدهند ،چه داخلي و چه آنطرف آب Host ،ميتواند هر
وقت كه خواست سايت را از يك دايركتوری به دايركتوری ديگر يا حتي سرور ديگر منتقل كند .طبق قانون  hostingنه تنها
نبايد از شما اجازه بگیرد ،بلكه حتي نیاز به  notificationدادن به شما هم ندارد .تمام توابع مربوط به  I/Oمانند
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…  System.io.stream reader ,تمام اينها نیاز به آدرس فیزيكي دارند ولي ما نبايد از آدرس فیزيكي استفاده كنیم .پس
بايد چه كار كنیم؟
موجودی ) (objectدر  server sideداريم به نام  .Serverاين موجود با كمك متدی به نام  MapPathآدرسدهي نسبي
نسبت به جايي كه هستیم يا آدرسدهي نسبي ،نسبت به  rootرا ميگیرد و خودش آدرس فیزيكي را بر ميگرداند .بهتر است
كه از آدرسدهي نسبي ،نسبت به  rootبه عنوان پارامتر ورودی اين تابع استفاده كنید.
پس ما چهار نوع آدرسدهي داريم:
 - 1آدرس دهي مطلق
 - 2آدرسدهي نسبي (نسبت به جايي كه هستیم)
 - 2آدرسدهي نسبي (نسبت به )root
 - 3آدرس دهي با كمك تابع ) Server.MapPath(a kind of relational addressكه در واقع آدرس فیزيكي را بر
ميگرداند.

طراحی CMS
بر روی سايتها يك سری صفحات هستند كه يك سری كنترل مخصوص با هدف خاص بر روی آن چیده شده است و به صورت
ثابت هستند ،اينها مهم نیستند ،ولي يك سری صفحات هستند كه  contentدارند ،يعني متن و عكس و  ...دارند .وقتي چنین
صفحاتي را تولید ميكنید ،تكنیك آن اين است ،كه در  ContentPlaceHolderمتن خود را ميگذاريد .كسي كه با سايت كار
ميكند ،اگر بخواهد متني را تغییر دهید ،يا كاری بر روی اين صفحه انجام دهد ،برای اينكار بايد از شما كمك بگیرد ،اين كار
خوشايند نیست و در ثاني اين كار چیپي برای شما به عنوان يك طراح و برنامهنويس سايت ميباشد.
بنابراين معموالً تفكری را اعمال ميكنند به نام  CMSيا همان  Content Management Systemكه يك كتاب  322صفحه
ای است كه در  1.3حلسه ياد ميگیريم .ما در  1 ، ASP.NETفولدر با شخصیت داريم .يك سری فولدر داريم كه اين فولدرها
با شخصیت هستند ،يعني برای  .netمعني دارند .يك سری فولدر بي شخصیت ولي پر كاربرد داريم ،مثل  imageو  CSSو ...
 .يك سری فولدر بيشخصیت ،بي كاربرد داريم ،مثالً فولدرهايي كه خودتان به طور خاص برای سايت خود درست ميكیند،
مانند  Pictureو . ...

فولدر App_Data
اين  1فولدر با شخصیت را تا انتهای ترم بررسي خواهیم كرد ،يكي از اين فولدرهای با شخصیت  App_Dataاست ،اين فولدر
به فولدر  Secureمشهور است .اگر فايل مورد نظر شما كه ميخواهید  downloadكنید در مسیر  app_Dataباشد.net ،
 frameworkاين فولدر را به عنوان يك فولدر امن در نظر ميگیرد و اگر بخواهید به آن دسترسي پیدا كنید error ،امنیتي
ميدهد ،پس فايلهای امن خود را در اين مسیر قرار بدهید .اگر سايت ما با بانك اطالعاتي سر و كار داشته باشد و بانك
اطالعاتي آن سنگین نباشد ،بانك خود را در اين فولدر ميگذاريم .در واقع  SQL server Compaq editionداريم كه
ميتوانیم با اين كار كنیم و فايل ديتابیس حاصل را در مسیر  App_Dataقرار دهیم و يا بانك اطالعاتي  accessرا هم در اين
مسیر قرار ميدهند ،تا امنیت آن حفظ شود.
پس گفتیم كه داخل تگ …  <asp:contentبايد متن و محتويات متني و عكس قرار گیرد .پس يك فولدر PageContents
در داخل  App_Dataدرست ميكنم .و داخل آن يك صفحه  Help.htmدرست ميكنیم و محتويات متني را در داخل آن
قرار ميدهیم.
از يك تگ  server sideبا نام  <asp:litralاستفاده ميكنم كه از  labelهم ضعیفتر است Label ،حداقل به يك span
تبديل ميشود ،ولي اين تگ خیلي سبك است و هیچ بار اضافي ندارد ،يعني هر چیزی كه داخل آن بگذاريد را عیناً نشان
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ميدهد و بعد در  Page loadصفحه ميتوانید در صورتي كه ) if(Page.IsPostBack == falseاست عملیات  initializeرا
انجام دهید.
><asp:litral id=”lit Content” runat=”Server” /

App_Data

PageContents

Help.htm
يك صفحه به نام  Manageدرست ميكنیم ،كه امكان  loadو ذخیره فايل  help.htmدر آن صفحه وجود داشته باشد.
البته در اين صورت بايد فرد مسئول سیستم ،خودش  HTMLبلد باشد ،البته در مرحله بعد ،كنترل Rich Text box
ميگذاريم كه مثل محیط  wordاست و فردی كه با آن كار ميكند ،الزم نیست كه  HTMLبلد باشد و ميتواند به صورت
گرافیكي تغییرات مورد نظر خود را اعمال نمايد .پس اگر همه اين كارها صورت گیرد ،يك  CMSطراحي شده است.
برای شروع يك پروژه جديد ،مراحل ذيل را مثل همیشه انجام ميدهیم:
يك فولدر به نام  CSSو داخل آن يك فايل  stylesheetبا عنوان  Site.cssداشته باشید .يك سری ويژگي
مثل ) left to right (ltrو ) Right to left (rtlو  ...را بايد تعريف كنید.
بعد  div.fieldرا تعريف ميكنیم و  div.Buttonsرا هم تعريف ميكنیم.
بعد هم  link , visited, hover, activeو ...
يك مورد به نام  divMainداريم كه برای اين است كه نميخواهیم از ساختار جدولي برويم و ميخواهیم به
صورت  divكار كنیم.
 divHeader , divFooterمثل هم در فايل  Site.CSSتعريف ميشود.
 divSubHeader , divSubFooterرا هم فعالً مثل هم تعريف ميكنیم.
در واقع همانهايي كه در خصوص روش  tableای گفتهبوديم در خصوص  divهم استفاده ميشود .هر چیزی
كه خاصیت  tableدارد بايد  margin , paddingآن را در اول كار صفر كنید.
لینكهايي كه در  divmainهستند ،بايد خصوصیت رنگي خاصي داشتهباشند كه ذكر ميكنیم ،و نه همه آنها.
بعد  MasterPageای به نام  Site.masterدرست ميكنیم .حتماً  stylesheetرا قبل از
 ContentPlaceHolderمربوط به  headميگذاريم و يك  ContentPlaceHolderهم كه برای  bodyداريم
كه در داخل آن بايد  divHeader , divMainو ساير  divهای مربوط به  subfooterو  footerو  ...را
بگذاريم.
بعد در داخل آن  usingها را پاک ميكنیم و بعد به صورت تیپ  initializeرا در  Page loadمربوط به
 Master Pageدر جاهايي كه  IsPostBackنیست بگذاريد.
يك نكته مهم :سه تا صفحه هستند كه نبايد اسم كالس آنها همان اسم باشد default :و Login , profile
اسم كالس آن را تغییر ميدهیم و  Pageسر آن ميگذاريمPageDefault , PageProfile , PageLogin .
ميگذاريم يعني اسم صفحه  Defaultاست ولي اسم كالس آن  PageDefaultاست.
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محل نشان دادن خطا

ابتدا يك فولد با شخصیت به نام  App_Dataبه پروژه اضافه ميكنیم .در خصوص اين فولدر نبايد با  right clickبر روی
پروژه  new folderرا بزنیم بلكه بايد  ADD Asp.Net Folderرا انتخاب كنیم كه پس از انتخاب آن  1فولدر با شخصیت را
ميبینم و  App_Dateرا اضافه ميكنم .و بعد يك فولدر به نام  PageContentsدرست ميكنم و داخل آن هم default.htm
استفاده ميكنم ،كه داخل آن فقط  Hello wordدرج شده است.
برای خواندن  contentيك صفحه بايد از يك موجودی به نام  streamReaderاستفاده كنید.
 streamReaderيك كالس است كه از  iconآن ميتوانید بفهمید (در  .netاز آيكنهای مختلف برای مشخص كردن كالسها،
 attributeها و  methodها و  ) ...استفاده شده است .كالً  33222 .netكالس دارد كه در  namespaceهای مختلف آن را
پخش كرده است.
يك سری تعاريف اولیه را ياد ميگیريم .فايل ذيل را كه با  Full Pathآن آمده است ،مشاهده كنید.
C:\X\Y\z\t.txt
به  t.txtميگويند filename ،و به  Path، C:\X\Y\zميگويند و به تركیب  filenameو  Path Name ، Pathميگويند.

البته خود ماكروسافت گاهاً رعايت نميكند ،مثالً در دستور  streamReaderگفته پارامتر ورودی از نوع  pathاست ولي در
واقع  Path nameاست .ولي ما در تعريف متغییرها اين استانداردهای ماكروسافت را رعايت ميكنیم.

)protected void Page_Load(object sender, EventArgs e
{
)if (IsPostBack == false
{
;)(initialize
}
}
)(private void initialize
{
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;"string strFileName = "Default.htm
;"string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageContents
;string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + strFileName
;)string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName
))if (System.IO.File.Exists(strPathName
{
;System.IO.StreamReader oStream = null
try
{
oStream = new System.IO.StreamReader(strPathName,
;)System.Text.Encoding.UTF8
;)(litContent.Text = oStream.ReadToEnd
}
)catch (System.Exception ex
{
;litContent.Text = ex.Message
}
finally
{
)if (oStream != null
{
;)(oStream.Close
;)(oStream.Dispose
;oStream = null
}
}
}
}

مکانیزم Error Handling
هر جايي از برنامه كه حدس ميزنید كه ممكن است با خطا روبهرو شود آن را در بالک  try catch finallyقرار دهید .در واقع
دستوری را كه ممكن است به داليلي با خطا مواجه شود را در داخل  tryبنويسید و در  cacheبگويید كه در صورت روی دادن
خطا ،چه كاری انجام دهد .هر دستوری را كه در دل  finallyبنويسید ،بالفاصله اجرا ميشود .برای بیرون آمدن از حلقهها يا
هر جايي ميتوانید از  returnو همچنین ( throwپرت كردن) استفاده كنید Finally .به درد انجام عملیات finalize
ميخورد ،مثالً  Closeكردن فايل باز و  ...يعني يك سری كارهای الزم را كه مثالً باعث آزاد شدن حافظه يا محافظت از خراب
شدن فايل يا هر چیز ديگری ميشود ،را قبل از خاتمه انجام دهید.
همه فايلها را به صورت  Unicodeای ذخیره و باز كنید تا با تمام سیستمهای عامل همخواني داشته باشد .پس از روش چهارم
 streamReaderاستفاده ميكنیم كه مسیر فیزيكي و نحوه  encodingرا سوال ميكند .هم موقع  openو هم موقع  saveما
از روش  UTF8استفاده ميكنیم.
حال صفحه ای مي خواهیم طراحي كنیم كه بتوان از طريق آن اين صفحه  Default.htmرا فراخواني و  editكنیم .با توجه به
اينكه اين قسمت را فقط  adminسیستم ميتواند انجام دهد ،پس يك فولدر به نام  Adminدرست ميكنیم و در داخل آن
يك صفحه با نام  EditPageContent.aspxدرست ميكنیم .اصوالً چیزی را كه در  Legendمينويسیم با Title ،صفحه يكي
است.
يك  fieldsetميگذاريم
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<fieldset>
<legend>
Edit Page Content
</legend>
<div id="divErrorMessage" runat="server">
<asp:Label ID="lblErrorMessage" runat="server"/>
</div>

 هاtextbox برای
 و برایMaxLength
access key دكمهها
.هم تعريف ميكنیم

<div class="field">
<asp:Label ID="lblFileName" runat="server" Text="FileName"/>
<asp:TextBox ID="txtFileName" runat="server" Width="227px" />
<asp:TextBox ID="txtPageContent" runat="server" TextMode="MultiLine"
Height="172px" Width="644px />
</div>
<div class="buttons">
<asp:Button ID="btnOpen" runat="server" Text="Open"
OnClick="btnOpen_Click"/>
<asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Save"
onclick="btnSave_Click"/>
</div>
</fieldset>

. multiline  وPassword  وtext  همان، ها سه مد دارندTextbox
. در اين درس اين دو نوع الزم استinformation  و ديگریerror  يكي. وجود داردMessage  نوع3
ً تا بتوانیم بعدا، DisplayInformationMessage  وDisplagyErrorMessage بنابراين دو تابع تعريف ميكنیم با نامهای
.آن را فراخواني كنیم
private void DisplayErrorMessage(string strErrorMessage)
{
divErrorMessage.Visible = true;
lblErrorMessage.Text = strErrorMessage;
lblErrorMessage.CssClass = "error";
}
private void DisplayInformationMessage(string strInformationMessage)
{
divErrorMessage.Visible = true;
lblErrorMessage.Text = strInformationMessage;
lblErrorMessage.CssClass = "information";
}
span.error
{
color: Red;
font-weight:bold;
}

< بهasp:label>
render ، span
.ميشود

span.information
{
color: Blue;
font-weight:bold;
}
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يكي از روشهای  hackكردن سايت روش  exploiteكردن سايت است ،يعني طرف در  texboxتگهای  htmlمينويسد ،در
 aspكالسیك خودتان بايد چك كنید ،ولي در  .netخودش چك ميكند و در صورت نوشتن  tag htmlبه شما  errorميدهد
و شما بايد به  .netبفهمانید كه اين صفحه تحت كنترل است و گیر نده و  contentآن را نبايد چك كنید ،بايد Validate
 Requestآن را  falseكنید.
"<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master
"CodeFile="EditPageContent.aspx.cs" Inherits="EditPageContent" ValidateRequest="false
>%

فرق تگ  HyperLinkبا  aچیست؟ تگ  hyperlinkاز تگهای  server sideای است و ميتوان برای آن از آدرس دهي نسبي
نسبت به  rootاستفاده نمود .پس اگر در صفحه  master pageبخواهید يك لینك برقرار كنید ،بهتر است از تگ hyperlink
استفاده كنید ،چون اين صفحه ميتواند خوراک صفحات مختلفي با مسیرهای مختلف باشد ،پس ما جايي كه االن هستیم را
نميدانیم و بهترين گزينه آدرسدهي نسبي ،نسبت به  rootميباشد.
 Snippetچیست؟ اگر بعد از زدن كلید واژههايي مثل  ،if ، tryو  ...دوبار دكمه  tabرا كلیك نمايید ) ،(tab tabبه صورت
هوشمندانهای در تكمیل كد به ما كمك ميكند.
حدود چهل و خوردهای  rich text boxدر دنیا وجود دارد .مهمترين وب الگ دنیا در حال حاضر  World Pressاست.
هیچ  rich text boxدر دنیا به صورتي كه همزمان برای هر پاراگراف راست به چپ و چپ به راست را پشتیباني كند ،وجود
ندارد tinyMce .را در  googleجستجو كنید و بعد وارد صفحه  downloadاين سايت شويد .در  downloadكلي اطالعات
وجود دارد .تنها چیزی كه بايد  Downloadكنید ThinyMce 3.4.3.2 ،است .نیاز به  VPNنداريد.
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 Tinymceامكان چند زبانه شدن را دارد ،به طوريكه در هر سايت ،به يك زبان نشان دهد .بنابراين به قسمت  Languageآن
برويد و زبان  Englishو  Persianرا انتخاب كنید و  downloadرا بزنید.
در سمت
راست صفحه
يك فايل  zipرا ميخواهد  downloadكند ،كه  downloadنمايید .اين فايل  zipرا باز كنید و سپس يك مرحله پیش برويد
تا به سه  Plugins,themes,langs ،folderبرسید ) (..\tinymce_language_pack\tinymce_language_packبعد
داخل  tinyاولیه آنقدر پیش برويد تا به همان سه فولدر برسید ) (\tinymce_3.4.3.2\tinymce\jscripts\tiny_mceو
 Pasteكنید و بعد دو اليه بیايید باال تا به فولدر  jscriptsبرسید و بعد آن را به  Rootسايت خود اضافه كنید.

بعد برويد به صفحهای كه ميخواهید  text box multi lineشما اين كار را انجام دهد ،يعني ميخواهید  text boxبا مد
 multi lineشما به صورت  rich text boxدر آيد .در آن صفحه با  drag & dropبرويد  tiny_msce.jsرا بیاوريد .پس خط
ذيل به كد شما اضافه ميشود:
"<script src="tinymce_3.4.3.2/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
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type="text/javascript"></script>

. كه همراه با دموی آن ميباشد، را به شما نشان ميدهدrich text box  برويد و در آنجا انواع و اقسامtry it بعد در سايت به
 كه در واقع، تا انتها را بیاوريد/script  بايد خط. برويدView Source  به. نوع مناسبي استFull featured نوع
. اين موجود استconfiguration

<script type="text/javascript">
tinyMCE.init({
// General options
mode : "textareas",
theme : "advanced",
plugins :
"autolink,lists,spellchecker,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimag
e,advlink,emotions,iespell,inlinepopups,insertdatetime,preview,media,search
replace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visua
lchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template",
// Theme options
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theme_advanced_buttons1 :
"save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justi
fycenter,justifyright,justifyfull,|,styleselect,formatselect,fontselect,fon
tsizeselect",
theme_advanced_buttons2 :
"cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,ou
tdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help
,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
theme_advanced_buttons3 :
"tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,ies
pell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
theme_advanced_buttons4 :
"insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,spellchecker,|,
cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,blockq
uote,pagebreak,|,insertfile,insertimage",
theme_advanced_toolbar_location : "top",
theme_advanced_toolbar_align : "left",
theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
theme_advanced_resizing : true,
 دكمهsave با حذف عبارت

 مربوطهtoolbax  در،save
.حذف خواهد شد

// Skin options
skin : "o2k7",
skin_variant : "silver",
// Example content CSS (should be your site CSS)
content_css : "css/example.css",

// Drop lists for link/image/media/template dialogs
template_external_list_url : "js/template_list.js",
external_link_list_url : "js/link_list.js",
external_image_list_url : "js/image_list.js",
media_external_list_url : "js/media_list.js",
// Replace values for the template plugin
template_replace_values : {
username : "Some User",
staffid : "991234"
}
});
</script>

Mode . ها را عوض كنیدtoolbax  اين موجود را تغییر دهد و بعضي از دكمهها را برداريد و جایconfiguration ميتوانید
client  و مدadmin  مختلف برای مدconfiguration  ميتوانید دو. ...  و. ها را عوض كنیدtoolbox “ يا جایtextareas”

.تعريف كنید
:در نهايت كد ذيل را در اين صفحه مينويسیم
public partial class EditPageContent : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
divErrorMessage.Visible = false;
}
protected void btnOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageContents";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + txtFileName.Text;
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string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
txtFileName.Text = txtFileName.Text.Trim();
if (txtFileName.Text == string.Empty)
{
string strErrorMessage = "you did not specify filename for opening";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
if (System.IO.File.Exists(strPathName) == false)
{
string strErrorMessage = "file specified does not exists!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
if (System.IO.File.Exists(strPathName))
{
System.IO.StreamReader oStream = null;
try
{
oStream = new System.IO.StreamReader(strPathName,
System.Text.Encoding.UTF8);
txtPageContent.Text = oStream.ReadToEnd();
string strInformationMessage = "file is opend!";
DisplayinformationMessage(strInformationMessage);
}
catch (System.Exception ex)
{
txtPageContent.Text = ex.Message;
}
finally
{
if (oStream != null)
{
oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
}
}

protected void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageContents";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + txtFileName.Text;
string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
if (System.IO.File.Exists(strPathName))
{
System.IO.StreamWriter oStream = null;
try
{
oStream = new System.IO.StreamWriter(strPathName,false,
System.Text.Encoding.UTF8);
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oStream.Write(txtPageContent.Text);
}
catch (System.Exception ex)
{
// تست برايconfig ميتوان
txtPageContent.Text = ex.Message;
}
finally
{
if (oStream != null)
{
oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
}
}
private void DisplayErrorMessage(string strErrorMessage)
{
divErrorMessage.Visible = true;
lblErrorMessage.Text = strErrorMessage;
lblErrorMessage.CssClass = "error";
}
private void DisplayinformationMessage(string strInformationMessage)
{
divErrorMessage.Visible = true;
lblErrorMessage.Text = strInformationMessage;
lblErrorMessage.CssClass = "information";
}
}
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امکان اضافه نمودن صفحات به صورت داینامیک در CMS
ما در جلسه قبل توانستیم محتويات صفحات موجود را  updateكنیم .االن ميخواهیم به صورت  Run timeصفحه ايجاد
كنیم Behind code .يك صفحه ميتواند در يك صفحه جدا باشد ،يا در همان صفحه باشد . ،ما نميتوانیم به صورت run
 timeصفحه با پسوند  csرا هم تولید كنیم .بنابراين به صورت  run timeصفحه ای تولید ميكنیم كه  behind codeآن در
همان صفحه باشد.
بنابراين من يك صفحه خالي ايجاد ميكنم و نام آن را  templateميگذارم ولي نميخواهم اين صفحه  Behind codeرا در
فايل جدا داشته باشد ولي فقط از  masterاستفاده كند .بنابراين تیك مربوط به  Place Code in Separate Fileآن را در
زمان ايجاد بر ميدارم و فقط تیك مربوط به  Select Master Pageرا نگاه ميداريم.
برای اينكه  Contentاين صفحه هم بتواند تغییر كند بايد در داخل  ContentPlaceHolderمربوط به  Bodyآن يك تگ
لیترال بگذارم و بعد در  Page-Loadيك تابع  initializeبنويسم تا اين  Literalرا بخواند.
پس برای درست كردن فايل  templateبه ترتیب مراحل ذيل را انجام ميدهیم:
 - 1فولدری با عنوان  App_Data\PageTemplatesدرست ميكنیم.
 - 2در اين فولدر يك صفحه جديد درست ميكنیم و نام آن را  Template.aspxميگذاريم( .تیك مربوط به Place
 Code in Separate Fileرا بر ميداريم و تیك مربوط به  Select Master Pageرا ميزنیم).
 - 2در  ContentPlaceHolderمربوط به قسمت  Bodyنیز يك تگ  literalميگذاريم.
 - 3در قسمت  ، Scriptتابع  initializeرا در  Page_Loadصفحه صدا ميزنیم.
 - 3در تابع  initializeكد مربوط به خواندن محتويات يك صفحه در يك تگ  literalرا مينويسیم.
 - 2در خط اول كه صفات صفحه را مشخص ميكنیم title ،صفحه را مساوی ] [TITLEقرار ميدهیم .در تابع
 initializeنیز مقدار  strFileNameرا مساوی  [NAME].htmقرار ميدهیم.
 - 1پسوند اين فايل را از  .aspxبه  .txtتغییر ميدهیم.
كد اين صفحه به صورت ذيل ميباشد:
><%@ page title="[TITLE]" language="C#" masterpagefile="~/Site.master" %
>"<script runat="server
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protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
string strFileName = "[NAME].htm";
string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageContents";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + strFileName;
string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
if (System.IO.File.Exists(strPathName))
{
System.IO.StreamReader oStream = null;
try
{
oStream =
new System.IO.StreamReader(strPathName,
System.Text.Encoding.UTF8);
litContent.Text = oStream.ReadToEnd();
}
catch (System.Exception ex)
{
litContent.Text = ex.Message;
}
finally
{
if (oStream != null)
{
oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
}
}
</script>
<asp:content id="cntHead" contentplaceholderid="cphHead" runat="Server">
</asp:content>
<asp:content id="cntMain" contentplaceholderid="cphMain" runat="Server">
<asp:literal id="litContent" runat="server" />
</asp:content>

 بايد يك صفحه باز شود كهAdd new page  در. درست ميكنمAddNewPage  يك صفحه به نامAdmin در قسمت
. آن چیست و از چه صفحه ای محتويات آن را بخواندtitle ، اين صفحه جديد كه ميخواهید باز كنید،بپرسد
 پس. درست ميكنیم را در آن ميگذاريمdynamic  درست ميكنم و كلیه صفحاتي را كه به صورتPages يك فولدر به نام
 دارم كهdivMessage  يكي است و يكTitle  كه باLegend  يك. بايد داشته باشمAdd new page چه چیزهايي در
Textbox ,  و يكPageTitle  برایLabel , Textbox  را از طريق آن اعالم ميكنم و يكinformation  وeroor پیامهای
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 و يكي همbtnSave  يكي، دو دكمه هم داريم. كاركتر برای نام صفحه كافي است122 . برای نام صفحه ميگذارمlabel
. btnReset
<fieldset>
<legend>
Add New Page
</legend>
<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblPageTitle" runat="server" text="Page Title" />
<br />
<asp:textbox id="txtPageTitle" runat="server" maxlength="100"
accesskey="1" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblPageName" runat="server" text="Page Name" />
<br />
<asp:textbox id="txtPageName" runat="server" maxlength="100"
accesskey="2" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnSave" runat="server" text="(S)ave"
accesskey="S" onclick="btnSave_Click" />
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" />
</div>
</fieldset>

...  بدهد يا ندهد وerror ، خالي باشدtitle ً مثال. انجام دهیمbusiness checking  كردن ابتدا بايد يك سریsave موقع
txtPageTitle.Text = txtPageTitle.Text.Trim();
if (txtPageTitle.Text == string.Empty)
{
string strErrorMessage =
"You did not specify page title!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
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txtPageName.Text = txtPageName.Text.Trim();
if (txtPageName.Text == string.Empty)
{
string strErrorMessage =
"You did not specify page name!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}

 بايد يك صفحه جديد منطبق با، درست داده شده باشد و هیچ خطايي در اين زمینه وجود نداشته باشدtitle اگر نام صفحه و
 نام فايل و باtextbox  يك صفحه با نام مشخص شده درPages  يعني در فولدر. ايجاد شود، و با نام داده شدهtemplate
. را پیدا ميكنیمTemplate  پس ابتدا مسیر فیزيكي فايل. كپي شود، aspx پسوند
string strFileName = "Template.txt";
string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageTemplates";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + strFileName;
string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);

. وجود نداشت خطا دهدTemplate بايد چك كند اگر فايل
if (System.IO.File.Exists(strPathName) == false)
{
string strErrorMessage =
string.Format("There is not the [{0}.txt] file!",
strFileName);
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}

 را از مسیرTemplate  فايل، را پیدا كرديم و از وجود داشتن آن نیز مطمئن شديمTemplate بعد از اينكه فايل مسیر فايل
. ميخوانیمStreamReader تعیین شده با كمك متد
string strTemplate = string.Empty;
System.IO.StreamReader oStreamReader = null;
try
{
oStreamReader =
new System.IO.StreamReader(strPathName,
System.Text.Encoding.UTF8);
strTemplate = oStreamReader.ReadToEnd();
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
return;
}
finally
{
if (oStreamReader != null)
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{
oStreamReader.Close();
oStreamReader.Dispose();
oStreamReader = null;
}
}

 نام فايل و مقدارTextbox [ را با محتوياتNAME]  مقدار، قرار گرفته استstrTemplate در فايل خوانده شده كه در رشته
. عنوان فايل جايگذين ميكنیمTextBox [ را با محتوياتTITLE]
:روش اول
strTemplate = strTemplate.Replace("[NAME]", txtPageName.Text);
strTemplate = strTemplate.Replace("[TITLE]", txtPageTitle.Text);

:روش دوم
strTemplate =
strTemplate.Replace("[NAME]", txtPageName.Text).Replace("[TITLE]",
txtPageTitle.Text);

. پیدا ميكنیم،سپس مسیری را كه ميخواهیم صفحه داينامیك را در آن ايجاد كنیم
strRootRelativePath = "~/Pages";
strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + txtPageName.Text + ".aspx";
strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);

[ نیز درName] [ وTitle]  ميباشد و عملیات جايگذينيtemplate  را كه محتویstrTemplate در مرحله آخر نیز متغییر
.) StreamWriter  (از طريق تابع. در مسیر مورد نظر ايجاد ميكنیم،آن صورت گرفته است
System.IO.StreamWriter oStreamWriter = null;
try
{
oStreamWriter =
new System.IO.StreamWriter(strPathName, false,
System.Text.Encoding.UTF8);
oStreamWriter.Write(strTemplate);
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
return;
}
finally
{
if (oStreamWriter != null)
{
oStreamWriter.Close();
oStreamWriter.Dispose();
oStreamWriter = null;
}
}
string strInformation =
string.Format("The [{0}.aspx] page created successfully...",
txtPageName.Text);
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DisplayInformationMessage(strInformation);

CMS امکان مدیریت نمودن صفحات به صورت داینامیک در
 صاحب سايت ميتواند از. كه لیست صفحات را نشان ميدهد درست ميكنیمManage Pages در مرحله بعد يك صفحه
. اين صفحه شامل مولفههای ذيل ميباشد. كندRename  و ياdelete  يك سری صفحات را،طريق اين صفحه
<fieldset>
<legend>
Manage Pages
</legend>
<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblFiles" runat="server" text="Files" />
<br />
<asp:listbox id="lstFiles" runat="server" accesskey="1"
selectionmode="Single" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnDelete" runat="server" text="(D)elete"
accesskey="D" onclick="btnDelete_Click" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnRename" runat="server" text="(R)ename To"
accesskey="R" onclick="btnRename_Click" />
<br />
<asp:textbox id="txtNewPageName" runat="server" maxlength="100"
accesskey="2" />
</div>
</fieldset>

. استSystem.IO ، هاname space يكي از مهمترين
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ما نیاز به يك متدی داريم كه فهرست فايلهای موجود در يك مسیر را نشان دهد .يك تابع به نام  FillListBoxداريم و بايد از
جانوری استفاده كنم كه اشاره كند به ابتدای  sub directoryو من بايد داخل فايلها  loopبزنم و اسم آنها را در Listbox
بیاورم .يك شي  directoryInfoدارم .كه در  system.ioاست و آدرس آن نسبي است .برای  loopزدن در آرايه دو راه داريم
يا استفاده از  indexو يا استفاده از دستور  for eachبه صورت ذيل كه بسیار شیكتر است.
) (Foreach

}
{
بايد به ازای هر فايل در اين مسیر Loop ،بزند .از طرف ديگر ،چك ميكنیم اگر  extentionفايل  .aspxبود ،نام فايل را به
لیست اضافه ميكنیم.
هر وقت يك لیست را پر كرديد ،حتماً قبل از پر كردن ،آن را  clearكنید.
تابع  Selectedindexاگر كه لیست خالي باشد ،عدد  -1را بر مي گرداند و اگر هم كه هیچ آيتمي انتخاب نشده بود ،باز هم -1
را بر ميگرداند و در غیر اينصورت ،انديس آيتم انتخاب شده را بر ميگرداند.
در خصوص  deleteكردن ،بايد مسیر فايلي كه ميخواهم پاک كنم را به دست آورم .پس ايندفعه  rootrelativpathمن
ميشود  Pagesو  RootRelativePathNameميشود. rootrelativePath + “/” + lstfiles.selectedValue ،
همیشه هنگام كار بر روی فايل (ويرايش ،حذف و تغییر نام) از  try , throw , cacheاستفاده كنید ،چون ممكن است به خطا
بخوريد.
از دستور  moveبه جای  renameاستفاده ميكنیم .وقتیكه ميگويیم كه يك فايل را از يك مسیر به همان مسیر با نام ديگر
 moveكن يعني  renameانجام گرفته است.
كد مربوط به اين صفحه به صورت ذيل ميباشد:
)protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e
{
;divMessage.Visible = false
)if (Page.IsPostBack == false
{
;)(Initialize
}
}
)(private void Initialize
{
;)(FillListBox
}
)(private void FillListBox
{
;"string strRootRelativePath = "~/Pages
;)string strPath = Server.MapPath(strRootRelativePath
= System.IO.DirectoryInfo oDirectoryInfo
;)new System.IO.DirectoryInfo(strPath
;)(lstFiles.Items.Clear
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foreach (System.IO.FileInfo oFileInfo in oDirectoryInfo.GetFiles())
{
if (oFileInfo.Extension.ToUpper().EndsWith(".ASPX"))
{
lstFiles.Items.Add(oFileInfo.Name);
}
}
}
protected void btnDelete_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (lstFiles.SelectedIndex == -1)
{
string strErrorMessage =
"You did not select any file for deleting!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
string strRootRelativePath = "~/Pages";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" +
lstFiles.SelectedValue;
string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
//string strRootRelativePathContent = "~/App_Data";
//string strRootRelativePathNameContent = strRootRelativePath + "/" +
lstFiles.SelectedValue;
//string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
try
{
System.IO.File.Delete(strPathName);
FillListBox();
string strInformation =
string.Format("The [{0}] page deleted successfully...",
lstFiles.SelectedValue);
DisplayInformationMessage(strInformation);
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
}
}
protected void btnRename_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (lstFiles.SelectedIndex == -1)
{
string strErrorMessage =
"You did not select any file for renaming!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
txtNewPageName.Text = txtNewPageName.Text.Trim();
if (txtNewPageName.Text == string.Empty)
{
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string strErrorMessage =
"You did not specify new page name!";
DisplayErrorMessage(strErrorMessage);
return;
}
string strRootRelativePath = "~/Pages";
string strPath = Server.MapPath(strRootRelativePath);
string strOldPathName = strPath + "\\" + lstFiles.SelectedValue;
string strNewPathName = strPath + "\\" + txtNewPageName.Text + ".aspx";
try
{
System.IO.File.Move(strOldPathName, strNewPathName);
FillListBox();
string strMessage =
string.Format("You page renamed to {0}.aspx",
txtNewPageName.Text);
DisplayInformationMessage(strMessage);
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
}
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "error";
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}

. كنیدZoom out  وZoom in  ميتوانید صفحه را، ماوس را بگیريدscrol  وCtrl  اگرVisual Studio 2010 در

CMS  به صورت داینامیک درCSS امکان ویرایش فایل
 نیز باالتر است و اين را به مشتری تحويل همadmin  درست كنید كه ازaccount programmer يك سطح دسترسي به نام
. بگذاريدaccount  بر عهده سطح دسترسي اين،ندهید و يك سری از كارها را كه نبايد به مشتری تحويل دهید
 تا اينكار ها را انجام، داشته باشیدProgrammer  به نامaccount  بايد يك، كار مشتری نیستCSS  كردن خودEdit ًمثال
 در خصوص. از آن تهیه كردهايدbackup  مطمئن شويد كه يك، كنیدSave  را وقتیكه ميخواهیدCritical  فايلهای.دهد
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 ميكند و روی آنupdate  اگر وجود داشت آن را، وجود داردsite.back  كه االن، اول ميبینیدCSS ايجاد تغییر در فايل
 هم ميگذاريد كه كار اينreset  يك دكمه. ميگیرد و بعد روی آن مينويسدbackup مينويسد وگرنه اول از نسخه قبلي
. كپي كندsite.css  را به جایsite.back ،دكمه اين است كه اگر اشتباهي مرتكب شديد
: Style Sheet ظاهر صفحه ایجاد تغییرات در

: Style Sheet آیتمهای موجود در صفحه ایجاد تغییرات در
<fieldset>
<legend>
Edit Style Sheet
</legend>
<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblContent" runat="server" text="Style Sheet
Content" />
<br />
<asp:textbox id="txtContent" runat="server" textmode="MultiLine"
rows="10" columns="60" accesskey="2" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnOpen" runat="server" text="(O)pen"
accesskey="O" onclick="btnOpen_Click" />
<asp:button id="btnSave" runat="server" text="(S)ave"
accesskey="S" onclick="btnSave_Click" />
<asp:button id="btnReset" runat="server" text="(R)eset"
accesskey="R" onclick="btnReset_Click" />
</div>
</fieldset>

: Style Sheet برنامه ایجاد تغییرات در صفحه
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsPostBack == false)
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{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnOpen_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strRootRelativePath = "~/CSS";
string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/Site.css";
string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName);
System.IO.StreamReader oStream = null;
try
{
oStream =
new System.IO.StreamReader(strPathName,
System.Text.Encoding.UTF8);
txtContent.Text = oStream.ReadToEnd();
string strInformationMessage =
"The style sheet file opened successfully...";
DisplayInformationMessage(strInformationMessage);
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
}
finally
{
if (oStream != null)
{
oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
}
protected void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strRootRelativePath = "~/CSS";
string strPath = Server.MapPath(strRootRelativePath);
string strPathName = strPath + "\\Site.css";
string strBackUpPathName = strPath + "\\Site.bak";
if (System.IO.File.Exists(strBackUpPathName) == false)
{
try
{
System.IO.File.Copy(strPathName, strBackUpPathName);
}
catch(System.Exception ex)
{
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DisplayErrorMessage(ex.Message);
return;
}
}
System.IO.StreamWriter oStream = null;
try
{
oStream =
new System.IO.StreamWriter(strPathName, true,
System.Text.Encoding.UTF8);
oStream.Write(txtContent.Text);
string strInformation =
"Your style sheet file updated successfully...";
DisplayInformationMessage(strInformation);
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
}
finally
{
if (oStream != null)
{
oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
}
protected void btnReset_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "error";
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}
}
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مفاهیم  Object Orientedو كالس
 Object Orientedيا شيگرايي خاص برنامهنويسي و كدنويسي نیست ،در حوزههای مختلف مثالً الكترونیك و مديريت هم
كاربرد دارد Object oriented .با  entityهايي سر و كار دارد كه در هر دنیايي معني دارد.
 OOچندين مزيت دارد .كه مهمترين آن اين است كه باعث ميشود ،برنامههای خیلي بزرگ را راحتتر و سريعتر بنويسید و به
دنیای واقعي نزديكتر است.

 Object Orientedچیست؟
در  OOما مفهوم كالس و  objectداريم ،كه هر كدام از آنها دارای يك سری اعضاء و  memberهستند .اين اعضا عبارتند از
 propertyو  methodو . Event

كالس چیست؟
كالس مفهومي است انتزاعي كه هنوز از آن هیچ نمونه ،شي يا  instanceدرست نشده است.
دو تعبیر برای آن وجود دارد .زمانیكه به چاپخانه ميرويد ،ميگويید كه كاغذ سربرگدار ميخواهم .اين كاغذ هنوز وجود ندارد
و شما كالستان را تعريف مي كنید و وقتي كه چاپخانه كاغذها را تحويل داد ،نمونه يا شي را به شما تحويل داده است.
تعبیر ديگر اينكه وجه مشترک تمام اشیاء را بگیريم و كالس را درست كنیم .مثالً همه انسانهای روی زمین را در نظر ميگیريم
و يك مفهوم كلي و انتزاعي به نام كالس انسان درست ميكنیم .منتقدين نسبت به تعبیر دوم اظهار ميكنند كه پس با اين
تعريف هیچوقت نميتوان كالس اژدها داشتهباشیم ،چون موجودی به نام اژدها واقعاً وجود ندارد .خداوند وقتیكه انسان را خلق
نمود ،يك تفكری از انسان در ذهن خدا بود .حضرت انسان ،حوا و ما يك نمونه يا شي ای از آن مفهوم هستیم .هر كدام از ما
دارای يك سری ويژيگي  fieldيا  Propertyهستیم .مثل رنگ چشم ،قد و رنگ مو و ...
يك سری متد و روش داريم ،بدو و بنشین و پاشو و حرف بزن و ...
ما تا اين لحظه كالس طراحي نكردهايم و از كالسهايي كه ديگران تعريف كردهاند استفاده كردهايم .آيكن يك دست كنار
كاغذ  ،همان  Propertyها هستند ،پس همان صفاتي است كه تا االن هم استفاده كرديد .و متدها همان توابع هستند،
متدها كارهايي است كه بايد انجام شود ،و بهتر است با  Get ، do ، letو  ...شروع شود (يعني به صورت دستوری باشد).
 eventدر واقع نصیحتهايي است كه انجام گرفته است ،اگر كسي صدات زد ،بايد اين كار را كني ،اگر كسي نگاهت كرد ،بايد
اين كار را بكني ،اگر كسي  ...بايد اين كار را بكني .گاهي ميگويم خانم يا آقا بايد اين كار را بكني ،ولي گاهي ميگويم ،اگر اين
اتفاق افتاد ،بايد اين كار را انجام دهیم .پس اينها همان  eventها هستند Event .هايي برای اشیاء وجود دارد .مثالً اگر به اين
خودكار بیش از اين فشار بیاوريد ،ميشكند.
در بازی  ، Need for speedميگويد اين ماشینها هست ،كدام را ميخواهي .در ابتدای كار ماشینهايي كه نشان ميدهد،
كالس هستند و وقتي در طول بازی از يك ماشین خاص استفاده ميكني ،يك شي از كالس مورد نظر خود را ميگیری و به
آن ميگويي چه كاری انجام بده ،مثالً گاز بده ،شروع كن ،حركت كن  ،راست برو و  ، ...پس اينها  methodهای آن است و
 eventها نیز عكسالعملها است ،مثالً اگر به ديوار بخوری ،اين اتفاق خواهد افتاد و . ...
گاهي اوقات در سیستمهای موجود event ،درست  raisedنشده است ،كه به آن باگ ميگويند .مثالً اگر ماشین به ديوار رسید
و آن را رد كرد ،يك  eventدرست  raisedنشده است ،كه به صورت عامیانه به آن  errorيا باگ ميگويیم.
در دنیای كامپیوتر ميگويید كه يك  asp.buttonميخواهید ،پس يك شي از كالس  buttomميگیريد و آن را مقداردهي
ميكنید.
از كالس  StreamReaderيك شي  newميكردی .پس  newيك شي درست ميكند ،بعد ميگويي  readيا  writeكن ،پس
بهش دستور ميدهي .يك سری  eventهم دارد كه ميتوانید استفاده كنید .مثالً در صفحه دكمه  saveو  openگذاشتیم.
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بدون انجام كاری (يعني بدون  raisedكردن  )eventهر چه روی دكمه كلیك ميكرديد ،اتفاقي نميافتاد ،پس بايد دكمه را
نصیحت ميكرديد ،يعني يك  evnetرا بر روی آن شي  raisedميكرديد.
كالسها را به صورت  reusableدرست كنیدو بعد از روی آن يك يا چند شي درست كنید.

 Name Spaceچیست؟
در  33222 .net framework 2كالس وجود دارد .فرض كنید 33222 ،فايل داريد ،از عكس و متن و  . ...آيا شما همه
 33222فايل را درهم نگاهداری ميكنید ،نه مسلماً دستهبندی ميكنید .موزيكها جدا ،در دسته موزيكها هم موزيك كالسیك
جدا ،موزيك پاپ جدا و ...
پس ماكروسافت  name spaceتعريف كرده تا كالسها را دستهبندی كند .مثالً همه خرت و پرتهای مربوط به كار كردن با
فايلها را در  system.IOگذاشته .وقتي با  SQL Serverكار ميكنید System.Data .را استفاده ميكنید و ...
پس كالسهای ما به عنوان موجوديتهايي با وظايف مختلف كه ميتوان به آنها امر كرد و آنها را نصیحت نمود ،در namespace
های مختلف قرار گرفتهاند.
خود  microsoftبرای شناسايي اينها به ما  intellisenseميدهد .اگر آيكن به شكل آكوالد باز و بسته را ديديد ،پس
 namespaceاست  .اگر آيكن به شكل سه مكعب ديديد كه با خط به هم وصلند  ،پس كالس است .هر وقت كه بخواهید
از كالس استفاده كنید ،بايد از روی آن شي درست كنید ،نميتوانید بگويید كه انسان بايد راه رود ،بايد از انسان يك شي مثالً
آقای  xرا درست كنید و بعد دستور دهید كه راه برود.
 Class ، Field ، Property ، Methodچیست؟
هر وقت كه يك متغییر را از يك كالس درست ميكنید ،بايد آن را  newكنید تا بتوانید با آن كار كنید.
به عنوان مثال  Ostreamدارد به يك شي اشاره ميكند .اگر نقطه بزنید دارای يك سری  memberاست ،آنهايي كه يك كاغذ
ديديد method ،است و اگر عالمت رعد و برق

است ،پس  propertyاست و اگر يك مكعب صورتي
و دست
 eventاست .مكعب آبي يعني  Fieldاست.
بعضي وقتها به صراحت يك چیز را مينويسید .در كد بگويید ،كه ميخواهم به مجموعه كنترلهای صفحه من دكمه را اضافه
كنید .مثالً در قسمت كد  asp:buttonرا اضافه ميكنید و ...
زمانیكه يك دكمه مي اندازيد ،از كالس دكمه اضافه كرديد و آن شي ای از اين كالس است با  Property F4بگیريد .بعد
 eventآن را ببینید .وقتي كه  eventای را  raisedميكنید ،يعني آقای دكمه وقتي كه كسي تو را كلیك كرد ،اين تابع را صدا
بزن.
در صفحه  ، editPageContentهر چي  asp:بندازيد ،همه شي هستند .اگر كسي بپرسد چند شي داريد ،ميگويید يك شي
از كالس  Labelداريم به نام … lblو ...
در مورد دو دكمهای كه در مثال باال در صفحه داشتیم دكمه  eventآن را  raiseكرديم ،تا آن را نصیحت كنیم ،تا
عملیات  save ,و  openرا انجام دهیم.
شي  Txtfilenameجنس آن از  ، System.Web.UI.WebControls.TextBoxدر اين عبارت textbox ،نام كالس و همه
قسمتهای قبل از آن  name spaceاست .با زدن نقطه بعد از  Property ، TextBoxو  methodهای آن را ميبینید.
 Propertyها را بايد با گذاشتن = مقداردهي كنید ولي در خصوص متدها بايد آن را به صورت ;) (fصدا كنید.
مثالً ميگفتیم text ،اين  textboxرا بگیر و بعد  trimكن .يعني ميتواند چند مرحله زير جز داشته باشد.
مثالً  textbox.textخودش از جنس  stringاست و بنابراين ميتوان متد  Trimرا روی آن صدا نمود.
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 Memberاستاتیک و غیر استاتیک چیست؟
گاهي اوقات از بعضي از كالسها شي درست ميكنم و گاهي درست نميكنم و مستقیم از آن كالس استفاده ميكنیم.
 Memberها يا استاتیك هستند يا غیر استاتیك ،اگر استاتیك باشند ،مالكیت كالس مربوط به خود كالس است وگرنه مربوط
به اشیای آن كالس است.
مثالً در مورد كالس  Fileيك متد  Existدارد كه استاتیك است ،پس مالكیت اين متد مربوط به خود كالس است و نه شي،
پس مستقیم با كالس صدا زده ميشود.
اين مسئله الهام شدني نیست و بايد تست كنید .پس برای همین است كه وقتیكه ميخواهید چك كنید ،ببینید ،يك فايل
وجود دارد يا خیر ،شي درست نكرديم و از همان كالس متد را صدا زدم ولي برای  streamReaderشي درست كردم و سپس
متد استفاده كرديم .با  MSDNو  HELPو سعي و خطا بايد به نتیجه برسید.
 Method Overloadingچیست؟
همانطور كه بیان شد با  newكردن كالس ،شي بوجود ميآيد .زمانیكه ما  newميكنیم ،چه زمان  newكردن و چه زمان صدا
زدن متد ،يك سری شماره نشان ميدهد ،به آن  Method overloadingميگويد.

با  arrow keyبین متدها ميتوانید حركت كنید.
مثال :يك كالس به نام  Utilityدرست كنیم و از كالس خودمان استفاده كنیم.
در اين كالس يك تابع داريد كه میانگین دو عدد را محاسبه ميكند .بعد يك تابع ميخواهید كه میانگین سه عدد ،چهار عدد
را حساب كند .پس :
Class utility
{
)Float GetAverage (float x, float y
{
;)Return ((x+y)/2
}
)Float GetAverage (float x, float y, float z
{
;)Return ((x+y+z)/3
}

)Public float GetAverage (float x, float y, float z, float t
{
;)Return ((x+y+z+t)/4
}

{
در زبانهای  functionalبايد ،نام تابع را عوض كنید .ولي در  OOاجازه تعريف چند تابع با نام يكسان و با  signitureهای
مختلف را فراهم ميسازد و به اين كار كه به دنیای واقعي نزديك است ،ميگويد .Method Overloading ،در دنیای واقعي
نیز اينگونه عمل ميكنیم .يعني اگر بخواهم به يك نفر بگويم كه يك لیوان آب بیار و يا بگويم يك لیوان آب و يك لیوان
نوشابه بیار ،در هر دو صورت دستور بیار است و فقط آيتمها يا همان  signatureرا انتخاب ميكند.
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حاال ميبینم كه  GetAverageبسیار پر كاربرد است ،پس آنها را  staticميكنم تا ديگر نیاز به  newكردن نداشته باشد .اين
متد به تنهايي پر كاربرد است و ديگر نیاز به  newو تشريفات و  ...ندارد ،پس اين متد را  staticكنید.
) ( Public static float GetAverage

هیچ وقت مكعب آبي يا  fieldرا بعد از كالس نمي بینید ،مكعب آبي يعني فیلد و دلیل آن اين است كه ماكروسافت  ،فیلدها را
به صورت  Privateدر نظر گرفته و بعد يك  Propertyبرای آن نوشته است.

Error Handling
انواع خطاها و  Errorهايي كه در برنامه ممكن است با آن مواجه شويد ،عبارتند از:
 – Syntac Error - 1اگر  Syntac Errorداشته باشید ،برنامه اجرا نميشود.
 - 2گاهي در منطق برنامه اشكال داريد ،Logical Error ،برنامه اجرا ميشود ولي جواب درستي نميهد .مثالً  Streamرا
تا  closeنكنید ،فايل نوشته نميشود ،فايل شما مثل يك ابر در هوا است و با  Closeكردن ايجاد ميشود .اگر فراموش
كنید كه  streamرا  closeكنید برنامه شما از نظر منطقي درست عمل نميكند .يعني عبارت مورد نظر شما را در
فايل نمينويسد.
 - 2يك سری  errorداريم كه به صورت  Run time Errorخود را نشان ميدهد .كه بايد با  iffجلوی آن را بگیريد.
 - 3گاهي با خطاهايي سر و كار داريم ،كه اتفاق ميافتد ولي  ifای برای آن وجود ندارد Drive .خراب باشدflopy disk ،
خراب شده و خطا داشته باشد .احتمال ميدهیم كه دستور شما با خطا  raiseشود ،ميخواهید ،خطا را مديريت كنید،
نميتوانید پیشگیری كنید ،بايد در اينجا  try throw cachبگذاريد.
پس :هر وقت كه كدی مينويسید و احتمال ميدهید كه خطايي بوجود بیايد ،كه نميتوانید آن را با  ifكنترل كنید ،از try
 catchاستفاده ميكنید .اگر از طريق  try catchآن را مديريت نكنیم ،يك صفحه خطرناک باز خواهد شد.
به عنوان مثال ،ما ميخواهیم در  rootاين سايت يك فايل با نام  Alaki.txtبسازد .اين كار ممكن است به داليل مختلف با
خطا مواجه شود .پس از  try catch finallyاستفاده كنید .قسمتي از كد كه ممكن است باعث بروز خطا شود ،داخل try
نوشته ميشود .اگر به هر خطايي بخورد ،داخل  catchميرود و كار گفته شده در اين قسمت را انجام ميدهد .اگر در  tryبه
خطايي نخورد ،به  finallyميرود و ادامه راه را ميدهد .اگر خطا هم دهد باز هم به  finallyميرود.
در  finallyكار تر و تمیز كردن حافظه ،مثل  closeكردن و  Disposeكردن انجام ميگردد.
شيهايي كه درست كرديد بايد  Disposeشود ،بعضي از موجودات مثل  connectionو Stream reader , stream writer
نیاز به  Closeدارد .حتماً بايد  closeشود ،ولي  Disposeاجباری نیست و اگر  disposeكنید ،سیستم سر حال تر ميشود ،
ولي اگر يادتان رفت مشكلي پیش نميآيد.
پس Close :مهم است ولي  disposeكردن و  nullكردن مهم نیست و فقط برای تمیز كردن است و مشكلي نیست.
در وب در زمان اجرا با رسیدن به خطای  run timeسر سطر خطا ميايستد و بايد با زدن  F5بقیه برنامه را  runكنید ،تا خطا
ديده شود.
صفات ميتواند  simplexيا  Complexباشد .مثالً رنگ يك ويژگي است ،يك خصلت است ،ولي  Simplexاست ولي گاهي
ميگويي ،چراغ خودرو و بعد المپش ،به اين صفت  Complexميگويند.
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دستهبندی  Propertyهای كنترلها
 Propertyهای هر كنترل به  3دسته تقسیم ميشود.
 - 1دسته اول همه كنترلها دارند ولي نبايد به عنوان آدم حرفهای آنها را تغییر دهیم.
 - 2دسته دوم بین دو دسته  1و  2هستند.
 - 2دسته سوم همه دارند اگر الزم شد تغییر ميدهیم.
 - 3دسته چهارم بین دو دسته  2و  3است.
 - 3دسته پنجم خاص يك كنترل است و به صورت تخصصي مربوط به همان كنترل است.
تكلیف  3دسته از صفات اين كنترل را مشخص ميكنیم.

 Propertyهای نوع اول
همه كنترلها اين  Propertyها را دارند و اين  Propertyها بین تمام كنترلها مشترک است و ما نبايد تحت هیچ شرايطي به
عنوان يك آدم حرفهای ،مقدار آنها را عوض كنیم( .البته نه اينكه هیچ وقت عوض نشود ،بلكه بايد در  CSSتنظیم شود)
Back Color
-1
Border Color
-2
Border Style
-2
Border Width
-3
Font
-3
Fore Color
-2

 Propertyهای نوع سوم
همه كنترلها آن را دارند و اگر بخواهیم ميتوانیم مقدار آن را تغییر دهیم:
ID
-1
Access Key
-2
Css Class
-2
( Enabledبا  falseكردن اين  propertyكنترل ديده ميشود ولي كار نميكند)
-3
EnabledTheming
-3
( SkinIDاين  Propertyبه  propertyشماره  3مرتبط است)
-2
( Enabled View Stateهنوز دلیلي پیدا نشده است كه اين  Propertyبه صورت  Falseتنظیم شود.
-1
چون تنها مزيت كنترلهای  Server Sideداشتن  View Stateاست كه اگر با  falseكردن اين
 propertyآن را از بین ببريم ،ديگر چه لزومي به استفاده از كنترل  server sideوجود داشت .در ضمن
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-1

-1
- 12

اين صفت كار نميكند مگر اينكه  View Stateصفحه را هم  falseبگذاريد كه اين هم اصالً به درد
نميخورد.
( Tab indexبه صورت پیش فرض  Tabindexهمه كنترلها  2است ،بنابراين ترتیب اجرای آنها مطابق
 HTMLآن است و اگر بخواهید شماره ميدهید .اگر  tab indexيك كنترل را  -1بگذاريد ،ديگر با
زدن  Tabداخل آن نميرود .در زبانهای قبلي يك صفت به نام  Tab Stopداشتیم كه همین كار را
ميكرد و معادل  -1كردن  Tab indexاست.
Tooltip
( Visibleاگر  falseكنید در  aspاصالً  renderهم نميشود .در  Windowsوقتي اين صفت را false

ميكنید كنترل وجود دارد ولي در  webاصالً كد  HTMLآن  Generateنميشود.

 Propertyهای نوع دوم
دسته دوم بین دو دسته اول و سوم است ،بايد با درايت تشخیص دهید كه بايد تغییر يابد يا خیر.
width
-1
( Hightگاهي با  CSSبه همه دكمه ها طول و عرض مي دهید ولي گاهي در يك صفحه يك عكس داريد كه
-2
مي خواهید به آن طول و عرض دهید ،ديگر الزم نیست كه در  Cssاين كار را انجام دهید و در خود صفحه
 Propertyكنترل را تغییر ميدهیم .پس تشخیص آن با توجه به درايت برنامهنويس ميباشد.

 Propertyهای نوع چهارم
اين  Propertyحدوداً بین  %11كنترلها مشترک است و اين  %11كنترل اين  Propertyرا دارند.
( Textاكثراً دارند بنابراين نه داخل  3ميرود و نه  2چون  %11كنترلها دارند)
-1

 Propertyهای نوع پنجم
هر چیزی كه باقي مانده است ،دسته پنجم است ،پس ما هر كنترلي كه درس ميدهیم فقط دسته پنجم را ميگويم.

كنترل Validator
در مبحث قبلي  CMSبسیاری از  Validationها را در سمت سرور انجام داديم Validation .يعني كه يك سری كنترلها را
قبل از انجام عمل مورد نظر انجام دهیم .به عنوان نمونه قبل از اينكه يك فايل را كپي كنیم ،كنترل اينكه آن فايل خالي نباشد
و موجود باشد يك  validationاست.
ميتوان به صورت دستي عمل  Validationرا انجام داد با كد نويسي در سمت  Severبگويیم اگر اين شد ،اين كار را بكن و ...
ولي ميتوان بسیاری از  Validationها را به صورت  javascriptدر سمت  Client Sideانجام دهم ،با اين كار بار سايت را كم
كرديم.
 JavaScriptبسیار زبان سخت و غیر استانداردی است ،بنابراين ما به سراغ  JQueryميرويم البته خود  Visual Studioيك
زحمتي كشیده و يك سری  Validatorتولید نموده است.

كنترل Required Field Validator
يك  Lableدر صفحه ميگذاريم به نام  lblMessageبا  runatسمت Server

يك  Lableو يك  Textboxهم با عنوان  SomeFieldميگذارم.
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يك دكمه  Submitهم ميگذاريم.
به طور سنتي بر روی دكمه دستور مينوشتید كه خالي بودن را چك كن و  ...را چك كن و ...
در اين روش فقط پشت دكمه كارهای قطعي را انجام ميدهید.
”lblMessage.text = “Your information update successfully

اولین مورد اينكه ميخواهیم  textboxخالي نباشد .كه ماكروسافت كنترل  Required Field Validatorرا برای اين كار
پیشنهاد داده است.

>"<form id="frmMain" runat="server
><asp:label id="lblMessage" runat="server" /
><br /
><br /
><asp:label id="lblSomeField" runat="server" text="Some Field" /
><asp:textbox id="txtSomeField" runat="server" /
"<asp:requiredfieldvalidator runat="server" id="rfvSomeField
"controltovalidate="txtSomeField" display="Dynamic
> "enableclientscript="False" setfocusonerror="True
>Some field is required!</asp:requiredfieldvalidator
><br /
><br /
"<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="(S)ubmit
>accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click" /
></form

حال صفتهای اين كنترل را معرفي ميكنیم.
-1

-2

-2

 ( Controltovalidateاين صفت بايد حتماً دارای يك مقدار باشد و حتماً هم نام يك كنترل در صفحه باشد .در
غیر اين صورت  errorميدهد .خودش يك  DropDown listدارد كه ميتوانید نام كنترل را انتخاب كنید .هر
 Validatorای بايد حتماً يك و فقط يك كنترل را  Validateكند .هر  Validatorای ممكن است قوانین
متفاوتي از  custom Validatorداشته باشد و قوانین اينچنیني كه در مورد هر  validatorبیان ميكنیم ،ممكن
است در مورد  custom Validatorصادق نباشد .به عنوان مثال اگر  32تا فیلد داريم و بخواهیم هر  32تا را
كنترل كنیم كه پر شده باشد ،بايد  32تا  Validator controlبگذاريم .البته برعكس اين قانون صادق نیست و
هر كنترلي ميتواند چندين  Validator controlداشته باشد كه هر كدام يك كاری بر روی آن كنترل انجام
دهد.
( IDهر  Validatorمربوط به يك كنترل است و هر كنترل هم كه يك  IDداشتRequired Field ،
 Validatorبه صورت مخفف  rfvاست ،پس  IDاين كنترل با  rfvشروع ميشود و سپس نام كنترل بدون
گذاشتن  abbrevationخود كنترل (مثالً بدون  txtو  )btnقرارميگیرد).
دو تا صفت ديگر هم  validatorها دارند كه بعداً ميگويیم .يكي  error messageو ديگری Validation
 groupميباشد.
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كار اين  Validationكنترل كردن خالي نبودن  textboxبود ،اينكه در صورت خالي بودن چه خطايي بدهد ،بايد خطا را در
 Textبنويسید.
پس برای كنترل خالي بودن يا نه ،كد  server sideو  c#ای نوشته نشد و فقط از  java scriptاستفاده شد و اصالً هیچ كدی
نوشته نشده است .اگر كنترل خالي باشد اصالً صفحه  Post backهم نميشود.
البته اين كنترل يك باگ دارد .اين كنترل به طور طبیعي عمل نميكند .يعني همان اول هر چي  Tabبزنید و باال و پايین
كنید ،خطا نميدهد .وقتي عمل ميكند كه يك بار بر روی دكمه  submitكلیك كنید و يا اينكه يك بار داخل آن يك چیزی
بنويسید و پاک كنید و خارج شويد ،تازه با اين كار اين كنترل راه ميافتد.
االن  focusروی  textboxاست ،وقتي دكمه  submitرا ميزنم focus ،بر روی دكمه منتقل ميشود .اگر صفت set focus

 on error propertyرا  trueكنید focus ،بر روی  textboxباقي ميماند.
از اول پیدايش  .netيك سری تغییرات ايجاد شد.
 - 1يك سری كنترلها كنار گذاشته شد و كنترلهای جديد آمد .قبالً  DataGridداشتیم و االن  DataGridViewداريم.
 - 2يك سری كنترلها نام آنها عوض شد مثل . Menu Strip
 - 2يك سری كنترلها يك سری  Propertyبه آن اضافه شد .مثل  set focus on error Propertyاين از  2222به بعد
اضافه شد.
صفت  : InitialValueيك صفت است برای ست كردن مقدار اولیه .البته اين را استفاده نكنید ،چون به صورت ثابت مينويسد،
اگر خواستید در صورت خالي بودن چیزی بنويسد  ،حتماً آن را با  javascriptست كنید.
صفت  Displayاست كه اگر  noneبگذاريد ،متن خطا را نشان نميدهد ،يعني  Validationكار ميكند ولي خطا را نمايش
نميدهد .غیر  noneآن يا  staticاست يا  . Dynamicيك كنترل ميتواند چندين  Validatorداشته باشد .اگر به صورت
استاتیك باشد ،خطاها پشت سر هم گذاشته ميشود و بین آنها بر اساس طول خطا فاصله ميگذارد و قشنگ نیست .ولي اگر
 dynamicبگذاريد ،روی هم مياندازد و اين درست است.
سوال :اگر چند تا خطا بر بخورد ،چه كار بايد كرد .اين هم اشتباه است Validator .ها بايد به صورت جامع ،كامل و مانع
استفاده شود.
 propertyبعدی EnableClientScript ،است .يعني ميخواهم سمت  Client sideو  scriptای عمل كنم .اگر  falseباشد،
يعني فقط ميخواهم  Post backشود و كنترل در سمت سرور و با كد  C#ای انجام گیرد .اگر  trueباشد ،هم در  Clientو
هم در  Serverصورت ميگیرد.
يعني اگر  trueباشد و صد بار خطا داشته باشد ،صد بار هم سمت  clientو هم سمت  serverاجرا ميشود؟ نه اينطور نیست،
تا خطا دارد فقط سمت  Clientاجرا ميشود و بعد كه درست شد ،برای  checkنهايي سمت سرور ميرود.
 Falseكردن اين  propertyهیچ فايدهای ندارد .اينكه اين صفت  trueباشد و  javascriptرا  disableكنید ،معادل اين است
كه اين صفت را  falseكنید و  javascriptرا بگذاريد  enableباشد .پس برای بررسي نكات امنیتي است.
حاال اين صفت را  falseكنید تا فقط سمت سرور ،اجرا شود .پس با زدن  submitصفحه  Post Backميشود.
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username:

يك  Validatorبرای اينكه خالي نباشد كه همان
 Required Field Validatorاست .يكي ديگر اينكه
اطالعات اشتباه ننويسد ،پس Regular Expression
 Validatorاست .يكي ديگر هم برای كنترل با بانك
اطالعاتي كه همان  Custom validatorاست.

با وجود مشكل در صفحه ،عمل دارد انجام میشود .هدف اين بوده كه مقدار خالي در بانك اطالعاتي ذخیره نشود ،ولي حاال
شده است.
سه نکته مهم در .NET

تا به حال  2چیز مهم ياد گرفته ايد
View State .1
Post Back .2
 .2دكمه  submitهمیشه اتفاق ميافتد .تابع  Submitاگر نوشته شود ،همیشه اتفاق ميافتد.
 If page.isvalidاين در واقع دستوری است كه همیشه در تابع  submitبنويسید.
 Server side validationبعد از  Page loadاتفاق ميافتد.
پس فرآيندی كه اتفاق ميافتد.
Client Validation .1
Post Back .2
Page load .2
Server side Validation .3
( function .3آن چیزی كه باعث  Post Backشده است)
 PageValidيعني سمت سرور هیچ خطايي را  detectنكند.
تمام چیزهايي كه باعث  Post backميشود ،با چشم بسته بنويسید .هیچ فرقي نميكند .پس همیشه در توابعي كه بعد از
 PostBackصورت ميگیرد ،اين  ifرا بنويسید.
لزوماً دكمه و  event clickباعث  Post Backنميشود ،چیزهای ديگری هم هستند كه باعث  Post Backميشوند.
چیزهایی كه باعث  Post Backمیشوند
.1
.2
.2
.3

وقتي كه بر روی  Buttonرويداد  clickصورت گیرد.
وقتي كه بر روی  LinkButtonرويداد  Clickصورت گیرد( .در مورد  LinkButtonعملیات open in New
 Windowمعني ندارد)
وقتي كه بر روی  Image Buttonرويداد  clickصورت گیرد.
وقتي كه بر روی  CheckBox List ، ListBox ، DropdownListو  ، Radio Button Listرويداد
 Selectedindex Changeاتفاق بیافتد.
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 ولي اگر. شود چون اتفاقي نیافتاده استPost Back  آن را تغییر ميدهد كه نبايدitem  داريد وقتيListBox يك
. ميشودPost Back ، item  با تغییر، كنیمTrue  آن راIspostBack
. عمل ميكندAutoPostBack  بودنtrue  به شرطSelectedindex Change
. بر روی آن صورت ميگیردPostBack  عملTextChanged  باشد باtrue  آنautoPostBack  اگرTextBox
. انجام ميشودPostBack ، AutoPostBack  آن به شرط درست بودنValueChange  نیز باcheck Box در خصوص
Field Required Validator  با كنترلRegisteration  وLogin صفحه

. را با كنترلهای مربوطه بنويسیدlogin  صفحه:برنامه نمونه

public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
divMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
}
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}
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}

<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<fieldset>
<legend>
Login
</legend>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblUsername" runat="server" cssclass="label"
text="Username" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtUsername" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="20" accesskey="1"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvUserName" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtUserName"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Username is required!" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblPassword" runat="server" cssclass="label"
text="Password" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtPassword" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="20"
accesskey="2" textmode="Password"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvPassword" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtPassword"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Password is required!" />
</div>
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" cssclass="button"
text="(L)ogin" accesskey="L" onclick="btnSubmit_Click" />
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" class="button"
/>
</div>
</fieldset>

. را با كنترلهای مربوطه بنويسیدregisteration  صفحه:برنامه نمونه
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<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<fieldset>
<legend>
Registration
</legend>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblUsername" runat="server" cssclass="label"
text="Username" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtUsername" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="20" accesskey="1"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvUserName" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtUserName"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Username is required!" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblPassword" runat="server" cssclass="label"
text="Password" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtPassword" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="20" accesskey="2"
textmode="Password" autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvPassword" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtPassword"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Password is required!" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblConfirmPassword" runat="server"
cssclass="label" text="Confirm Password" />
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</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtConfirmPassword" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="20" accesskey="3"
textmode="Password" autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvConfirmPassword"
runat="server" cssclass="validator"
controltovalidate="txtConfirmPassword"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Confirm password is required!" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblEmail" runat="server" cssclass="label"
text="Email" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtEmail" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="100" accesskey="4"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvEmail" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtEmail"
display="Dynamic" setfocusonerror="true" text="Email
is required!" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblConfirmEmail" runat="server"
cssclass="label" text="Confirm Email" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtConfirmEmail" runat="server"
cssclass="textBox" maxlength="100" accesskey="5"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvConfirmEmail"
runat="server" cssclass="validator"
controltovalidate="txtConfirmEmail"
display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Confirm email is required!" />
</div>
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" cssclass="button"
text="Regi(s)ter" accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click"
/>
<input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" class="button"
/>
</div>
</fieldset>

public partial class Registration : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
divMessage.Visible = false;
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if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
}
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}
}
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كنترل Regular Expression Validator
وظیفه این كنترل
اين  validatorتست ميكند كه آيا متني يا عبارتي كه وارد نمودهايد از فرمت درستي طبعیت ميكند يا خیر .اين validator

فقط از نظر شكلي تست ميكند و نه از نظر مفهومي.
چند مورد مثالي مختلف را تست ميكنیم:
فرض كنید كه ميپرسید شماره موبايل شما چنده؟ ميگويد  122آيا قبول ميكنید؟ خیر .ولي  21122111133را قبول
ميكنید؟ بله
ولي اصالً كاری نداريم كه آيا اين شماره موبايل واقعاً وجود دارد يا خیر و متعلق به آن فرد است يا خیر.
در خصوص آدرس سايت و ايمیل و غیره هم همینطور است .يعني مثالً  x@y.zيك آدرس پست الكترونیك معتبر است ،ولي
ممكن است اين آدرس ايمیل متعلق به فرد مورد نظر نباشد و يا اصالً وجود نداشته باشد ،اصالً مهم نیست از نظر اين
 validatorاين يك آدرس ايمیل معتبر است.
 Propertyهای این كنترل





تمام كنترلهای  validatorيك صفت به نام  Control ToValidateدارند و مشخص ميكند كه كدام كنترل را
 validateميكنند.
 Textشامل پیغام خطا  :مثالً You did not specify Valid Format
 Validation Groupو  : ErrorMessageمهم هستند و بعداً ميگويیم.
برای ( IDاسم كنترل ) يك مخفف  revرا به نام كنترلي كه ميخواهیم  Validateكنیم بدون  txt, btnو  ...اضافه
ميكنیم.

دو كار در برنامهنويسي تحت وب معادل رياضت كشیدن است،
 - 1استفاده از javascript
 - 2نوشتن يا تولید Regular Expression
در خصوص نوشتن  Reqular Expressionخیلي كم مواردی پیش ميآيد كه بخواهید بنويسید ،بخاطر اينكه خود محیط
 Visual Studioبسیاری از موارد را به صورت  templateبرای ما گذاشته است و در اينترنت هم پیدا ميشود و بعضي از
سايتها هم هستند كه  reqular Expressionرا ارائه ميكنند .يا در موارد ساده ميتوانید با ايجاد تغییر در  templateهای
موجود  templateمربوط به خود را بسازيد.
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در يك پروژه بزرگ تعداد  Reqular Expressionبیش از  13تا نیست.

راهکارهای پیشنهادی جهت نوشتن Reqular Expression
 -3استفاده از خود templateهای از پیش تعریف شده microsoft

 -2جستجو در اینترنت
 -1است فاده از سایت ها یا برنامه هایی در اینترنت كه قدم به قدم می پرسد و در نهایت expressionرا تحویل می
دهند.
 -0استفاده از expressionهای موجود و ایده گرفتن از آنها
نکته  :دانستن يا داشتن يك سری از  expressionبرای سرچ كردن در يك متن  3222صفحه ای مثال يافتن هر چي ايمیل
است مفید است.
نکته :خیلي از اين  expressionها ساده است .مثالً } \d{5يعني يك عدد  3رقمي.
فرض كنید كه يك فايل  wordداريد كه  3صفحه است .اگر در فايل  wordبگويیم هر چه  emailاست را پیدا كنید ،چگونه
اينكار را انجام ميدهید .مفهوم  expressionيك مفهوم استاندارد است .ميپرسد ميخواهید فالن چیز را پیدا كنید و يا
 expressionرا پیدا كنید ،اگر در قسمت  Expressionاين خط را بنويسید ،ميرود و آن را پیدا ميكند.
اگر بخواهم در متن آدرس هر چي سايت است را پیدا كنید يا هر چي عدد  3رقمي است را پیدا كنید ،ميتوانید از همین
عبارات برای  searchدر محیط های استاندارد  Microsoftاستفاده كنید.
} /d{3,5عدد  2يا  3يا  3رقمي را ميپذيرد.

به عنوان مثال  validatorای برای چك كردن نام و emailرا تعريف ميكنیم.
:UserName
"<asp:regularexpressionvalidator id="revUserName" runat="server" cssclass="validator
"controltovalidate="txtUserName" display="Dynamic" setfocusonerror="true
>text="Username is not valid!" validationexpression="([a-zA-Z0-9]{6,14})" /

:email
"<asp:regularexpressionvalidator id="revEmail" runat="server" cssclass="validator
controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic" setfocusonerror="true" text="Email is
>not valid!" validationexpression="\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*" /
"<asp:customvalidator id="csvEmail" runat="server
"cssclass="validator" controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic
"setfocusonerror="true" text="Email is already exist! Please choose another one...
>validateemptytext="false" onservervalidate="csvEmail_ServerValidate" /

وقتي كه  textboxرا خالي بگذاريد و روی دكمه كلیك  submitرا بزنید error ،ميگیرد يا خیر؟ خطا نميدهد ،اين كنترل
ميگويد وقتي كه طرف چیزی را نوشت خطا بدهد يا خیر .تا چیزی ننوشته كه نبايد  errorبگیرد .بجز Required Field
 Validatorبقیه كنترلها تا چیزی درون آن نوشته نشده باشد ،خطا نميدهد .تمامي  Validatorها به جز Required Field
 Validatorتا وقتیكه چیزی در آن كنترل كه آن را  validateميكنیم ،ننوشته باشیم ،خطا نميدهد.
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برای پیدا كردن  Reqular Expressionمثال در مورد  usernameدر  Googleعبارت  username reqular expressionرا
جستجو كند 1 ،1 ،مورد اول ،جواب را برای شما مشخص ميكند.
در خصوص  username , passwordبه صورت معمول بايد بین  1تا  13كاركتر باشد .سايت  Citi Bankيا doich Bank

سايتهای كامالً امن هستند .در اين سايتها تا لحظه ای كه وارد سايت شويد تا بخواهید مقدار حساب خود را ببینید ،نیم ساعت
طول ميكشد ،چون چندين بار  loginو سوال امنیتي و  ...را ميپرسد.
همیشه بین امن كردن سايت و كاربرد پسند بودن سايت يك  trade offوجود دارد .هر چه سايت بیشتر امن باشد ،كار با
سايت را سختتر ميكند .بايد ياد بگیريم كه در هر سايت تا چه حد بايد امنیت را رعايت كنیم .مثالً اگر يك سايت جوک به
نام جوكستان راه بیندازيد ،نبايدده تا سوال امنیتي بپرسید .بسته به جدی بودن پروژه و سايز پروژه كه در سطح شركت،
وزارتخانه و يا كشور است ،میزان امنیت را تعیین كنید.
مقدار مجاز  username , passwordبین  1تا  13تا است و بیشتر از آن بودن نیز امنیت زياد را نشان نميدهد .بايد حرف
كوچك و بزرگ و عدد و  wild cardها مثل  under scoreو  ...بايد استفاده شده باشد.

كنترل Compare Validator
وظیفه این كنترل
برای مقايسه محتويات دو  Text Boxاست.
 Propertyهای این كنترل
: IDبرای نام گزاری مخفف آن  cmvاست.

 controltocompare نام كنترلي را كه مي خواهیم با  controltovalidateمقايسه كنیم.
 يك صفت اضافه به نام  ValueToControlدارد ،كه ميتوان بجای كنترل با  Valueثابت مقايسه كرد.
 يك صفت ديگر به نام  typeوجود دارد .در مقايسه  stringای  11كوچكتر از  2است ولي در مقايسه عددی برعكس
است .پس بايد  typeتعیین شود.
 صفت  operatorدارد و ميپرسد كه ميخواهد عمل مقايسه چه باشد equal , Greater ،و ...
هر كدام  validatorمستقل هستند و نیاز به حضور ديگری ندارد.
در خصوص اين كنترل نیز هم اگر در كنترلي كه به عنوان  controlToValidateمشخص نمودهايد ،چیزی ننويسید ديگر خطا
نميدهد يعني در خصوص  password , ConfirmPasswordاگر  Passwordرا پر كنید و  confirmآن را خالي بگذاريد،
خطا نميدهد  .چون قرار است  confirmرا اعتبار سنجي كند و اگر اين كنترل متفاوت از  passبود خطا دهد ولي وقتي
چیزی ننوشتید كه ديگر خطا نميدهد.
"<asp:comparevalidator id="cmvConfirmPassword" runat="server" cssclass="validator
"controltovalidate="txtConfirmPassword" display="Dynamic" setfocusonerror="true
"text="Confirm password is not the same as password!" controltocompare="txtPassword
>operator="Equal" type="String" cultureinvariantvalues="true" /
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كنترل Range Validator
وظیفه این كنترل
فرض كنید كه ميخواهید سن فرد را برای استخدام بگیريد.و محدوديت سني داشته باشید
 Propertyهای این كنترل
 rgv :ID مخفف اين كنترل است.
 Text پیام خطای آن است .مثالً . Range Check Error
 چند صفت خاص دارد Min .آن مثالً  23و  Maxآن  23باشد.
در مورد اعداد ميتواند  integer , doubleباشد .مثالً فرد ميتواند  23.3بزند.
type ياچگونگي مقايسه
 CultureInvarientvalue در  windows Applicationوقتي كه كنترل را  right to leftميكنیم .و 23
مينويسیم 23 ،رافارسي نشان ميدهد .اين صفت را وقتیكه  trueميكنید ،يعني اينكه اگر كد حروف متفاوت است،
اول آن را به انگلیسي تبديل كند و بعد آن را در  rangeمناسب مقايسه كند.
برای  Compare validatorهم بهتر است اين  Propertyرا ست نمايید به .true
 Validatorها را جامع و مانع و كامل استفاده كنید .برای  Confirmها بايد  Regular Expressionها را حذف كنید .چون
در صورت نا معتبر بودن مثالً  ، Passwordدو بار  errorميدهد.
برای  Confirmها  Regular Expressionرا ننويسید .اصوالً سعي كنید ،به گونهای از  validatorها استفاده كنید ،كه
هیچوقت دو خطا با هم ظاهر نشود.

كنترل Custom Validator
وظیفه این كنترل
فرض كنید ميخواهید  Registerationبنويسید و با  databaseمقايسه كنید كه درست است يا خیر .كلیه  validatorهايي
كه  Microsoftنوشته را االن درس داديم .هر كدام را نتوان با اين  Validatorها انجام داد بايد با custom Validator
بنويسیم.
 %11اوقات  Custom validatorهای ما چون با  databaseكار ميكنیم Server Side ،است.
 Propertyهای این كنترل





 IDرا با مخفف  csvنامگذاری كنید.
 Set focus on errorرا به  trueمقدار دهیم و ...
ترجیحاً صفت  ValidateEmptyTextرا  falseنگاه داريد تا سیاستهای ماكروسافت را ادامه دهید.
قسمت  EnableClientScriptرا هم  Falseبگذاريد .چون اوالً  javascriptبلد نیستیم و ثانیاً بیشتر كار ديتابیس
است و بايد سمت سرور باشد .ولي اگر بخواهید  trueبگذاريد بايد يك تابع  javascriptبنويسید و نام آن را در اينجا
بنويسید.
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در خصوص  validator customميتوانید  control To Validateرا بدهید يا ندهید .عرف اين است كه اگر به يك
كنترل مربوط ميشود ،نام ببريد و اگر به بیش از يك كنترل مربوط ميشود ،نام نبريد.

پس اگر خواستید  username , passwordرا با هم چك كنید  ،چون دو تا است ،نبايد  Control to validateرا مقدار دهید
ولي اگر فقط  usernameرا كنترل ميكنید ،بنويسید .اين يك تاكتیك است ولي اجبار نیست.
 در خصوص  customها شما بايد  eventسمت سرور آن را  raisedكنید onservervalidate .نام اين  eventاست.
"<asp:customvalidator id="csvEmail" runat="server" cssclass="validator
"controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic" setfocusonerror="true
"text="Email is already exist! Please choose another one...
>validateemptytext="false" onservervalidate="csvEmail_ServerValidate" /



در وب يك سری احمق داريم .شما در دوره سوم  Xml Web Serviceخلق  Eventرا ياد ميگیريد .در دوره visual studio

فقط استفاده از آن را ياد ميگیريد.
آنجايي كه خلق  eventرا ياد ميگیريد ،ميبینید كه الزم نیست كه برای هر  Eventدو پارامتر بگیريد ،ميتوانید يك پارامتره،
شش پارامتره و  1پارامتره
البته همانجا ياد ميگیريد كه اگر دو پارامتره باشد ،خیلي استاندارد است.
اگر يك نفر از شما پرسید كه  signatureاين تابع چیست؟ غلط است كه نام متغییرها را بكار ببريد ،آنها فقط دكور هستند.
مثالً اگر كسي از شما پرسید كه  signatureپشت  submitچیه؟ بايد بگويید  system , objectنه . e , sender
غلط:
protected void csvPassword_ServerValidate(object source,
)System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs args

درست:
protected void csvPassword_ServerValidate (object sender,
)System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs e

پس از عرفیات خارج نشويد ،اينها عرف است .به هر دوره وب و يا ويندوز برگرديد .اسم اين دو متغییر  senderو  eاست.
استاندارد نويسي و بحث تاكتیكي گاهاً از تكنیك بهتر است.
آيا اين  eبه درد بخور است يا خیر؟ در اينجا به هیچ درد نميخورد .خدايیش دكور است و به هیچ درد نميخورد .اگر از نوع
 eventArgsباشد به هیچ درد نميخورد و اگر پیشوند و پسوند داشت به يك دردهايي ميخورد و  e.بزنید يك چیزهايي در
ارتباط با آن ميآورد.
اگر  control to validateرا معادل نام كنترل مورد نظر گداشته باشیدe.Value .

معادل نام(محتوی) كنترل ميشود.
;String strUsername = e.value

ولي اگر نگذاشته باشید هم مهم نیست .به اين صورت بنويسید
;String strUsername = txtUsername.text
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پس مقدار را از خود  Textboxخوندم و ديگر نیازی به  Eندارم .پس برای همین بود كه مهم نبود.
مهم :به هیچ عنوان  e.isvalidرا نبايد  trueكنید ،فقط صرفاً اگر مشكلي وجود داشت آن را  Falseكنید .صفحهای را در نظر
بگیريد كه  3تا  validatorدارد .از  3تا  2تا آن به مشكل خورده است و آخرين  validatorيك  customاست .و در  ifآن
نوشته بودم كه اگر اين  validatorبه مشكل نخورد  trueكن و به اين ترتیب كل  validatorهای صفحه و كارهايي كه كرده
بودند را از بین برديم و همه چیز كشك شد .پس با  trueكردن آن نتیجه كلیه  validatorها را  Trueميكنید.
يك تور بر روی مباحث مطرح شده:
 Customيك صفت داشت كه تا خالي است كنترل نكنم .و ما آن را انتخاب نموديم.

صفت validation group
 اگر در صفحه ای دو سری  validation groupداشته باشید ،به هم گیر ميدهد .در  Visual Studio 2005به بعد
اين باگ بر طرف شد .در قبل از آن اگر قرار بود صفحه ارسال يا  resetپسورد را بگذارند آن را در يك صفحه ديگر
ميگذاشتند.
زماني كه بیش از يك ناحیه در صفحه داشته باشید validation group ،به ما كمك ميكند .برای اين كار برای validation

ها و دكمه ها  validation groupتعريف كنید .حواستان جمع باشد كه  textboxها هم  Validation groupدارند ولي آن را
به هیچ عنوان  setنكنید چون دچار مشكل ميتركد.
اول در ناحیه  validation groupعملیات  client side validationصورت ميگیرد و بعد  Post backو بعد  Page Loadو
بعد  server side validationدر ناحیه  validation groupصورت ميگیرد و بعد خود تابعي كه باعث  post backشده
است.
اگر نخواهید پروژه را چند اليه بنويسید ،شیكتر است كه  Validationرا به اين صورت كه امروز درس داده شده است ،عمل
كنید .ولي در مدل چند اليه كه  businessجداست اصالً معني  Custom Validationحذف ميشود .اگر اليه business
نداريد بهتر است كه يك كاسه كنید.
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<%@ page title="Login" language="C#" masterpagefile="~/Site.master"
autoeventwireup="true" codefile="Login3.aspx.cs" inherits="Login3" %>
<asp:content id="cntHead" contentplaceholderid="cphHead" runat="Server">
</asp:content>
<asp:content id="cntMain" contentplaceholderid="cphMain" runat="Server">
<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<fieldset>
<legend>
Login
</legend>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblUsername" runat="server" cssclass="label" text="Username" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtUsername" runat="server" cssclass="textBox" maxlength="14"
autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvUserName" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtUserName" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Username is required!" validationgroup="Login" />
<asp:regularexpressionvalidator id="revUserName" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtUserName" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Username is not valid!" validationexpression="([azA-Z0-9]{6,14})" validationgroup="Login" />
<asp:customvalidator id="csvUsernamePassword" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Username and/or password is not correct! Please
try again..." validateemptytext="false"
onservervalidate="csvUsername_ServerValidate" validationgroup="Login" />
</div>
</div>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblPassword" runat="server" cssclass="label" text="Password" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtPassword" runat="server" cssclass="textBox" maxlength="14"
textmode="Password" autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvPassword" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtPassword" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Password is required!" validationgroup="Login" />
<asp:regularexpressionvalidator id="revPassword" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtPassword" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Password is not valid!" validationexpression="([azA-Z0-9]{8,14})" validationgroup="Login" />
</div>
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnLogin" runat="server" cssclass="button" text="Login"
onclick="btnLogin_Click" validationgroup="Login" />
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</div>
</fieldset>
<br />
<br />
<fieldset>
<legend>
Forgot Password
</legend>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblEmail" runat="server" cssclass="label" text="Email" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtEmail" runat="server" cssclass="textBox"
maxlength="100" accesskey="3" autocompletetype="Disabled" />
<asp:requiredfieldvalidator id="rfvEmail" runat="server" cssclass="validator"
controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Email is required!" validationgroup="ForgotPassword" />
<asp:regularexpressionvalidator id="revEmail" runat="server"
cssclass="validator" controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic"
setfocusonerror="true" text="Email is not valid!" validationexpression="([a-zAZ0-9]{8,14})" validationgroup="ForgotPassword" />
<asp:customvalidator id="csvEmail" runat="server" cssclass="validator"
controltovalidate="txtEmail" display="Dynamic" setfocusonerror="true"
text="Email does not exist! Please try again..." validateemptytext="false"
onservervalidate="csvEmail_ServerValidate" validationgroup="ForgotPassword" />
</div>
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnSendMeNewPassword" runat="server" cssclass="button"
text="Send Me New Password" onclick="btnSendMeNewPassword_Click"
validationgroup="ForgotPassword" />
</div>
</fieldset>
</asp:content>

public partial class Login3 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
divMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void csvUsername_ServerValidate(object sender,
System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs e)
{
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if((string.Compare(txtUsername.Text, "Dariush",
System.StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) != 0) ||
(string.Compare(txtPassword.Text, "1234512345",
System.StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) != 0))
{
e.IsValid = false;
}
}
protected void csvEmail_ServerValidate(object sender,
System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs e)
{
if (string.Compare(txtUsername.Text, "DariushT@Gmail.com",
System.StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) != 0)
{
e.IsValid = false;
}
}
protected void btnLogin_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
string strInformationMessage =
string.Format("Welcome {0}!", txtUsername.Text.ToLower());
DisplayInformationMessage(strInformationMessage);
}
}
protected void btnSendMeNewPassword_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
string strInformationMessage =
"New password sent to your mailbox.";
DisplayInformationMessage(strInformationMessage);
}
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}
}

Validation Summery كنترل
وظیفه این كنترل
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 Validation Summeryپیامهای خطاهای ()errormessageمربوط به  Validationرا در هنگام بروز خطا را دستهبندی و
به همراه يك متن نمايش ميدهد.
ميتوان به جای  textبرای خطا ها تصوير گذاشت.
Error messageپراپرتي در  validation summeryاستفاده مي شود و كاربرد آن اين است كه خطاهايي كه در كل اتفاق
افتاده را نشان ميدهد.
بهتر است  validation summaryرا در ابتدا و باالی صفحه بگذاريد.

 Propertyهای این كنترل
DisplayMode property 
يك propertyدارد كه نوع نمايش خطا ها است كه سه نوع است :

list 
singleparagraph 
bulletlist 
كه  bulletخوب است كه هر خطا را در بك پاراگراف نشان مي دهد وبا يك شكل زيبا نیز نمايش مي دهد.

Header Text 

معموالً برای  validation summeryيك صفت به نام  titleوجود دارد .كه آن را ست ميكنند.
show message box 

 showmessageboxرا  falseكنید.
نكتهAlert java scrip :و Tooltipرا فارسي ننويسید
دو چیز را هیچ وقت فارسي نكنید alert،مربوط به  java scriptو  Tooltipفارسي.
ميتوان يك  divگذاشت و با  positionو  ...كاری نمود كه به صورت مجازی درست نمايید.
 Tooltipفقط روی  windowsفارسي جواب ميدهد .ولي  tooltipو  alertمربوط به  javascriptدر ساير سیستم عاملها
فارسي ديده نميشود و به صورت مربع و عالمت سوال ميشود.
"<asp:ValidationSummary ID="RegisterUserValidationSummary" runat="server
"CssClass="failureNotification
"ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup
>headertext="notice" showmessagebox="False" /
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مفهوم User Control
از قرار گرفتن چند كنترل در كنار هم كه به اصطالح مفهوم جديدی را تولید كند به آن  user controlميگويند .مثالً
ميخواهید تاريخ شمسي داشته باشید .پس ميتوانید يك  textboxو بعد از آن يك  lableاسلش و بعد دوباره  textboxو بعد
 lableو در انتها  comboboxو  ..اگر بلد نباشید  user controlدرست كنید هر بار كه بخواهید تاريخ شمسي داشته باشید
بايد تمام اين كارها را تكرار كنید .ولي اگر همه اين كارها را در كنار هم بگذاريد و يك موجود جديد درست ميكنید و آن را
صدا ميكنید.
يك سايت بورس درست ميكنید و يك كنترل به نام Currency Control

يك بحث به نام  inheret controlها داريد و به يك كنترل يك سری ويژگي مي دهید و در اين درس كاری با آن نداريم در
اينجا با كنار هم گذاشتن كنترلها يك كنترل جديد يا مفهوم جديد ايجاد ميكنیم.
عرف بر اين است كه اول يك فولدر به نام  UserControlsدرست كنید و دراخل آن يك عدد صفحه از نوع web user

 controlاضافه كنید نام آن را  CurrencyConvertorميگذاريم.
 User controlتحت وب بسیار شبیه به User controlدر  windows applicationاست و خالي است و اجازه ميدهد كه هر
چه بخواهید در آن بگذاريد.
در اين صفحه يك  textboxبه نام  txtDollarsبا طول 12و بعد از آن يك  textboxديگر با نام  txtRialsدرست كنید و
سپس يك دكمه با نام  btnSubmitاضافه كنید.
در  txtboxدوم نبايد چیزی تايپ شود ،پس يا بايد  read onlyآن را ست كنید و يا  enabledآن را  falseكنید ،ولي به دلیل
زيبايي االن  enabledآن را  falseميكنیم.

container 
در ويندوز  3 basedنوع  containerبیشتر نداشتیم يعني كنترلهايي كه درونشان كنترلهای ديگری مي شود انداخت و  3تا
بیشتر نیستند:
Form 
panel 
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user Control 
tab control 
group box 

 div و span
در وب ما  containerزياد داريم .تگي كه در آن ميتوان تگهای ديگر نوشت container ،است ،هم  p , divو..,span, h1..h6
 containerهستند ولي دو تگ هستند كه اصالت  containerآن بیشتر است و اين دو تا  divو  spanهستند كه معموال
وقتي چیزهايي را بخواهیم مديريت كنیم يا زيبا كنیم از اين دو استفاده مي كنیم.

o

فرق  div , spamچیست؟

تگها از نگاه ديگر به دو دسته تقسیم ميشوند يا  in lineهستند اين تگها شما را سر خط نميبرد و پشت سر هم هستند،
مثل ,i,u, bو  spanهم همینطور است.
تگهای  blockشما را به سر خط ميبرد .مثل div
در خصوص  user controlها بهتر است از  spanاستفاده كنید اگر در يك خط چند تا تاريخ شمسي داشته باشید ،با div

نميتوانید ولي با  spanميتوانید .برعكس آن ميتوانید يك  spanرا در يك خط نگاه داريد و دنبال آن چیزی ننويسید.
<span style="background-color: Yellow; color: Blue; border: 1px outset Gray; margin:
>";5px; padding: 5px
><asp:textbox id="txtDollars" runat="server" maxlength="10" /
><asp:textbox id="txtRials" runat="server" enabled="false" /
"<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="..." onclick="btnSubmit_Click
>validationgroup="CurrnecyConvertor" /
></span

o

تذكر آيیننامه ای اول :اينكه به تگ  styleدادم بسیار غیر حرفهای و زشت است و اين كار را فقط برای پیش بردن
سريعتر درس انجام دادم و شما در فايل  styleيك كالس بايد اضافه كنید .و شما بهتر است در site.cssاين style
را اضافه كنیدspan.CurrencyConvertor{} :

o

تذكر آيیننامه ای دوم:

تصور كنید كه شما يك  user Controlدرست كرديد و در چند صفحه گذاشتید ،و مشتری ميگويد ميشود در تمام صفحات
بگذاريد ،ميگويیم بله و آن را در  master pageميگذارم .در ضمن چند تا  validatorدر اين صفحه گذاشتم و در صفحه
 loginهم چند تا  validatorداشتم .و حاال تا دكمه يك قسمت را ميزنم validator ،دسته ديگر خطا ميدهد .پس يك
تاكتیك اين است كه همیشه برای  validatorهايتان و برای دگمه ای كه در كنترل خود داريد يك validation group
بگذاريد تا اگر بعداً  validation groupجديد آمد با هم  conflictنكند ،بهترين حالت برای  uniqeشدن نام validation
 groupاين است كه آن را هم نام كنترل بگیريد.

در كد نویسی :

اولین شرط ميگويیم كه اگر  spaceداريم به  string.emptyتبديل كن .برای اين كار از تابع replace

استفاده ميكنیم.
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:برای تبدیل یک چیز غیرعددی به عددی
System.convert.toint64(txtDollars.text);

: تبدیل كنیدstring  را بهstring برای تبدیل یک غیر
txtRials.text = (lngDollars* 123450).tostring(“#,##0.Rials”);
separator  فرمت تعريف شده در باال يعني از. برای آن به صورت باال ميتوان فرمت تعريف كرد، شدنstring تازه عالوه بر

. سه عدد يك عدد استفاده كن،برای جدا كردن سه عدد
: string  نحوه يافتن استاندارد های فرمت دادن در
mocrosoft office->format cells->custom
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
//txtDollars.Text = txtDollars.Text.Trim();
txtDollars.Text = txtDollars.Text.Replace(" ", string.Empty);
1
if (txtDollars.Text == string.Empty)
{
txtRials.Text = string.Empty;
}
else
{
try
{
long lngDollars =
2
System.Convert.ToInt64(txtDollars.Text);

2

Rials");

txtRials.Text = (lngDollars * 12450).ToString("#,##0

}
catch
{
txtRials.Text = string.Empty;
txtDollars.Text = string.Empty;
}
}
}
}

 نداشتerror  ميكنید و اگرrebuild  اول. كنید و بعد برگرديدrebuild  يك، تمام شدuser control  كارتان با
.ادامه ميدهید
. را بتوانید در صفحه درست كنیدuser Control  اين، برای اينكه. درست كنیدuser Control Tester يك صفحه به نام
. كنیدdrag & drop  آنجا باشد و بعدuser Control  جايي كه ميخواهیدdesign ميتوان به
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در  2222بعد از  drag & dropهیچ چیز جز يك صفحه طوسي زشت نميديديد ولي  user interfaceمربوط به user

 controlاز  2223درست شد .با انجام اين كار دو عمل صورت ميگیرد :
: drag & drop a UserControl in design of a page


اوالً  user controlرجیستر میشود



خطی را برای استفاده از آن ایجاد میكند .در واقع یک عدد از آن را در صفحه میاندازد.

اگر بخواهید ميتوانید( tagprefix)uc1را در قسمت  registerاز  user controlبه هر چیزی كه ميخواهید عوض كنید ،مثالٌ
 dtsxو يا abfaو ياهر چیز ديگری كه بخواهید.

create property
 Propertyدر  c#با زدن نقطه فهرست آن ميآيد.
حال ميخواهیم يك  propertyبرای  user controlبنويسیم .يك  propertyبرای آن تعريف كنیم كه بتوانیم در كد نويسي
به آن مقدار اولیه دهیم و يكي كه فقط از آن مقدار در يافت كنیم .
 تعريف Property bubling

بايد  Propertyيا  getيا  setداشته باشدset .برای گرفتن يك مقدار از دنیای بیرون و  getبرای دادن يك مقدار به دنیای
بیرون است.
public long Dollars
مقداری که از دنيای بيرون به
{
آن می دهيم
set
{

;)(txtDollars.Text = value.ToString
}
}
public long Rials
{
مقداری که به دنيای بيرون می
get
دهيم
{
)if (txtRials.Text == string.Empty
{
;)return (0
}
else
{
= string strRials
"(txtRials.Text.Replace(",", string.Empty).Replace
;)Rials", string.Empty
;))return (System.Convert.ToInt64(strRials
}
}
}

در كد نويسي هر صفحه ای :
;cc1.Dollars = 100
;cc3.Dollars = 2500
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Ajax
آموزش  ajaxسه  levelدارد 1 ،و  2مال  Microsoftاست كه االن آن را درس ميدهد و نوع  2آن مربوط بهjQuery Ajax

است.
روش اول راهانداختن آن ساده است ولي يك مقدارزيادی  over headدارد
نوع سه سخت راهاندازی ميشود ولي بسیار تكنیكي و خوب است و بعضي از كارها را اصالً نميتوان با  ajax Microsoftانجام
داد.
 Ajax Microsoftبسیار خوب است حداقل اينكه در ساخت سايت به شما سرعت ميدهدو در واقع اگر سايت ajax

 Microsoftداشته باشد ،خیلي بهتر از سايتي است كه نداشته باشد .ضمن اينكه بدترين نوع استفاده از ajaxاز اين است كه
يك صفحه  ajaxنداشته باشد بهتر است.
در حالت ايده آل ما سراغ  ajax jqueryمي رويم.
تمام روالي كه در حالت  post backعادی گفته بوديم در حالت  ajaxهم همینطور است .فقط يك  data gatheringاز طريق
soapو...xmlو سپس مراحل ديگر صورت ميگیردو نتیجه دوباره در غالب xmlبه صفحه بر مي گردد و تنها فرقي كه با صفحه
بدون ajaxدارد اين است كه كل صفحه نمیرود(سفید نمي شود)  .فرق درس امروز با جلسات قبل فقط در همین است .اصالً با
 ajaxاتفاق خاصي نمييفتد .هر گز نگويید در  ajaxديگر  post backصورت نميگیرد و فقط در  ajax pure jqueryاست كه
واقعاً  post backصورت نميگیرد.
مراحل كار برای  ajaxكردن یک صفحه :
 .1اول سايت را تمام ميكنند و بعد  ajaxای ميكنند ،شايد اگر از اول  ajaxای شود ممكن است به مشكل بربخوريد
و بعد از تكمیل سايت به آن  ajaxاضافه ميكنید .برای مثال از صفحه ای كه نام و نام خانوادگي را میگیرد :
نام  +نام خانوادگي = نام و نام خانوادگي
Enableمربوط به نام خانوادگي را falseمي كنیم.
 .2وقتي از  ajaxاستفاده ميكنید ،بايد يك و فقط يك  scriptmanagerوجود داشته باشد ،چون يكي است
ميتواند  idنداشته باشد ولي به دلیل رعايت استاندارد  idميگذاريم.
"id="myScriptManager

 .3آن ناحیه ای را كه مي خواهید updateشود به صورت ajaxای را  ،در داخل چیزی به نام update
panelمي گذاريم.
اگر صفحه ای چندين ناحیه updateای داشته باشد و نیاز به چندين update panelداشته باشد در اين
حالت ها بهتر است سراغ jqueryبرويد.
در سايت بزرگ بايد تشخیص دهید كجا از  ajaxمربوط به  Microsoftو كجا از  ajaxمربوط به  jQueryاستفاده
كنید .اگر فقط در صفحه يك  gridداريد ،اگر با  ajax jQueryبريد فكتان زمین ميخورد و آخر هم هیچ performance
ای بدست نیاوردهايم.
از آنجايي كه يك صفحه محدود به يك  update panelنمي باشد پس بايد يك abrevationبه آن
بدهیم.
بايد از  abbreviationاستفاده شود كه با  udpشروع ميشود.
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. مي اندازيمupdate panel  ازcontenttemplate ای باشد درajax  انداختن بخشهايي كه مي خواهیم.3
نواحي كه بايد. را داخل آن ميگذاريمContent place holder  نميگذاريم و همانupdate panel كل صفحه را در
. قرار دادupdate panel  خود اين قسمت را ميتوان درون چندupdate
 مربوطtemplate  اضافه كردم و بعد هم بقیه كد را در قسمتscriptmanager  ابتدا يكajax Microsoft برای اضافه كردن
. ميگذارمupdate panel به
<form id="frmMain" runat="server">
<asp:scriptmanager id="myScriptManager" runat="server" />
<asp:updatepanel id="udpFullName" runat="server">
<contenttemplate>
<asp:label id="lblFirstName" runat="server" text="First Name" />
<br />
<asp:textbox id="txtFirstName" runat="server" />
<br /><br />
<asp:label id="lblLastName" runat="server" text="Last Name" />
<br />
<asp:textbox id="txtLastName" runat="server" />
<br />
<br />
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="(S)bmit" accesskey="S"
onclick="btnSubmit_Click" />
<br />
<br />
<asp:label id="lblFullName" runat="server" text="Full Name" />
<br />
<asp:textbox id="txtFullName" runat="server" enabled="false" />
</contenttemplate>
</asp:updatepanel>
</form>

ایجاد لختی و كندی در اجرای سیستم
 اين لختي را با دستور ذيل درست. چه كاری انجام ميدهد بايد يك لختي در سايت ايجاد كنیدajax برای تشخیص اينكه
. االن انگار كه كندی اينترنت را شبیهسازی كردهايد،كنید
System.threading.thread.sleep(10000);

asp:updateProgressبا استفاده ازpageLoader ایجاد
 ایajax  آشنا نشدهاند و ثانیاً بايد به طرف بفهمانیم كه صفحهajax  اوالً عوام با فرهنگ.حاال يك مشكل ديگر پیش ميآيد
 ای يكajax  پس بايد در صفحه. چون در غیر اينصورت ممكن است فكر كند كه صفحه كار نميكند و مشكل دارد،است
... چیزی بگردد و بچرخد و
ً  يك صفحه داريم كه اص. يك صفحه ميتواند شما را میلیاردر نمايد، اگر ايده داشته باشید.در دنیا ايده بسیار مهم است
ال
 ای دارد از انواعdrop down list  سايتي است كه يك، اين سايت. دالر است322222 قشنگ نیست و قیمت آن بالغ بر
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 چه شكلي است و در همان زمان آن را برای شما درست،ها و ميگويد كه اين گوگولي كه مي خواهد بچرخدpageloader
. ببینیدcombo box  ميتوانید دموی آن را درmozila  باز كنید فقط عنوان ها ميآيد ولي درie  اگر اين را با.ميكند
. ميكنیدdownload  را انتخاب و... در همانجا رنگ و رنگ زمینه و
. ميباشدajaxLoad.info .اسم اين سايت
 اين را هم ميتوان استفادهasp:updateProgress  يك تگ داريم به نام. بگويیم كه صبر كن تا اتفاق بیفتدuser برای اينكه به
. فقط يكدانه ميتوانید استفاده كنید،نمود ولي اگر استفاده كرديد
.اين خطوط را اضافه مي كنیمscripmanager زير خط
<asp:updateprogress id="myUpdateProgress" runat="server">
<progresstemplate>
<div style="background-color: Yellow; color: Blue; border: 1px outset Gray; margin: 4px;
padding: 4px;">
<asp:image id="imgLoading" runat="server" imageurl="~/Images/Loading.gif"
imagealign="AbsMiddle" />
Loading... Please Wait!
</div>
<br /><br />
</progresstemplate>
</asp:updateprogress>

 ميشود و برای آن هیچ كدی نوشته نميشود و خودش به محضvisible  به صورتclient اين تگ ناحیهای است كه سمت
. مي شودunvisible مي شود و پس از اتمام كارvisible  مي رود متوجه مي شود وajax اينكه صفحه سمت
 صورتjavascript  اين كار از طريق،در بعضي از سايتها كل كنترلها قفل ميشود و مثل يك تلق روی عبارات را ميگیرد
.ميگیرد و به درس ما مربوط نميشود
: در سمت كد نویسی
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
System.Threading.Thread.Sleep(10000);
if (Page.IsValid)
{
txtLastName.Text = txtLastName.Text.Trim();
txtFirstName.Text = txtFirstName.Text.Trim();
txtFullName.Text = (txtFirstName.Text + " " + txtLastName.Text).Trim();
}
}
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}
System.globalization.persian

فارسي كردن تاريخ میالدی به شمسي
 خوشگل و خوش دست درست كنید و در همه پروژه استفادهconvertor مال خود ماكروسافت است و خود شما يك سری
. هم استفاده كنیدuser control  دراين، كنید
: PersianCalendar UserControl مثال درست كردن

PersianCalendar.ascx
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="PersianCalendar.ascx.cs"
Inherits="UserControls_PersianCalendar" %>
<span style="background-color: Yellow; color: Blue; border: 1px outset Gray; margin: 5px; padding:
5px;">
<asp:dropdownlist id="ddlY" runat="server" />
/
<asp:dropdownlist id="ddlM" runat="server" />
/
<asp:dropdownlist id="ddlD" runat="server" />
</span>

public partial class UserControls_PersianCalendar : System.Web.UI.UserControl
{
public UserControls_PersianCalendar()
{
 كهconstructor ايجاد يك
MinYear = 1385;
MaxYear = 1390;
اسمش با نام كالس يكي است
}

.معروف به ايجاد كننده كالس
property مقدار اولیه دادن به

private int _minYear;
public int MinYear
{
get
{
return (_minYear);
}
set
{
_minYear = value;
}
}
private int _maxYear;
public int MaxYear
{
get
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{
return (_maxYear);
}
set
{
_maxYear = value;
}
}
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
System.Web.UI.WebControls.ListItem oListItem = null;
for (int intIndex = 1; intIndex <= 31; intIndex++)
{
oListItem =
new System.Web.UI.WebControls.ListItem(intIndex.ToString(),
intIndex.ToString());
ddlD.Items.Add(oListItem);
}
for (int intIndex = 1; intIndex <= 12; intIndex++)
{
oListItem =
new System.Web.UI.WebControls.ListItem(intIndex.ToString(),
intIndex.ToString());
ddlM.Items.Add(oListItem);
}
for (int intIndex = MinYear; intIndex <= MaxYear; intIndex++)
{
oListItem =
new System.Web.UI.WebControls.ListItem(intIndex.ToString(),
intIndex.ToString());
ddlY.Items.Add(oListItem);
}
}
}
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usercontrol Persian calendar ایجاد صفحه ای برای استفاده از

TestingUserControl.aspx
<%@ Register src="UserControls/PersianCalendar.ascx" tagname="PersianCalendar" tagprefix="uc1"
%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
</head>
<body>
<form id="frmMain" runat="server">
<div>
<uc1:persiancalendar id="PersianCalendar1" runat="server" />
<br />
<br />
<uc1:persiancalendar id="PersianCalendar2" runat="server"
minyear="1300" maxyear="1370" />
<br />
<br />
<uc1:persiancalendar id="PersianCalendar3" runat="server" />
</div>
</form>
</body>
</html>
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روش كار با ADO.Net

قسمت بانک اطالعاتی
تنظیمات اولیه بانک اطالعاتی SQL Configuration & SQL Services -

ابتدا بايد بانك اطالعاتي  SQL Serverرا برای برنامهنويسي آماده نمايید .مراحل ذيل را به ترتیب انجام دهید:
 - 1ابتدا بايد تنظیمات الزم در قسمت  SQL configurationرا انجام دهید.
برای اين كار از طريق مسیر startMicrosoft SQL Server Configuration ToolsSQL Server
 Configuration Managerوارد صفحه تنظیمات شويد.
در قسمت  protocol for MSSQLSERVERسه پروتكل  Named Pipesو  shard memoryو
 TCP/IPرا  enableنمايید و سپس سرويس را مجدداً  restartكنید.

 - 2برای  restartكردن سرويس  SQLوارد قسمت  servicesشويد و سرويس  SQL Serverرا يك بار  Stopو مجدداً
 Startنمايید.
نکته :لیست سرويسهای مربوط به  SQL Serverرا ميتوان در قسمت  SQL Server Servicesنیز مشاهده و در صورت نیاز
سرويس مورد نظر را  start , stopنمايید.
نکته :مسئله  engine sqlو محیطي برای وصل شدن به  (SQL Management) SQLبا هم فرق دارد .مثالً ما در اينجا
 Management Studio 2005را نصب كرديم و اين ميتواند به  engine SQL Server 2008وصل شود.
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هنگام ورود به محیط  SQL Serverو باز شدن پنجره  Connect to Serverدر قسمت  server nameاگر بر روی دستگاه
شما  SQL Serverنسخه  standardيا  enterpriseبود ،در قسمت  sever typeفقط يك نقطه بگذاريد .و اگر نسخه
 expressبود ،بايد  .\SQLExpressبگذاريد.

بعد از انجام تنظیمات و ورود به محیط  SQL Server Managementبايد يك سری تنظیمات را انجام دهیم.
وارد قسمت  Propertiesو بعد به قسمت  securityبرويد و  mixed modeرا انتخاب نمايید .بعد از اين كار نیز بايد يك بار
سرويس  SQLرا  stopو  startكنید .بايد در  tab connectionهم تیك ذيل حتماً تیك خورده باشد.

بايد حتماً تیك خورده
باشد .به صورت پیش
فرض تیك خورده است.
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تعریف user

در هنگام برنامهنويسي نبايد از  userمربوط به مديريت  SQLيا همان ) sa (SQL Administratorاستفاده نمود ،بلكه بايد
يك  userجديد تعريف نمود.
از لحاظ امنیتي ،لو رفتن كلمه عبور  saبسیار خطرناک است .از طريق  saمربوط به  sql serverبه  file systemآن كامپیوتر
هم ميتوان دسترسي يافت.
پس اول يك  userبر روی بانك ميسازيد و بعد يك بانك اطالعاتي ميسازيم و بعد  ownerآن بانك اطالعاتي را آن user
ميگذاريد.
پس واريد  new loginميشويم و يك  userبه نام  abfaميسازيم.

تعریف بانک اطالعاتی )(Database

سپس يك بانك اطالعاتي به نام  ABFAدرست كنید .بايد  collationرا  CI_ASانتخاب نمايید .در  SQL 2008يك
 collationبرای فارسي ها داريم به نام  Persian100ولي آن را استفاده نكنید ،چون مشكل  compatibilityدارد .فقط با
پروژه های  .net frameworkو آن هم  2.3با  sp1كار ميكند ،ميتوانید از  persian100استفاده كنید ولي بايد حواستان
باشد كه با سیستم ديگری مثل …  Delphi ,به آن وصل نشويد ،در غیر اينصورت از  persian100استفاده نكنید.
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هیچ بانك اطالعاتي كه با  2223بسازيد با  2222قابل برگرداندن نیست و  ...بنابراين بدانید كه خاصیت Compatibility

 levelكه در هنگام ايجاد بانك اطالعاتي آورده شده است ،عمالً به درد نخور است و كاری نميكند و بنابراين روی همان
 2221يعني باالترين قرار دهید.
سپس بايد سه جدول درست كنیم .فهرست كشورها ،استانها و كاربران را در سه جدول درست ميكنیم .اول جدول كشورها را
درست مي كنیم.

تعریف جدول )(Table

اولین جدول  Countriesرا ايجاد ميكنیم .بايد در نامگذاريها دقت نمايید .چون قرار است لیست كشورها در اين جدول قرار
گیرد ،پس از نام جمع استفاده كنید.
برای نامگذاری فیلدهای جداول بايد نامهايي را كه حدس ميزنید در جداول ديگر نیز تكرار ميشود ،همراه با اسم جدول به كار
ببريد ،مثالً برای ستون  IDكشورها نبايد نام فیلد را  IDخالي بگذاريد و بايد  CountryIDبگذاريد.

سوال:
شش  typeمختلفي را كه برای متن وجود دارد )  (char, nchar, varchar , nvarcharرا تقاوت يابي كنید و وقتي كه
ميخواهید  Tableدرست كنید ،هوشمندانه تشخیص دهید كه چه  typeمتني را استفاده كنید text , ntext .وجود دارد كه
ديگر استفاده نميشود.
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پاسخ:
 : char - 1نوع دادهای  charطول ثابتي دارد .يعني اگر ستوني به طول  22كاركتر تعريف كنید ،آنگاه  22كاركتر
ذخیره خواهد شد و اگر تعداد كمتر از تعداد كاركترهای تعريف شده وارد نمايید ،بقیه طول از سمت راست با فضای
خالي پر ميشود .از اين نوع داده هنگامي استفاده كنید كه قرار است دادههای ستون طول ثابتي داشته باشد .مانند
كد ملي يا شناسه حساب بانكي و ...
 : nchar - 2دقیقاً شبیه  charميباشد ،با اين تفاوت كه كاركترها به صورت يونیكد ) (Unicodeو نه  ANSIنگهداری
خواهد شد .قالب يونیكد در مقايسه با  ANSIمحدوده كاركتری وسیعتری دارد .مجموعه كاركترهای  ANSIتنها
 232كاركتر را نگهداری ميكند و اما انواه دادهای  Unicodeقادر به نگهداری  23322كاراكتر مختلف است .انواع
دادهای  Unicodeفضای بیشتری در  SQL Serverميگیرند .در حقیقت  SQL Serverدو برابر فضای داخلي را به
آن اختصاص مي دهد بجز در مواردی كه ناچار به ذخیرهسازی اين نوع كاراكتر در بانك اطالعاتیتان هستید ،سادهتر
است با  ANSIكار كنید.
 : Varchar - 2نوع داده ای  varcharدقیقاً مانند  charدادههای حرفي -عددی را نگهداری ميكند ،تفاوت در اين
است كه هر رديف ميتواند تعداد متغییر كاراكتر را حداكثر تا طول تعريف شده نگهداری كند .حداكثر اندازه يك
ستون  1222 ، varcharكاراكتر است .اگر بخواهید اين ستون را بدون اندازه يعني به شكل )( varcharتعريف
كنید ،به صورت پیشفرض طول  1خواهد شد .برای فراتر رفتن از مرز  1222كاراكتر ،ميتوانید نوع دادهای را با
ثابت  maxمورد استفاده قرار دهید.
 : Nvarchar - 3اين نوع داده مشابه با varcharميباشد با اين استثناء كه از  Unicodeاستفاده ميكند و بنابراين
میزان فضای مورد نیاز جهت ذخیره دادهها دو برابر است.

تعریف  Forign key ، Primary keyو Alternate key

به هیچ عنوان جدول بدون  Primary Keyايجاد نكنید و اين خیلي اشتباه است.
سوال :چرا امكان ذخیره كردن جدول بدون  primary keyوجود دارد؟ مثالً در بانك كار ميكنید و يك  tableفعال در بانك
اطالعاتي داريد كه داخل آن يك میلیون ركورد است و شما ميخواهید اين يك میلیون ركورد را در يك جدول ديگر import
كنید primary key , forign key .و  ...يك سری  constraintاست و قید و بند هستند و سرعت را پايین ميآورند و يك بار
اضافي برای سیستم است .چون مثالً برای  primary keyبه ازای هر ركورد چك ميكند كه تكراری نباشد ،پس در جدول
جديد ،تمام قیدها را حذف ميكنم و  bulk insertميكنیم و بعد قیدها را ميگذاريم.
هر جدول فقط بايد يك كلید اصلي داشته باشد ،اگ ر چند تا فیلد كنارشان كلید آمده ،اين چند فیلد يك كلید را ميسازند و ما
چند كلید اصلي نداريم.
سعي كنید primary key ،بر روی يك فیلد باشد ،البته در جداول واسط نميشود و اين را بايد فقط سعي كنید .اگر چندين
فیلد ميتواند كانديد  primary keyباشند ،آن يكي را انتخاب كنید كه عددی باشد ،چون سربار آن كمتر است.
به سه دلیل برای فیلدها  indexمیگذاریم.
 -1زماني كه ميخواهیم بر روی آن فیلد  order byداشته باشیم .
 -2وقتي كه ميخواهیم روی آن جستجو ) (searchداشته باشیم.
 -2جايي كه ميخواهیم بگويیم كه  uniqeيا منحصر به فرد است.
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فیلد  ContryIDرا به صورت  Primary keyتعريف ميكنیم.
فیلد  ContryNameهر سه حالت را دارد ،پس حتماً بايد  indexشود .چون حتماً ميخواهم بر اساس آن مرتب كنم .و ثانیاً
بايد روی آن جستجو كنم و ثالثاً حتماً بايد  uniqeباشد .معني ندارد نام كشور تكراری داشته باشم.
 : Alternate Keyفیلدهايي كه روی آن  indexتعريف ميكنیم اگر  indexبه صورت  uniqeباشد به آن Alternate key

گفته ميشود.
نکته :اگر روی فیلدی  uniqeبودن مهم نیست ولي  sort , searchمهم است .اگر امكان ميدهید كه تعداد ركوردهای آن
جدول از  1222تا تجاوز نميكند ،اتفاقاً نبايد روی آن جدول ،ايندكس بگداريد ،چون  performanceرا پايین ميآوردSort .

بدون  indexبرای تعداد ركورد كمتر از  1222تا سريعتر است .پس فقط در جدول زير  1222ركورد در صورتي كه
ميخواهید فیلدی  uniqeباشد ،بر روی آن  indexتعريف كنید ،و در غیر اينصور  indexنگذاريد.
نکته :در  Sql server 2008اگر امكان ذخیره كردن تغییرات ايجاد شده در ساختار يك جدول موجود ،وجود ندارد ،بايد تیك
 Tools option  designer  prevent saving changes that require table re-creationرا برداريد.

 Primary keyبايد  uniqeباشد.
نکته :برای  Nullكردن يك فیلد در جدول ،ميتوانید ،كلمه  Nullرا تايپ كنید و يا  Ctrl+0را تايپ كنید.
استانها در هر كشور  uniqeهستند.
از  IDبه صورت  auto incrementاستفاده نكنید .در جداول اصلي مثل  userو  ...ميتوان از  auto incrementاستفاده نمود.
 Goidيك  idاست كه در كل دنیا  uniqeاست و عمالً  stringاست.
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بحث  Data Access Layerداريم .در اين دوره وارد بحث  Business Access Layerنميشويم و اين اليه با  UIما يكي
است ،ما نام اليه  Data Access Layerرا  datasetمي گذاريم.
سعي كنید از همان ابتدا كل تنظیمات جدول و فیلدها را درست انجام دهید ،اگر بعد از درست كردن  datasetيادتان بیايید
كه اين تیك  auto incrementرا در مورد فیلد  IDدر جدول نزديد ،بايد تمام كارها را مجدداً انجام دهید .پس مثالً در جدول
 ، Usersفیلد  useridرا سريعاً  identityآن را  yesبگذاريد.
 Usernameبه صورت  Alternate keyاست  .البته در دنیای واقعي  Emailهم به همین صورت است.
نکته :در فیلدی كه به صورت  identityمعرفي شود ،نميتوان تايپ كرد.
شايد يك  relationبین دو جدول  state , countriesوجود نداشته باشد ،ولي بايد يك  forign keyبین آنها برقرار كنید،
برای اينكار وارد قسمت  relationshipشويد و بعد در قسمت  Tables and Columns specificationنام دو جدول و كلید
اصلي و كلید خارجي از جدول ديگر را انتخاب نمايید.
در قسمت  Insert and Update specificationدو تا  ruleداريم Delete Rule ،را اصوالً  No Actionميگذارند ،مگر اينكه
خیلي دلیل موجهای داشته باشیم .ولي  Update Ruleرا به صورت  Cascadeتعريف كنید ،چیز بدی نیست.

به طور كلي ساختار سه جدول به صورت ذيل ميباشد:
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جدول كشورها:

نام ستوني كه ميخواهیم
به صورت  indexو يا
Alternate key
تعريف شود.

 Yesبودن اين ستون به معني
 Uniqeبودن اين ستون است و
بنابراين  indexرا تبديل به
 Alternate keyمينمايد.

جدول استانها:
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 Yesبودن اين ستون به معني
 Uniqeبودن اين ستون است و
بنابراين  indexرا تبديل به
 Alternate keyمينمايد.
نام ستونهايي است كه
ميخواهیم به صورت
 indexو يا Alternate
 keyتعريف شود.

نام دو فیلد از دو جدول كه قرار
است با هم در ارتباط باشند،
مشخص ميشود.

نام Foreign key

116

جلسه نهم06/62/31 -

برنامه نویسی تحت وب ASP.NET , C#

جدول كاربران:

قسمت برنامه نویسی
برای ايجاد كالس بايد ابتدا يك فولدر از نوع فولدرهای باكالس  App_codeايجاد نمايید و سپس داخل آن كالسها را ايجاد
كنید .در اين مسیر نیز يك فولدر به نام  DALكه مخفف  Data Access Layerاست ايجاد كنید و اليه  Data layerرا در
اينجا ايجاد ميكنیم .اسم ديگر  InMemoryDatabase ،DataSetاست و اين شي تناظر يك به يك با  DataSetدارد .به
جای  DataColumn ، Columnو به جای  DataRelation ، Relationو  ...داريم .اين دو كامالً با هم  Synchاست.
به قسمت  Tools connecto to Databaseرفته و  Microsoft SQL Serverرا انتخاب نمايید.
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در صفحه ذيل نام سرور و  user nameو  Passwordو  ...را وارد نمايید .حتماً تیك مربوط به  save my passwordرا
انتخاب نمايید و در نهايت حتماً دكمه  test connectionرا كلیك نمايید.
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سپس در قسمت  Server Explorerو يا  database explorerدر نسخه  expressمشخصات  connectionتعريف شده را
ميبینید و بعد با  drag & dropنام جداول و  Viewهايي را كه ميخواهیم استفاده كنیم را انتخاب ميكنیم و به صفحه
 data setميكشیم .و اگر  relationای ايجاد شد ،آن را حذف ميكنیم.

به ازای هر  ، Tableيك  DataTableو يك  TableAdapterساخته ميشود .در  DataTableبه ازای هر فیلد ،يك
 Propertyبا همان نام درست ميشود Micorosft .در  TableAdapterدو تابع به صورت اشانتیون به ما ميدهد .اين دو تابع
به صورت خالصه تمام فیلدها و ركوردها را بر ميگرداند و هر دو دقیقاً يك كار ميكند .به اولین متد كه خود ماكروسافت به ما
ميدهد ،متد  Masterميگويند و به متدهايي كه ما اضافه ميكنیم ،متد  Slaveميگويند و بعداً فرق آنها را خواهیم گفت.
در اليه  Businessو  UIدرگیر  queryنخواهید شد و آن را در اليه  datasetمطرح ميكنید.
گفتیم تابع اول كه در  TableAdapterميآيد Master ،است .پس در آن  checkboxهای باحال در قسمت Advanced
 optionرا انتخاب ميكنیم (چك ميزنیم).
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اسم توابع را در پروژه های بزرگ عوض نكنید ولي در مثال ما كه كوچك است آن را به  FillCountriesو GetCountries

تغییر نام دهید.
فرق توابع  FillDataو  GetDataاین است كه  FillData :اين دو پارامتر را به صورت ورودی ميگیرد و پر ميكند و
 GetDataاين دو پارامتر را به عنوان پارامتر خروجي ميگیرد و پر ميكند.
 Nextرا میزنید باید تمام تیکها بخورد وگرنه مشکلی پیش آمده است.
جدول  Primary keyنداشته باشد و يا اينكه فیلدی كه  Primary keyاست را در مجموعه فیلدهای خود نیاورده باشید.
( Visual Studioكه خودش همه فیلدها را ميآورد ،پس كي اين اتفاق ميافتد .ما كه روی هر  tableفقط يك
 TableAdapterو  datatableنداريم ،شايد به دلیل مسائل امنیتي و  ...ما بعضي از فیلدها را انتخاب كنیم.
مرحله بعد به ازای همه  primary keyها و  alternate keyها متد مينويسیم .چون الزم ميشود .يعني پیش ميآيد در اين
پروژه موردی پیش بیايد ،كه نام كشور را بدهند و من بخواهم ركورد كشور را به دست آورم و يا اينكه كد كشور را بدهند و من
ركورد كشور را پیدا كنم .بقیه متدها را هم بنا به نیاز بعداً اضافه ميكنم.
ميخواهم يك تابع بنويسم كه در آن كد كشور را بدهم و ركورد آن كشور را برگردانم.
 Add queryرا ميزنم و ميتوانم  queryعادی را انتخاب كنم و يا  stored procedureو  ...كه من همان  quryعادی را
انتخاب مي كنم .چون ميخواهم همینجا  queryرا بنويسم.

بعد هم بین نوع  select return valueو  insert , delete , updateو  ، select return recordsمورد select return

 recordsرا انتخاب ميكنم ،چون تابع من يك عدد يا يك رشته را بر نميگرداند و بلكه يك ركورد را بر ميگرداند..
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اگر تابع اصلي شما روی  11تا آيتم است ،بايد حتماً بقیه  queryها را حتماً روی همه  11آيتم بگیريد ،هر چه ميخواهید
شرط بگذاريد و  ...ولي تعداد آيتمها را كم و يا زياد نكنید.
Where CompanyId = @X

اين شرط  queryاست.
نکته :روش چاق كردن  queryمشكل  sql injectionدارد .روش  sql parametricكه االن نشان ميدهم و در  .net 2به بعد
آمد اصالً خطر  sql injectionندارد و  sql injection freeاست.
نکته :در اين حالت و استفاده از روش پارامتريك يكي از توسعه هايي كه ميكنند اين است كه اسم پارامتر را سعي كنید ،با نام
فیلد يكسان بدهید .اين حتمي نیست و بهتر است چون باعث ميشود بهتر  detectشود.
نکته :نام متدها را به صورت استاندارد تعريف كنید تا بعداً قابل شناسايي باشد ،مثالً نام اين تابع را
 FillCountryByCountryIDانتخاب ميكنم.
در مورد  selectها دست به تركیب نزنید ،ولي در مورد  insert , update , deleteيا آنهايي كه  scalerبر ميگرداند ،بايد
تعداد فیلدها را كم يا زياد نكنید.
در خصوص استفاده از دستور  countبايد يك  aliasتعريف كنید ،بهتر است از نام  RecordCountاستفاده كنید.
به عنوان نمونه  TableAdapterهای تعريف شده بر روی جدول  Countriesبه شرح ذيل ميباشد:
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Commant Type:

SQL Statement

Query Type:

Select with Return Rows

Method or Function Name :

FillCountries - GetCountries

SQL Select Statement:

SELECT
CountryId, CountryName
FROM
Countries
ORDER BY CountryName

Commant Type:

SQL Statement

Query Type:

Select with Return Rows

Method or Function Name :

FillCountryByCountryId - GetCountryByCountryId

SQL Select Statement:

SELECT CountryId, CountryName
FROM
Countries
WHERE (CountryId = @CountryId)

Commant Type:

SQL Statement

Query Type:

Select with Return Rows

Method or Function
Name :
SQL Select Statement:

FillCountryByCountryName - GetCountryByCountryName

Commant Type:

SQL Statement

Query Type:

Select which returns a single value

Method or Function
Name :
SQL Select Statement:

GetCountryCount

SELECT CountryId, CountryName
FROM
Countries
WHERE (CountryName = @CountryName)

SELECT COUNT(*) AS RecordCount
FROM Countries

: باید سه كار انجام دهید، تمام شدMyDataSet هر وقت كارتان با
save
close
rebuild
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با استفاده از  ASP.netو  ADO.NET 2دو روش برای كار با بانك اطالعاتي داريم .يا به صورت  wizardiاست كه برای پر
كردن  combo Boxو  ...است و يك روش دستي است.

كار با بانک اطالعاتی با كمک wizard
فرض كنید كه ميخواهیم يك فرم داشتهباشیم كه در آن فرم دو عدد  combo boxوجود داشته باشد ،در اولي نام كشورها
موجود باشد و در دومي نام شهرهای مربوط به آن كشور .با انتخاب هر كشور بايد نام شهرهای موجود در آن كشور در combo
 boxدوم لیست شود.

پس يك فرم با نام  frmMainدرست ميكنم و دو عدد  combo boxيا همان  drop down listميگذارمCombo box .

اولي را  ddlCountriesميگذارم و دومي را  ddlStatesميگذارم.
در ضمن ميخواهم ،وقتي كه طرف  combo boxكشور را باز ميكند ،شهر های آن استان در  combo boxدوم ظاهر شود،
پس بايد بر روی اين  (ddlCountries) combo boxعمل  post backاتفاق بیافتد ،پس  Auto postbackان را true
ميكنم.
پس االن در پشت صحنه چه چیزهايي داريم.
MyDataset

)UIL/PL (… .aspx

sqlDataSource
objectDataSource
DB

DAL
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اگر من از  sqlDataSourceاستفاده كنم اصالً به اليه  Data Access Layerمن كاری ندارد ،پس تمام كارهای من و تعريف
 DALكشك ميشود ،پس به جای آن از  objectDataSourceاستفاده ميكنم كه با  DALارتباط دارد.
پس دو عدد  ObjectDataSourceدر صفحه قرا رميدهم و نام يكي را  odsCountriesو نام ديگری را  odsStatesميگذارم
و آنها را  configureميكنیم.

در اين قسمت بايد
 TableAdapterمورد
نظر را انتخاب نمايید.

در مرحله بعد بايد  methodهای مربوط به  Select, Insert, Delete, Updateرا تعريف نمايید .از  dataSourceبهتر است
برای  update , delete , insertاستفاده نكنید و آنها را  noneكنید .فقط برای  selectاستفاده كنید.
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موقعي كه  queryمربوط به  selectرا انتخاب كرديد ،اگر  queryپارامتر نداشته باشد Finish ،ظاهر ميشود ولي اگر
پارامتريك باشد Next ،ظاهر ميشود و بايد پارامتر خود را هم انتخاب كنید.
مثالً در خصوص  odsStatesوقتي كه  queryمربوطه به  Selectيا همان  GetStatesByCountryIDرا انتخاب ميكنید،
چون اين متد ،پارامتريك ميباشد ،در مرحله بعد در خصوص تعريف پارامتر سوال مينمايد:

در اين مثال ،چون ميخواهیم  ContryIDرا از  combo boxديگر بخوانیم ،پس  Parameter Sourceرا  controlانتخاب
ميكنیم و  ControlIDرا هم  ddlCountriesانتخاب ميكنیم.
بعد بايد كنترلها را به  data soruceها  bindنمايید.
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نکته :در فرم يك تگ  divقرار دهید .و در آن يك متن بنويسید ،مثالً «لطفاً كشور و شهر مورد نظر خود را انتخاب نمايید».
برای  bodyنیز فرمت و  styleمورد نظر خود را بنويسید.
> "<style type="text/css
body
{
;font-family:Tahoma
;font-size:12px
;color:Navy
;text-align:right
;direction:rtl
}
></style

 CSSبه معني  Cascade Style sheetاست .معني آن است كه وقتي يك  styleتعريف كنید ،در سطوح زيری نیز منتقل
ميشود .ولي اين  styleتا يك حدی جلو ميرود و در يك جايي ميايستد ،يعني چه .مثالً اگر رنگ فونت را در  ، bodyرنگ
سورمهای قرار دهید table , div ،و  ...رنگش قرمز ميشود .ولي كجا متوقف ميشود .در تگ  selectمتوقف ميشود .و
همانطور كه ميدانید checkbox ، drop down , combo box ،و  ...به تگ  render ، selectميشوند ،پس بايد جداگانه
برای آنها  styleتعريف كنید.
select
{
;font-family:Tahoma
;font-size:12px
;color:Navy
;text-align:right
;direction:rtl
}
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 اين. محتويات صفحه ميآيد و ميرود، را كلیك ميكنیدcombo box  كه يك صفحه سنگیني است و وقتي،حاال فرض كنید
 بگذاريد و ميتوانید فقط تكیهای را كهupdate panel  پس بايد ناحیه مورد نظر را در. مينويسیدAjax  پس.خوشايند نیست
. را در هر جايي قرار دادupdate panel  ميتوان تگ مربوط به.ميخواهید در اين تگ بگذاريد

روش وصل شدن به بانک اطالعاتی و كار كردن با بانک اطالعاتی به صورت دستی
. ميدهدLogin  اجازه، در اين صفحه اگر شرايط درست است. بر ميگرديمLogin دوباره به صفحه
. ميشويمLogin در اين دوره چهار بار وارد صفحه
Validator  موقع- 1
ADO.Net  موقع- 2
Session , Application  موقع- 2
Authorization , Authentication  موقع- 3
 دارمFillUserByUserName  نیاز به متدLogin  برای. ميدهمPassword  وusername ، كنمLogin وقتي كه ميخواهم
. استUsersDataTable  و آن هم مربوط به. استUsersTableAdapter و اين متد متعلق به
. تا بتوانیم با بانك اطالعاتي كار كنیم،پس با اين حساب بايد مراحل ذيل را انجام دهیم
. كنیدnew  راUsersDataTable  اول يك- 1
. كنیدnew  را بايدTableAdapter  بعد- 2
. را صدا كنیدFillUserByUserName  بايد متد- 2
:معادل اين دستورات به صورت ذيل ميباشد
1- MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
2- MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
3- oUsersTableAdapter.FillUserByUserName(oUsersDataTable,
txtUserName.Text);

:پس از آن بايد كنترلها و مقايسههای الزم صورت گیرد
if (oUsersDataTable.Count != 1)
//if (oUsersDataTable.Count == 0)
{
DisplayErrorMessage("Username and/or password is not correct!");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow =
oUsersDataTable[0];
//if (oUsersRow.Password.Trim() != txtPassword.Text.Trim())
if(string.Compare(oUsersRow.Password.Trim(), txtPassword.Text.Trim(), false) != 0)
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{
DisplayErrorMessage("Username and/or password is not correct!");
return;
}
if (oUsersRow.IsUserActive == false)
{
DisplayErrorMessage("You should not login at this time, Please contact
support!");
return;
}

 مورد نظر وجود دارد يا خیر؟username اول بررسي ميكنیم كه آيا ركوردی با
 برایusername  مثالً وجود يك. را بنويسید، نقیض آن چیزی كه هستif  همیشه در برنامهنويسي موقع نوشتن شرط:نکته
. بود1  مورد نظر مخالفuserName  پس ميگويیم اگر تعداد،ما منطقي است
 پس در صورتي كه تعداد ركورد. كردن استفاده نكندhack  تا از پیغام ما برای، دهیدuser  همیشه بايد پیغام گنگ به:نکته
. بايد پیغام «خطا در شناسه كاربری يا كلمه عبور» بدهد،يافت شده مخالف يك بود
code  ما مبحثي به نام. مساوی استفاده نكنیدoperation  برای مقايسه كردن از.در مرحله بعد بايد كلمه عبور را مقايسه كنیم

 استفادهCompare  بلكه بايد از دستور، مساوی استفاده كنیدoperatoion  ازpassword  نبايد برای مقايسه. داريمanalyzer
. مقايسه ميكندCase Sensetive  به صورت، باشدfalse  در اين دستور هم اگر پارامتر سوم.كنید
 پس بايد سه شرط ذيل را به ترتیب چك كنیم و در هر مرحله در. بودن كاربر را چك كنیمactive در مرحله بعد نیز بايد
. تابع خاتمه يابدreturn صورت درست نبودن شرط بايد يك پیغام خطای گنگ به كاربر داده شود و با استفاده از دستور
<%@ page language="C#" autoeventwireup="true" codefile="Login.aspx.cs"
inherits="Login" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Login</title>
</head>
<body>
<form id="frmData" runat="server">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
<fieldset>
<legend>Login</legend>
<asp:label id="lblUserName" runat="server" text="Username"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtUserName" runat="server" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="U" />
<br />
<br />
<asp:label id="lblPassword" runat="server" text="Password"
/>
<br />
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<asp:textbox id="txtPassword" runat="server"
textmode="Password" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="P" />
<br />
<br />
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="Login"
accesskey="L" onclick="btnSubmit_Click" />
<input type="reset" value="Reset" accesskey="R" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

public partial class Login : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
lblMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
oUsersTableAdapter.FillUserByUserName(oUsersDataTable,
txtUserName.Text);
if (oUsersDataTable.Count != 1)
//if (oUsersDataTable.Count == 0)
{
DisplayErrorMessage("Username and/or password is not
correct!");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow =
oUsersDataTable[0];
//if (oUsersRow.Password.Trim() != txtPassword.Text.Trim())
if(string.Compare(oUsersRow.Password.Trim(),
txtPassword.Text.Trim(), false) != 0)
{
DisplayErrorMessage("Username and/or password is not
correct!");
return;
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}
if (oUsersRow.IsUserActive == false)
{
DisplayErrorMessage("You should not login at this time,
Please contact support!");
return;
}
DisplayInformationMessage(string.Format("Welcome {0}!",
txtUserName.Text));
}
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
}

، ولي در اينجا در صورت پیدا كردن ركورد. استفاده كنمFillUserByUserName  از متد، هم بايدregisteration در صفحه
. پس بايد در صورت وجود داشتن ركورد پیغام دهد، تكراری وجود داشته باشدuser name  چون نبايد،مشكل دارد
<%@ page language="C#" autoeventwireup="true" codefile="Registration.aspx.cs"
inherits="Registration" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Registration</title>
</head>
<body>
<form id="frmData" runat="server">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
<fieldset>
<legend>Registration</legend>
<asp:label id="lblUserName" runat="server" text="Username"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtUserName" runat="server" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="U" />
<br />
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<br />
<asp:label id="lblPassword" runat="server" text="Password"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtPassword" runat="server"
textmode="Password" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="P" />
<br />
<br />
<input type="reset" value="Reset" accesskey="R" />
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="Submit"
accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>
public partial class Registration : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
lblMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
oUsersTableAdapter.FillUserByUserName(oUsersDataTable,
txtUserName.Text);
if (oUsersDataTable.Count != 0)
{
DisplayErrorMessage("Username is already exist!, please
choose another one...");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow =
oUsersDataTable.NewUsersRow();
// oUsersRow.UserID; //AUTO INCREMENT!
oUsersRow.IsUserActive = true;
oUsersRow.UserName = txtUserName.Text;
oUsersRow.Password = txtPassword.Text;
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oUsersDataTable.AddUsersRow(oUsersRow);
oUsersTableAdapter.Update(oUsersDataTable);
DisplayInformationMessage("Your registraion was completed
successfully...");
}
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
}

: به صورت ذيل ميباشدupdate profile صفحه
<%@ page language="C#" autoeventwireup="true" codefile="UpdateProfile.aspx.cs"
inherits="UpdateProfile" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Update Profile</title>
</head>
<body>
<form id="frmData" runat="server">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
<fieldset>
<legend>Update Profile</legend>
<asp:label id="lblUserName" runat="server" text="Username"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtUserName" runat="server" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="U" />
<br />
<br />
<asp:label id="lblPassword" runat="server" text="Password"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtPassword" runat="server" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="P" />
<br />
<br />
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<input type="reset" value="Reset" accesskey="R" />
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="Submit"
accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

public partial class UpdateProfile : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
lblMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
oUsersTableAdapter.FillUserByUserId(oUsersDataTable, 1);
// oUsersTableAdapter.FillUserByUserID(oUsersDataTable,
(int)Session["UserID"]);
if (oUsersDataTable.Count != 1)
{
DisplayErrorMessage("There is no such a user any more!");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow =
oUsersDataTable[0];
txtUserName.Text = oUsersRow.UserName;
txtPassword.Text = oUsersRow.Password.Trim();
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
oUsersTableAdapter.FillUserByUserId(oUsersDataTable, 1);
// oUsersTableAdapter.FillUserByUserId(oUsersDataTable,
(int)Session["UserId"]);
if (oUsersDataTable.Count != 1)
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{
DisplayErrorMessage("There is no such a user any more!");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow =
oUsersDataTable[0];
oUsersRow.UserName = txtUserName.Text;
oUsersRow.Password = txtPassword.Text;
oUsersTableAdapter.Update(oUsersDataTable);
DisplayInformationMessage("Your profile was update
successfully...");
}
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
lblMessage.Visible = true;
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
}

:صفحه حذف كاربر به صورت ذيل ميباشد
<%@ page language="C#" autoeventwireup="true" codefile="DeleteUser.aspx.cs"
inherits="DeleteUser" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title>Delete User</title>
</head>
<body>
<form id="frmData" runat="server">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
<fieldset>
<legend>Delete User</legend>
<asp:label id="lblUserName" runat="server" text="Username"
/>
<br />
<asp:textbox id="txtUserName" runat="server" maxlength="20"
autocompletetype="Disabled" accesskey="U" />
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<br />
<br />
<input type="reset" value="Reset" accesskey="R" />
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="Delete
User" accesskey="D" onclick="btnSubmit_Click" />
</fieldset>
</form>
</body>
</html>

public partial class DeleteUser : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
// Solution (1)
MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =
new MyDataSet.UsersDataTable();
MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
oUsersTableAdapter.FillUserByUserName(oUsersDataTable,
txtUserName.Text);
if (oUsersDataTable.Count != 1)
{
DisplayErrorMessage("There is no such a user with this
username!");
return;
}
MyDataSet.UsersRow oUsersRow = oUsersDataTable[0];
oUsersRow.Delete();
oUsersTableAdapter.Update(oUsersDataTable);
string strMessage =
string.Format("The user with this username [{0}] was
deleted successfully...", txtUserName.Text);
DisplayInformationMessage(strMessage);
// /Solution (1)
// Solution (2)
// Note: It's better!
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//MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter =
//
new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter();
//int intAffectedRows =
//
oUsersTableAdapter.DeleteUserByUserName(txtUserName.Text);
//if (intAffectedRows == 0)
//{
//
DisplayErrorMessage("There is no such a user with this
username!");
//
return;
//}
//string strMessage =
//
string.Format("The user with this username [{0}] was deleted
successfully...", txtUserName.Text);
//DisplayInformationMessage(strMessage);
// /Solution (2)
}
}
private void DisplayErrorMessage(string message)
{
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Red;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
private void DisplayInformationMessage(string message)
{
lblMessage.Font.Bold = true;
lblMessage.ForeColor = System.Drawing.Color.Blue;
lblMessage.Text = string.Format("{0}<br /><br />", message);
}
}

. جدا بنويسیدtableAdapter  بايد يكuser  كردن تعداد زيادdelete برای
. بر ميگرداندaffected row  يك عدد به نامdelete  وupdate  وinsert دستور
 در اختیار شما قرارon-line  وlive  به صورتComponent  يك سریexecution manager  وTools  در قسمت:نکته
: بعضي از اين ابزارها عبارتند از.ميدهد
Productivity power tools - 1
Indent guides - 2
Highlight all occurrence of selected - 2
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بحث Web Application
در  web applicationبا يك فايل با نام  Global.asaxمواجه هستید .اسم و پسوند اين فايل رزرو است.
سه فایل در كل  visual studioوجود دارد كه نام و پسوند آن رزرو است:




Web.config
Global.asax
Web.site

خصوصیات Global.asax
 - 1اوالً وقتي كه در پروژه ايجاد نموديد ،ديگر نميتوان يكي ديگر اضافه كرد.
 1 - 2تا  eventدارد كه پنج  eventآن را ما آموزش مي بینیم كه چهار تای آن را امروز بررسي ميكنیم:
Application Start .a
Session Start .b
Application Error .c
Session End .d
Application End .e
 - 2چند متغییر نیز برای آن تعريف شده است.
Session Start & Applicatio Start
زماني كه يك سايت را در جايي  uploadميكنید ،اولین فردی كه به هر صفحهای از سايت وصل شودstart ، application ،

ميشود وبه ازای اين درخواست  userپشت سر آن  sessionنیز  startميشود .اگر فرد ديگر وارد شود ،يك  sessionديگر
 startميشود.
Session End & Applicatio End
: Session End

به دو روش صورت مي گیرد:
 اگر  22 userدقیقه كار نكند session ،خودكار قطع ميشود.
 به طور دستي  clearشود.
:Application End
آخر شب است و افراد يكي يكي خارج ميشوند ،نفر آخر كه خارج شد 22 ،دقیقه بعد  session endميشود ،و بعد از end

شدن آخرين  application ، sessionنیز  endميشود.
در واقع پروسه  startو  endشدن  sessionو  applicationبه اين صورت انجام ميگیرد.
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web یادآوری و مرور ایجاد یک برنامه تحت

create folder CSS .1
create StyleSheet Site.css .1.1
create folder MasterPages for all master pages in project .2
name of first master page that creat must be Site.master .2.1
format hole document .2.1.1
rename ContentPlaceHolder id="head" to id="cphHead" .2.1.2
rename ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1 to
id="cphMain"

rename form id="form1" to id="frmMain"
create folder Images for our images .2
create folder Layout for our layout images .2.1
create a page Default.aspx that uses of Site.master .3
give a tiltle to this page : title="Home" .3.1
rename ID="Content1" to id="cntHead" .3.2
rename ID="Content2" to id="cntMain" .3.2
in behind code of master page and all page do these works: .3.3
delete all of using System in the top of page code .3.3.1
use CTRL+. on the word EventArgs and then select System.EventArgs .3.3.2

add this code:

.3.3.2

1. protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
2.
{
3.
if (Page.IsPostBack == false)
4.
{
use CTRL+ .
5.
Initialize();
6.
}
7.
}
8.
9.
private void Initialize()
10.
{
11.
}

add new item : Global Application Class .0
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 .0معموالً يك فولدر به نام  imagesايجاد ميكنند و در داخل آن نیز يك  sub folderبا نام  Layoutو تصاوير مربوط به
 Layoutرا در آن قرار ميدهند ،تا در صورتي كه بخواهند تغییری در  Layoutسايت ايجاد نمايند ،به دنبال تصاوير آن
نگردند.
نکته :وقتي كه  Global Application Classرا به پروژه خود  addكنید و اگر بار ديگر برويد و يك  new itemرا add

كنید ،ديگر حتي نام آن را هم نميبینید.
در اين كالس چهار تابع وجود دارد .همان چهار تابعي كه در باال بیان كرديم .البته اكثر افراد اينها را به نام  eventميشناسند
ولي در واقع تابعي است كه قبل از  start application , … eventصدا ميشود.
ترتیب اين پنج تابع مهم نیست ولي اگر ترتیب اينها را به صورت منطقي بنويسید ،قابلیت فهم آن باال ميرود .همان ترتیبي كه
در باال برای اين پنج تا بیان شد.

متغییرهایی در سطح Application , session,ViewState , cookie
ما متغییرهايي در سطح  Application , session,ViewState , cookieداريم .معماری اين متغییرها كامالً متفاوت از محیط
 .netاست و در واقع از  ASPكالسیك به ارث رسیده است.
متغییرهای Application

متغییرهای  Applicationهمه  globalهستند (برای همه  userها)ودر كل  startشدن تا  endشدن  Applicationمقدار
آن در تمام صفحات موجود خواهد بود.
 مثل تعداد كاربران  onlineدر )application(site
تعريف متغییر onlineUserCountدر ):Application_Start(object sender, EventArgs e
;Application["OnlineUserCount"] = 0

اصوال متغییرهای

 Applicationاز نوع

 objectهستند و نمی شود آنها را  ++کرد

;//Application[“onlineUserCount]++
که سه روش برای این کار وجود دارد :

;cast : Application["OnlineUserCount"] =(int)Application["OnlineUserCount"] + 1
;parse : System.Int32.Parse(Application["OnlineUserCount"].ToString()) + 1
;convert : System.Convert.ToInt32(Application["OnlineUserCount"]) + 1

كه در تابع  Session_startبه صورت ذكرشده اين متغییر را اضافه ميكنید.
توصیه :توصیه ماكروسافت اين است كه هر وقت كه ميخواهید متغییر  Applicationرا تغییر دهید ،يك بار آن را  Lockو
بعد  onLockكنیدتا سرويس صف راه اندازی شود .دلیل آن اين است كه شايد در يك لحظه تعداد زيادی آدم در سراسر دنیا،
به سايت وصل شود و آن موقع عملیات اضافه كردن دچار مشكل ميشود.
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 بودنconcurrent  كار كنید وتغییر دهیدو امكانContent  هر وقت كه ميخواهید با.اين توصیه غلط نیست ولي ناقص است
. كنیدLock  آن را،حتماً قبل از دستكاری كردن,  را نداردconcurrent  توانايي مديريتcontent  و آن،برای آن وجود دارد
. استفاده مي كنیمunlock وlock  ای را ندارند برای همین ازconcurrent  تواناييtext بعنوان مثال فايل های
 را حتماً بايد قبل از استفاده... و متنيxml وtext  و فايلهایStatic  متغییر، Application  متغییرهای: بطور خالصه
. كنیدLock
Lable ~“ باشد و يك/default.aspx”  آنnavigation url  بگذاريد كهhome  با نامHyperLink  يك،default در صفحه

. تعريف كنیدlblSessionId  با نامLable  و يكlblOnlineUserCount با نام
<asp:hyperlink id="HyperLink1" runat="server"
navigateurl="~/Default.aspx">Home</asp:hyperlink>
<br />
<br />
<asp:label id="lblOnlineUserCount" runat="server"/ >
<br />
<br />
<asp:label id="lblSessionId" runat="server"/ >

Default.aspx.cs
protected void Page_Load(object sender,
System.EventArgs e)
{
int intOnlineUserCount =System.Convert.ToInt32
(Application["onlineUserCount"]);
lblOnlineUserCount.Text =string.Format ("online user
count: {0:#,##0} ", intOnlineUserCount);
lblSessionId.Text =string.Format("Session Id: {0} " ,
Session.SessionID);
}
Global.asax
void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["onlineUserCount"] = 0;
Application.UnLock();
}
void Session_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["onlineUserCount"] =
System.Convert.ToInt32(Application["onlineUserCount"])+1;
Application.UnLock();
}
void Session_End(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["onlineUserCount"] =
System.Convert.ToInt32(Application["onlineUserCount"]) - 1;
Application.UnLock();
}
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ماجرای  session idچیست؟
Session.SessionID
در  aspكالسیك وقتي وارد صفحهای ميشديد ،در  Ram serverيك عدد درست ميشد و اين عدد به صورت يك Cooki

لطیف كه هم لطیف است و هم يك خط كد برای آن نمينوشتید ،بر روی دستگاه شما مينشست و وقتي كه شما از يك صفحه
به صفحه ديگر ميرفتید ،خود سرور ميرفت بررسي ميكرد كه آيا  Cookiلطیفه هست يا خیر؟ اگر فايل وجود نداشت و يا
 expireشده بود ،دوباره يك  Session_startديگر صدا ميزد وگرنه در صفحات ديگر هم استفاده ميشد .اين مسئله باعث
حك شدن سايتها ميشد.
يك تكنیك به نام  session Hi jackingوجود دارد .وقتي كه عدد  13در  cookiلطیف را به  12تبديل كنید ،شناسايي user
دچار مشكل ميشد .در  aspكالسیك يك عدد  Longبود كه يكي يكي اضافه ميشد.
پس در  .netاوالً  sessionIDرا از عدد  Longترتیبي به  Guidتبديل كرد.
تعریف Session Time out

 Session time outرا از  22دقیقه به يك دقیقه كاهش ميدهیم.
برای اينكار  ،وارد فايل  web.configشويد .داخل  system.webيك تگ به نام  sessionStateداريم كه يك پارامتر آن
 timeoutبود كه ميتوانید آن را به  1دقیقه تغییر دهید.
web.config
><system.web
><sessionState timeout ="20" ></sessionState

تعداد  User Countواقعا ً دقيق نيست ،چون اگر  Browserديگر باز کند ،يک  sessionجديد ،باز میشود و
 userOnlineهم تغيير می کند .
معماری متغییر  session , applicationبا معماری ساير متغییرهای  .netفرق دارد .در اين متغییرها عملیات  declareو
 Initializeو  ...وجود ندارد.
sessionفقط مربوط به بحث  login,logoutنیست.
يك سايت را در نظر بگیريد كه  log inو  log outندارد .ولي در صفحه اول زبان فارسي را انتخاب ميكنید و بعد وارد صفحات
بعدی هم كه ميشويد ،باز هم فارسي خواهد بود .ولي اگر در يك صفحه آن را انگلیسي كنید ،در صفحات بعدی هم انگلیسي
خواهد بود .پس يك  sessionبرای  cultureدر سطح  userتعريف شده است.
متغییر session
مي خواهیم متغییرهايي در سطح sessionتعريف كنیم مثل userRole,userId,sessionId

به متغییر  applicationميگويند  endمتغییرهای  globalيعني متغییرهايي برای همه userها و همه صفحات.
متغییر  sessionفقط برای يك كاربر و برای همه صفحات است.
در صفحه :login.aspx.cs
In page : Login.aspx.cs
)protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e
{
)if (Page.IsValid
{
;Session["UserId"] = 1
;// Session["UserId"] = oUsersRow.UserId
;"Session["Username"] = "Dariush
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;// Session["Username"] = oUsersRow.Username
;)//Response.Redirect("~/My.aspx", false
;)Response.Redirect("~/Default.aspx", false
;)//Response.Redirect("~/Dashboard.aspx", false
;)//Response.Redirect("~/ControlPanel.aspx", false
;Return
}
}

در طول دوره  3مرتبه وارد صفحه  loginشديم.
 - 1موقع تعريف  layoutصفحه login
 - 2موقعي كه  validatorياد گرفتید
 - 2بحث ADO.Net
 - 3بحث session
 - 3بحث authentication , authorization
كه در پروژههای واقعي بايد با هم  Mixشود.

نکته :
 Response.redirectيك پارامتر دوم دارد كه  defaultآن  trueاست true .يعني اينكه  userرا به آن صفحه ببر و بيخیال
 treadصفحه ای كه داخل آن هستي بشو .واقعیت اين است كه چون شما يك هو ميخوابانید در گوش  ، treadگاهي قاطي
ميكند.
در جلسه بعد  Centralized Error Handlingياد ميگیريد .در جلسه بعد ميبینید كه در اين مواقع يك سری  Logايجاد
ميشود كه شما  threadرا تركونديد .البته چیز مهمي نیست ولي بهتر است كه پارامتر دوم را  falseبگذاريد و بعد از آن
 returnبنويسید تا به صورت طبیعي  treadشما قطع شود.
كاربر را بعد از  loginبه چه صفحهای هدايت كنیم:

1
2
2
3

 my Default DashboardcontrolPanel -

نکته :
از دستور  string.compareبرای مقايسه دو رشته استفاده كنید با پارامتر ( true = ignore caseيعني بي خیال بزرگي و
كوچكي حروف بشو)
)(string.Compare(txtUsername.Text, "Dariush", true) != 0
)(string.Compare(txtPassword.Text, "1234512345", false) != 0

در صفحه  loginما دو تا متغییر
;"Session["Username"] = "Dariush

را در سطح  sessionايجاد كرديم و سپس در  usercontrolدو تا linkمي گزاريم:





login
logout
و يك متغییر wellcome
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UserLoginStatus.ascx
<%@ Control Language="C#" CodeFile="UserLoginStatus.ascx.cs"
Inherits="UserControls_UserLoginStatus" %>
<span class="userLoginStatus">
<asp:hyperlink id="lnkLogin" runat="server" text="Login"
navigateurl="~/Login.aspx" />
<asp:hyperlink id="lnkLogout" runat="server" text="Logout"
navigateurl="~/Logout.aspx" />
<asp:label id="lblWelcome" runat="server" />
</span>
UserLoginStatus.ascx.cs
public partial class UserControls_UserLoginStatus : System.Web.UI.UserControl
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
يعنی کاربر الگين نکرده است
//
if (Session["UserId"] == null)
{
lnkLogin.Visible = true;
lnkLogout.Visible = false;
lblWelcome.Visible = false;
lblWelcome.Text = string.Empty;
}
يعنی کاربر الگين کرده است
else
{
lnkLogin.Visible = false;

//

lnkLogout.Visible = true;
lblWelcome.Visible = true;
lblWelcome.Text =
string.Format(" | Welcome {0}!", Session["Username"]);
}
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}
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در خصوص دستورات امنیتي هر دفعه
 بايد چك، ميشودPost Back كه
page.IsPostBack بیرون از.شود
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:logout.aspx در صفحه

public partial class Logout : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// Solution (1)
Session.Clear();

// Solution (2)
//Session.Abandon();

three solution in
page logout

// Solution (3)
//Session.Clear();
//Session.Abandon();
Response.Redirect("~/Login.aspx", false);
//Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
}
}

Session Clear , Session Abandon تعریف

. را خالي ميكندsession  كلیه متغییرهای: Session.clear
. جديد باز ميشودsession  را ميبندد و يكSession :Session.abandon
 در پشت اين صفحهlog out  كارهای الزم برای. صفحه ای است كه هیچ وقت توسط كاربر ديده نميشودLog out صفحه
. ميشودredirect login انجام ميشود و به صفحه
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نکته :
يك سری از كالسها را اگر داشته باشید ،يا موقع  developبه مشكل بر ميخوريد و يا در جای ديگر.
مثالً اگر يك صفحه به نام  xداشته باشید.
يك سری از صفحات اگر  defaultاسم آنها  Loginو  profile , Defaultباشد ،دچار مشكل ميشويد.
بنابر اين اين خطوط از برنامه ها را به اين صورت بنويسید:
in x.aspx.cs :
public partial class LoginPage : System.Web.UI.Page
public partial class DefaultPage : System.Web.UI.Page

in x.aspx :
"codefile="Default.aspx.cs" inherits="DefaultPage
"codefile="Default.aspx.cs" inherits="LoginPage

)Files C# learning  _Visual_Studio_2010  ASP.NET (web form

نکته  :در  cssدر ( divMainدر  )divاز صفت  Min Heightاستفاده ميشود و اين معادل معني  heightدر جدول است،
چون در جدول خود به خود اگر محتويات آن زياد شود ،ارتقاع آن را زياد ميكند ولي  tdبه صورت پیشفرض ارتفاع خود را
زياد ميكند.

تعریف cookie

نکته  Accept All Cookies :يا  Deny All Cookiesاگر فايروال شما جلوی تمام  cookiها را بگیرد ،چه ميشود؟ اگر
 userصد بار وارد سايت شود 122 ،بار  sessionايجاد ميشود.
در قديم ،ميگفتند كه اگر از سايت ما استفاده ميكنید ،بايد  Cookiesرا  enableكنید.
در سايتهايي كه در آدرس بار دری وری ميآيد ،ديدهايد .در اين سايتها  Cookieرا به جای اينكه روی كامپیوتر كاربر ايجاد
كنند .بر روی آدرس بار ميگذارند و حمل ميكنند.
روش آن:
in web.config is a CookieLess property that it's default is UseCookie and we must change it to
UseUrl
for having two state that is the best way :
"cookieless="AutoDetect
if it can use cookie then write to cookie and if it can not, it use of url

اگر  cookie supportبود ،كه بر روی كامپیوتر كاربر ايجاد ميكند وگرنه در  address barمينويسد.
اگر سايت شما بر روی كامپیوتر كاربر  Cookieدرست كند ،سايت ديگر نیز ميتواند آن  cookieرا بخواند .خیلیها سايت برای
مصارف مختلف درست ميكنند .حواستان نیست و  CookieNameرا  setنميكنید و  defaultآن  cookieNameاست و
سايتهای مختلف از  cookie nameاستفاده ميكنند.پس بهتر است آن را تغییر دهید و از اسامي  uniqueاستفاده كنید:
يك برنامه به نام  Guid Generatorداريد .بنابراين  CookiNameرا در  sessionStateبا اين  guidپر كنید.
"<sessionState timeout="1" cookieless="AutoDetect
>cookieName="0d79836357b64eefa46e83500b2d4e38" mode="InProc"/
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يك عبارت  modeهم وجود دارد .اين از آن چیزهايي است كه اگر راهحل آن را پیدا كنید 12 ،تا  13میلیون ميارزد .سازمان
سنجش به ما مي گويد ،سايت ما موقع اعالم نتايج تا يك ماه باال نميآيد Blogfa , club .سازمان سنجش و مناقصه گذاری
كه  concurrentباال دارد ،نمي شود روی يك سرور گذاشت ،هر چقدر هم كه آن سايت خفن باشد .شما يك  IPو يك
 domainميبینید و از طريق  Load Blancingانجام ميشود ،اين يك موضوع  Hi techاست و مشاوره آن خیلي ميارزد.
در خصوص  digintal sign libraryهم همینطور است اگر آن را ياد بگیريد و نمونه كد آن را بنويسید ،ارزی بااليي دارد.
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اين درس يك درس مهم ،ساده و بدون نمونه مشابه در  windows Applicationميباشد .اگر شما يك سايت با asp

كالسیك يا  phpتولید كنید ،حتي اگر 1و  1سال هم با اين سايت كار كنند ،بعد از اين همه مدت اگر كسي از شما سوال كند
كه واقعاً سايت باگ يا  errorدارد يا خیر و  stableشده است يا خیر؟ شما نميتوانید پاسخ دهید  .چون جايي نیست كه log
شود و كاربران هم نمي آيند برای شما داستان و انشاء بنويسند ،كه مثالً در اين صفحه وقتي اين دكمه را كلیك كردم ،اينگونه
شد و . ...

Centralized Error Handling
هدف اين مبحث اين اين است كه هر خطايي كه در پروژه وب شما رخ دهد بتواند هندل شود.
در برنامههای  windows basedفقط يك نوع خطا و آن هم از نوع سیستمي وجود دارد.

انواع خطاها در برنامههای مبتنی بر web
در برنامههای مبتني بر  webسه نوع خطا داريم
خطاهای  systemای (مانند برنامههای ) windows application
خطاهای  .netای
خطای  iisای
مثال خطای  .netای:
در بحث  simple CMSاگر در  Textboxتگ  htmlمينوشتید  errorميداد كه اين خطا سیستمي نبود ،بلكه  .netای بود.
مثال خطای  iisای:
 File not foundيا  authentication errorيا  forbiddenخطای وب سرويسي و  iisای است.
ما ميخواهیم هر خطايي از هر نوعي كه رخ ميدهد  Logشود.
اين  logكردن اولین كاری است كه بايد در هر سیستمي بنويسید حتي اگر يك صفحه داشته باشد.
آن فايل  Logای كه ايجاد ميكنید ،اوايل بايد زياد به آن مراجعه كنید (روزی  2تا  3بار) ،و به مرور اين سرزدنها به صورت
هفتگي و ماهیانه خواهد بود و به اين ترتیب مطمئن ميشويد كه ديگر سايت خطا ندارد چون هر خطايي  logشده و در
 versionبعدی ميتوانید آن را حذف كنید.

اهداف Centralized Error Handling
 - 1كلیه خطاها  Logشود.
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 - 2بعضي وقتها صفحات خطرناكي ديده ميشود كه هم  cheapو زشت است و هم خطرناک (چون در آن صفحه زشت
اطالعات حساسي نشان داده ميشود .مثالً اگر خطا در باز كردن يك  Connectionرخ دهدConnection String ،
در اين صفحه نشان داده ميشود و هر كسي ميتواند نام و  IPسرور و همچنین نام بانك اطالعاتي و حتي
 Username , Passwordرا هم مشاهده نمايد و اين خیلي خطرناک است) .پس دومین هدف ما اين است كه يك
صفحه شیك برای  errorها تولید كنیم و نه يك صفحه بد و زشت.

 Try throw catchدر كنار  Centralized Error Handlingیا در كنار آن
شايد در اينجا سوالي مطرح شود كه آيا استفاده از  Centralized Error Handlingجای  try throw catchرا ميگیرد و
ديگر نیازی به نوشتن  try Catchنداريم؟
پاسخ اين است كه خیر .هدف از  try catchجلوگیری كردن از خطاهای سیستمي است .ولي بعضي اوقات خطاهای  iisای و
 .netای رخ ميدهد و يا اينكه سوتي داديم و خطای سیستمي را از طريق  try , catchهندل نكردهايم ،در واقع  CEHفقط به
منظور كنترل نهايي و جلوگیری از خطاهای ناخواسته است و تا جای ممكن دوست نداريم كه كار ما به آن ختم شود.
با كمك  try catchميتوانید جلوی خطای سیستمي را بگیريد .پس اين درس بیشتر به جاهايي بر ميگردد كه سوتي داديد و
 try catchرا ننوشتید و ميخواهید مشكل را برطرف كنید و يا اينكه اصالً خطا سیستمي نیست.
انواع خطاها
در خطاهای سیستمي و غیر سیستمي كه هم در ويندوز و هم در وب داريم سه نوع خطا داريم.
 syntac error - 1يا  : compile errorاين خطا تا برطرف نشود ،برنامه اجرا نميشود( .مثال آكوالد و پرانتز باز شده و
بسته نشده و ) ...
 - 2خطای  :Logic errorبرنامه اجرا ميشود و  run time errorرا نميدهد ،ولي كار اشتباه را انجام ميدهد و منطق
آن درست نميباشد( .مثالً شما ميخواستید  1تا  1را چاپ كند ،ولي  1تا  11را چاپ ميكند و برنامه به خطا
برنخورد ولي عملكرد اشتباهي داشت).
 Run time error - 2كه تا امروز هر چه ميشناختیم سیستمي بوده است.
بعضي از خطاهای سیستمي را ميتوان با  ifجلوگیری نمود .مثالً تقسیم بر صفر را با  ifكنترل كنیم و بگويیم كه اگر مخرج
صفر است ،پیغام بدهد.
گاهي اصالً برای خطای ما  ifای وجود ندارد يا صرف نميكند كه بنويسید .مثالً ميگويیم برو از  floppy driveفالن فايل را
برو بخوان؟ چه خطاهايي ممكن است رخ دهد .اصالً فالپي نداشته باشد يا باشد drive ،آن وجود ندارد يا  driveآن سالم
نیست و يا جلوی آن گرفته و بسته شده است و ...
پس برو رو  driveمربوط به  Aبنويس ،بايد  22تا  ifبنويسید و در آخر هم مشخص نیست كه همه كنترل شده يا نه؟
پس نميدانیم و نميتوانیم با  ifكنترل كنیم پس خطا را  catchميكنیم .پس خطاهايي كه نميارزد كه آن را بررسي كنیم و
يا نميتوانیم بررسي كنیم با  try catchآن را كنترل ميكنیم.
درس امروز جايگذين  try catchاست؟ اگر در جايي بايد  try catchبرای خطاهای سیستمي مينوشتید و سوتي داديد و
ننوشتید ،يا  try catchنوشتید ولي خطا  .netای يا  iisای است و  try catchنميتواند جلوی آن را بگیرد ،در اين گونه مواقع
اين درس به كمك شما ميآيد.
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برای اينكه صفحه خطرناک چه در  windowsو چه در  webمشاهده نشود try catch ،مينويسیم ،ولي كافي نیست و در
نهايت  centralized error handlingرا هم ميگذاريم.
به عنوان مثال فرض كنید كه ميخواهید عملیات ذيل را در يك برنامه انجام دهید:
;int A = 5
;int B = 0
;int C = A / B

پس بايد با  try catchكنترل كنیم .حال مدلهای مختلف را بررسي ميكنیم:

مدل:3
برای  catchهیچ چیز نمينويسد و اين مزخرفترين حالت ممكن است و اصالً برنامهنويس نميفهمد مشكل چیست.
************************************************** //
;int A = 5
;int B = 0
try
{
;int C = A / B
}
catch
{
;)"کاربر گرامی خطای ناشناختهای رخ داده است ،يک فکری به حال خودت بکن"(Response.Write
}
************************************************** //

مدل:2
برای  catchيك پارامتر  exceptionميگیرند و اين از اين جهت بهتر است كه ميتوان حداقل خود  eيا  Exceptionرا به
كاربر نشان داد.
**************************************************//
;int A = 5
;int B = 0
try
{
;int C = A / B
}
)catch (System.Exception ex
{
;)Response.Write(ex.Message
}
************************************************** //

نکته:
نوشتن  response.writeدر  .netمنسوخ شده است response.write .كل  layoutرا شیفت ميدهد پايین و آن باال خطا را
نشان ميدهد و اصالً شكیل نیست .ما خطاها را دوست داريم در  labelبنويسیم .البته هنوز هم در  aspكالسیك و  phpاين
دستور بسیار كاربرد دارد .حتي در روش  MVCدستور  Response.writeبسیار كاربرد دارد.
همیشه سعي كنید كه از قسمت  finallyاستفاده كنید .در دستور  tryچه به خطا بخورد و چه نخورد  finallyاتفاق ميافتد.
************************************************** //
;int A = 5
;int B = 0
try
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{
;int C = A / B
}
)catch (System.Exception ex
{
;)Response.Write(ex.Message
}
finally
{
}
************************************************** //

به دور روش ميتوان از تابع خارج شد:
 - 1استفاده از دستور return
 - 2استفاده از روش  . throwدر اين روش خطا يا مشكل را خودمان بوجود ميآوريم و پرتابش ميكنیم داخل سیستم.
************************************************** //
امکانپذير روش دو به کلی طور به تابع از خروج //
;)(1. return
;)(2. throw
************************************************** //

وقتي كه ميگويیم خطا را به اليههای ديگر پرتاب ميكنیم ،ديوانه نیستیم ،بلكه كاربرد دارد .كساني كه برنامهنويسي چنداليه
ميكنند ،به عنوان  message passingخطا پرتاب ميكنند به اليههای ديگر ،وقتي كه در اليه  Businessمشكل پیش بیايد،
خطا به اليه  user interfaceپرتاب ميشود.
همانطور كه گفتیم ما دو روش داريم كه ميتوان با استفاده از آن از دل تابع خارج شد .اگر دستور  return , throwهر كدام
داخل  tryنوشته شود اين كار را انجام ميدهند .ميتوان در  finallyكار تر و تمیز كردن حافظه و  ...را انجام داد.
سعي كنید در برنامهنويسي  ASP.NETاز  response.writeاستفاده نكنید و به جای آن از  Labelاستفاده كنید.

Exceptions

 System.exceptionيك كالس است و خطاها را در خود نگه ميدارد .وقتي كه يك كالس داريم ،اين كالس يك كالس
عمومي است و ميتوان از آن يك كالس تخصصي درست كنیم.
در خصوص كالسها تفكر از باال به پايین را  specializationو از پايین به باال را  Generalizationميگويند.
اگر ما يك كالس به نام  system. Exceptionداريم كه فقط دارای يك متد است ،كالس  sqlexceptionوجود دارد كه يك
سری آيتم اضافه دارد .در واقع تمام متدهای كالس  Exceptionرا دارد و يك سری متد اضافه دارد.
پس ما كالسهای تخصصي برای خطاها داريم .ماكروسافت توسعه ميكند كه در حوزهای كه داريد برنامه نويسي ميكنید،
 Exceptionهمان حوزه را انتخاب كنید ،مثالً برای  SQLاز  SQLExceptionاستفاده كنید تا پیغام دهد كه ركورد قابلیت
ذخیره يا حذف ندارد و  . ...يعني دوست دارم كه خطا ها را به صورت اختصاصي و به ريز داشته باشیم و نه به صورت كلي.
************************************************** //
;int A = 5
;int B = 0
try
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{
;int C = A / B
}
)catch (System.DivideByZeroException ex
{
;)DisplayErrorMessage(ex.Message
}
finally
{
}
************************************************** //

مثالً در مثال باال ،چون عملیات تقسیم بر صفر داريم ،بايد از  DivideByZeroExceptionاستفاده كنیم.
برای مديريت خطاهای مديريت فايل نیز ماكروسافت يك كالس ايجاد نموده است .كه با استفاده از آن ميتوان خطاهايي كه
درهنگام مديريت فايلها ،مانند ايجاد ،ويرايش و حذف و  ...ايجاد ميشود را به صورت دقیق پیخام دهیم.
عالوه بر اينكه در  exception ، catchهمان حوزه را بهتر است بنويسید،كالس كلي  system.exceptionرا بنويسید ،تا اگر
بيدقتي كرديد و  exceptionتخصصي را ننوشتید ،خطا از دستتون در نره.
مثالً  222خط كار بانك اطالعاتي داشتید و وسط ان دو خط  I/Oهم داشتید ،حاال فراموش كرديد كه  IO exceptionرا
بنويسید ،پس  Exceptionكلي را بنويسید تا خطا از دستتون در نرود.
************************************************** //
;int A = 5
;int B = 0
try
{
;int C = A / B
}
)catch (System.DivideByZeroException ex
{
;)DisplayErrorMessage(ex.Message
}
)catch (System.Exception ex
{
;)DisplayErrorMessage(ex.Message
}
finally
{
}
************************************************** //

هر دستوری كه ممكن است ،خطايي پیش بیاورد و قابل كنترل نیست ،حتماً در  tryمينويسید ،و در  finallyكارهای فاينال
كردن را مينويسید و در  catchهم عملیات را مينويسید.
به عنوان آدم حرفهای بايد در تمام توابعمان اينگونه كد بنويسیم .بحث امروز از جايي شروع ميشود كه سوتي داديم و ننوشتیم
و يا اينكه نوشتیم و خطا  .net , iisاست و نتوانسته هندل شود.
در پروژه های  windows application , web basedوقتي كه يك دستور ميخواهد اجرا شود ،كه ممكن است باعث بروز
خطا شود ،بايد جلوی آن را به هر شكلي است بگیرد .اگر سايتي جلوی آن را نگرفته باشد و اگر صفحه  errorسیستمي ظاهر
شد ،دو ريال هم نميارزد.
 cheapاست و اعتماد كاربر را از بین ميبرد.
-1
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 Source codeرا لو ميدهد .مثالً دستور  connection . openگذاشتید و اگر آن را هندل نكنید ،عالم و آدم
 IPسرور و نام  connectionو  ...را نشان ميدهد.

كاربرد صفحه Offline.htm

نكته :گاهي صفحه خطايي در برنامههای وب ظاهر ميشود و پیغام ميدهد كه  custom errorرا در  web configتغییر
بدهید .آن را نميشود كامالً اجتناب كرد .آن خیلي مهم نیست .مثالً وقتي كه سايت را به دلیل تغییر ورژن جايگذين ميكنید،
ممكن است با اين خطا روبهرو شويد ،ولي اين مسئله هم راه حل دارد :ميتوان قبل از اينكه سايت را  deleteكنید ،كلك بزنید.
برای اينكار ،يك فايل به نام  offline.htmداريم .اگر آن را در سايت بگذاريد ،سايت  downميشود و كلیه فايلهای  in useهم
از كار ميافتد و در اين زمان شما سايت را  deleteو ورژن جديد آن را جايگزين نمايید.
خوب تا اينجا در خصوص مكانیزم  tryو  catchتوضیح داديم ،حاال ميرويم سراغ خطاهايي كه شما آن را هندل نكردهايد يا
 iisای و يا  .netای است و مي خواهیم با برخورد با اين خطاها يك صفحه با كالس نشان داده شود .با centralized error
 handlingصفحه با كالس نشان ميدهیم.
صفحات يك صفت  auto event wireupداشتند .مزيت آن اين بود كه وقتي آن را  trueكنید ،يعني اگر صفحه شما auto

 wire upباشد ،دو تابع را به صورت اتوماتیك صدا میكند .اين دو تابع Page_load , page_error ،ميباشند.
ما در  Page errorدنبال چه هستیم؟ دنبال اينكه از طريق توابع )( server.getlasterror().getBaseExceptionخطا و
 baseآن را بهدست آوريم.
چون دنبال اين زنجیره هستم و در  Page errorهستم ،بايد حواسمان را جمع كنیم .بايد حواستان را جمع كنید كه در خود
 Page errorخطايي پیش نیايد .چون ديگر آن را نميشود  handleكرد.
پس كد مورد نظر خود را در تابع  Page_Errorمينويسیم.
)protected void Page_Error(object sender, System.EventArgs e

كد اين قسمت را به صورت ذيل مينويسیم.
)if (Server != null
{
)if (Server.GetLastError() != null
{
)if (Server.GetLastError().GetBaseException() != null
{
************************************************** //
= System.Exception ex
;)(Server.GetLastError().GetBaseException
************************************************** //
************************************************** //
= string strErrorMessage
(string.Format
"{0} Time: {1}",
ex.Message,
)"System.DateTime.Now.ToString("yyyy/MM/dd - HH:mm:ss
;)
************************************************** //
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************************************************** //
;)// LogHandler.Log(strErrorMessage
************************************************** //
************************************************** //
Response.Write
;)"!("<br />Unexpected Error! Please Contact Support
;)(Server.ClearError
************************************************** //
}
}
}

نکته :چندين دوره پیش گفتیم كه هیچوقت متغییر  null ، serverنميشود .ولي يكجا  Null ، serverميشود .در
 Server ، Application_endبه صورت  nullميباشد .حواستان به اين مسئله جمع باشد .برای اينكه عادت كنید كه اين
شیوه نگارش را داشته باشید ،قانون را كامل بنويسید.
پیغام را ميسازم و مي گويم فالن خطا در فالن زمان رخ داده است و خطا را در فايلي  logميكنم .و بعد پیغام خطا را به user

نشان ميدهیم .بايد يك خطای گنگ به كاربر بگويیم .مثالً بگويیم يك خطا پیش آمده و بايد با مديريت تماس بگیری.
بعد كه خطا را در فايل نوشیتم بايد خطا را پاک كنید ،تا سیستم به كار خود ادامه دهد .اين كار را از طريق
 Server.clearErrorانجام ميدهید.
در زبان  c#ميتوان سه تا  ifرا يكي كنید و بعد با  andجدا كنید .در زبان  vbسنتي وقتي همچین  ifای داريد ،بايد تك تك
اجرا كنید و بعد  andميكند ولي  c#باهوش است و اول ميرود سراغ پرانتز اول و اگر اولي  nullباشد ،اصالً سراغ بقیه
نميرود و به مشكل نميخوريم.
************************************************** //
&& )if ((Server != null
&& )(Server.GetLastError() != null
))(Server.GetLastError().GetBaseException() != null
{
************************************************** //
= System.Exception ex
;)(Server.GetLastError().GetBaseException
************************************************** //
************************************************** //
= string strErrorMessage
string.Format
(
"{0} Time: {1:yyyy/MM/dd - HH:mm:ss}",
ex.Message,
System.DateTime.Now
;)
************************************************** //
************************************************** //
;)LogHandler.Log(strErrorMessage
************************************************** //
************************************************** //
Response.Write
;)"!("<br />Unexpected Error! Please Contact Support
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Server.ClearError();
// **************************************************
}
// **************************************************

 وجود داشته باشد را به صورت، Try Catch كد و تصوير مربوط به صفحه ای كه قرار است در آن خطای هندل نشده از طريق
.ذيل تعريف ميكنیم

<%@ page title="This Page Generates Error!" language="C#"
masterpagefile="~/MasterPages/Site.master" codefile="ThisPageGeneratesError.aspx.cs"
inherits="ThisPageGeneratesError" %>
<asp:content id="cntHead" contentplaceholderid="cphHead" runat="Server">
</asp:content>
<asp:content id="cntMain" contentplaceholderid="cphMain" runat="Server">
<div id="divMessage" runat="server" class="message">
<asp:label id="lblMessage" runat="server" />
</div>
<fieldset>
<legend>
This Page Generates Error!
</legend>
<div class="field">
<div class="caption">
<asp:label id="lblSomeField" runat="server" text="Some
Field" />
</div>
<div class="controls">
<asp:textbox id="txtSomeField" runat="server"
maxlength="100" accesskey="1" />
</div>
</div>
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>"<div class="buttons
"<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text="(S)ubmit
>accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click" /
><input type="reset" value="(R)eset" accesskey="R" /
></div
></fieldset
></asp:content

حاال اين كد را  traceميكنیم .چون در اين صفحه  auto event wire upبه صورت  trueمقداردهي شده است و تابع Page
 errorهم وجود دارد ،وارد  Page Errorميباشد .وارد اين تابع شده و پیغام  errorرا ميسازد و در فايل مينويسد يا email

ميكند و  ...و يك پیغام  unexpectedبه كاربر نشان ميدهد و بعد خطا را  clearميكند .يعني خطا حل شد.
 Centralized errorباعث ميشود كه  Layoutاز بین برود .بنابراين همانطور كه بارها و بارها گفتیم ،جايگزين Try catch

نیست .چون ديگر  Layoutندارد و زيبا نیست.
اگر  Page errorداشته باشید و  Clear errorكنید ،خطا ادامه پیدا نميكند .اگر  Page errorداشته باشید و Clear error

نكیند ،خطا ادامه پیدا ميكند و به  Application Errorميرود .اگر هم اصالً  Page Errorنداشته باشید ،باز هم ادامه پیدا
ميكند و به  Application Errorميرود .ولي اگر  Page errorداشته باشید و  Clear Errorكنید ،اصالً وارد Application
 Errorنميشود.
بنابراين  Page Errorرا برای حفظ سیالبس گفتم و الزم نیست كه آن را بنويسید .پس در قسمت كد مربوط به Page Error

خط  Clear Errorرا برداريد .وارد فايل  global.asaشويد .در جلسه قبل در خصوص  Application Errorصحبتي نكرديم.
االن وارد اين قسمت ميشويم.
در فايل  global.asaكارهای ذيل را انجام ميدهیم:
دوباره همان شرط را مينويسیم و خطا را  senseميكنیم ،خطا را دوباره ايجاد ميكنیم ،ميگويیم خطا در چه زماني رخ داده
است .دستور آن به صورت ذيل ميباشد:
System.DateTime.Now

قبالً كه خطا را در  Page Errorجستجو ميكرديد و كد آن را در آنجا مينوشتید ،ميدانستید كه در كدام صفحه خطا اتفاق
افتاده ،ولي االن بايد آن صفحهای كه خطا در آن رخ داده است را پیدا كنید .دستور آن اين است:
Request.PhysicalPath

حال ميخواهیم  IPمربوط به  userای كه خطا برايش رخ داده را هم بهدست آوريم .اين دستور  IPكاربری كه االن وصل شده
است را پیدا ميكند:
Request.UserHostAddress

پیغام خطا را بوجود آورديم .ولي نبايد آن را به كاربر نشان دهم و بايد يك پیام  Generalبه نام  Unexpected Errorرا به
كاربر نشان دهم .حاال بايد خطا را يكجا  Logكنم .كجا خطا را  Logكنم؟ بايد در  App_Dataبگذارم .چون اين فولدر با
شخصیت يك فولدر  Secureاست و  hackerنميتواند به آن دسترسي پیداكند .حواستان باشد كه خطا را به آن append
كنید.
فولدر  Logsرا به فولدر  App_Dataاضافه كنید و به آن يك فايل به نام  Application.logاضافه كنید .تمام خطاهايي كه
اتفاق ميافتد را به انتهای اين فايل  appendكنید .ميخواهیم به يك  contentدسترسي داشته باشیم و آن را دستكاری كنیم.
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امكان  concurrencyوجود دارد .فايل  textقابلیت مدريت  Concurrencyرا ندارد ،بنابراين بايد قبل از نوشتن در آن ،آن را
 Lockو دوباره  unlockكنیم.
;)(Application.Lock
;)(Application.UnLock

برای نوشتن در فايل آدرس فیزيكي الزم داريم .ولي گفتیم كه در برنامه هیچوقت آدرس فیزيكي ننويسید .پس با استفاده از
دستوراتي كه قبالً هم گفته بوديم ،آدس فیزيكي را به دست ميآوريم .البته به صورت  Unicodeای هم ميخواهم بنويسم.
خطای مفصلي را كه درست كرديم ،داخل اين فايل  Writeميكنیم .اگر فايل وجود ندارد ،بساز وگرنه به ته آن  appendكن.
= string strApplicationLogRootRelativePathName
;""~/App_Data/Logs/Application.log
= string strApplicationLogPathName
;)Server.MapPath(strApplicationLogRootRelativePathName
= oStream
new System.IO.StreamWriter
;)(strApplicationLogPathName, true, System.Text.Encoding.UTF8
;)oStream.WriteLine(strErrorMessage

كار  Finallyهم كه گفتیم  finalizeكردن بود .يعني  closeو  disposeكردن و  ...در اين مثال هم همینكار را كرديم.
finally
{
)if (oStream != null
{
;)(//oStream.Close
;)(oStream.Dispose
;oStream = null
}
}

 Close , disposeچه فرقي دارند Stream .يا خیلي از جانورها را بايد اول  Closeكرد و بعد  . disposeوقتي كه Stream

داريد ،تا  Closeيا  disposeنكرديم ،ايجاد نميشود .پس حتماً يادتان باشد كه  closeيا  disposeيا هر دو را صدا بزنید.
حاال پروژه را  rebuildكنید .از روز اول گفتیم كه يك مفهوم به نام  code analyzerداريم و اگر آن را فعال كنیم .ممكن است
به ما بگويد ،چرا كدتان را اينگونه نوشتید Code Analyser .به ما  errorنميدهد بلكه  warningميدهد .سعي كنید كه
تاجايي كه ممكن است برنامه تان را به گونهای بنويسید كه  Code Analyserيا اصالً  warningندهد يا حداقل warning
ندهد.
حاال ببینیم كه چگونه بايد  Code Analyserرا فعال كنیم .فقط كافي است كه دكمه راست را روی پروژه بزنید و بريد پايین و
بر روی  run code Analsis on web siteكلیك نمايید و بعد پروژه را  rebuildكنید Code Analyst .برای قرتيبازی
نیست .مثالً در اينجا  Code anylyserميگويد close stream ،به صورت داينامیك  disposeهم ميكند ،الزم نیست دو كار
را انجام دهید ،و يكیش را بايد حذف كنید .در واقع  Disposeهم اگر بیاوريد ،اول  closeو بعد  disposeميكند.
حاال برنامه را  traceميكنم.
)void Application_Error(object sender, EventArgs e
{
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if ((Server != null) &&
(Server.GetLastError() != null) &&
(Server.GetLastError().GetBaseException() != null))
{
// **************************************************
System.Exception ex =
Server.GetLastError().GetBaseException();
// **************************************************
// **************************************************
string strErrorMessage =
string.Format
(
"{0} Time: {1:yyyy/MM/dd - HH:mm:ss}, Path:
{2}, User IP: {3}",
ex.Message,
System.DateTime.Now,
Request.PhysicalPath,
Request.UserHostAddress
);
// **************************************************
// **************************************************
//Response.Write
//
("<br />Unexpected Error! Please Contact Support!");
//Server.ClearError();
// **************************************************
// **************************************************
Application.Lock();
System.IO.StreamWriter oStream = null;
try
{
string strApplicationLogRootRelativePathName =
"~/App_Data/Logs/Application.log";
string strApplicationLogPathName =
Server.MapPath(strApplicationLogRootRelativePathName);
oStream =
new System.IO.StreamWriter
(strApplicationLogPathName, true,
System.Text.Encoding.UTF8);
oStream.WriteLine(strErrorMessage);
}
// Note: .در اين قسمت نيازی به اجرای دستور ذيل نمی باشد
//catch
//{
//}
finally
{
if (oStream != null)
{
//oStream.Close();
oStream.Dispose();
oStream = null;
}
}
Application.UnLock();
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************************************************** //
}
}

يك نكته جالب در اينجا ميبینید ،اين است كه اصالً در اينجا  Catchوجود ندارد ،اين يعني اينكه هر خطايي اتفاق افتاد فدای
سرم .يعني قرار است خطاهای ديگر را در اينجا هندل كنید ،اما اگر اينجا خطايي رخ داد ،ديگه كاری نميتوانم بكنم و بنابراين
فدای سرم.
فرض كنید ،من  try , Catchهم داشتم .ميخواهم كاری كنم كه خطای  .netای رخ دهد .پس  tag htmlدر اين text box

مينويسم .اينجا با اينكه  try catchدارم ،باز هم وارد  Application Errorميشود و خطای اين قسمت را تولید ميكند.
اين دفعه يك خطای  IISای درست ميكنم و آن را هندل ميكنیم.
مثالً صفحه  a.aspxوجود ندارد .چون اين صفحه اصالً وجود ندارد ،مستقیماً وارد  application errorميشود و وارد error

 generalميشود و  unexpected errorميدهد.
شايد به ازای اين خطای خاص بخواهم يك صفحه ديگر به كاربر نشان دهد .وارد  web.configبشويد و تگ Custom Error

را به صورت زوجي و سه تا خطا برای آن مينويسم .اين خطاها دارای  status codeهستند و معادل خطاهای  iisای يا وب
سروری است .اين خطاها است .مثالً  322همان  forbiddenاست 323 .معادل  file not foundو  322معادل سرور
تركیده است .پس مي خواهیم بگويیم ،كه اگر خطا از نوع پیدا نكردن فايل بود به  323برو و اگر اين بود .... .ولي اگر هیچكدام
نبود برو به . general
<!-><customErrors mode="Off"/
>--
<!-><customErrors mode="On" defaultRedirect="~/Errors/ErrorGeneral.aspx"/
>--
>"<customErrors mode="On" defaultRedirect="~/Errors/ErrorGeneral.aspx
><error statusCode="403" redirect="~/Errors/Error403.aspx"/
><error statusCode="404" redirect="~/Errors/Error404.aspx"/
><error statusCode="500" redirect="~/Errors/Error500.aspx"/
></customErrors

در ادامه يك فولدر به نام  Errorsدرست ميكنیم و هر كدام از صفحات  Error403.aspxو  Error404.aspxو  ...را در آن
درست ميكنیم.

public partial class Errors_Error403 : System.Web.UI.Page
{
)protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e
{
&& )if ((Server != null
&& )(Server.GetLastError() != null
))(Server.GetLastError().GetBaseException() != null
{
افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط ،داخل دستورات //
}
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if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}

public partial class Errors_Error404 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if ((Server != null) &&
(Server.GetLastError() != null) &&
(Server.GetLastError().GetBaseException() != null))
{
//  داخل دستورات،افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط
}
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}

public partial class Errors_Error500 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
if ((Server != null) &&
(Server.GetLastError() != null) &&
(Server.GetLastError().GetBaseException() != null))
{
//  داخل دستورات،افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط
}
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}
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تعداد خطاها بسیار زياد است 222 ،222 ،122 ،و  ...برای همه نبايد در سايت خطا بنويسید ،فقط برای آنهايي بنويسید كه
 .netآن را تشخیص ميدهد .مثالً خطای  322يعني سرور منفجر شده است ،وقتي كه سرور منفجر شده است ،ديگر نميتواند
خطا را تشخیص دهید .پس همین سه تا اهمیت دارد و بايد بنويسید .بقیه خیلي كم كاربرد هستند.
انواع  modeهای مربوط به Custom Error

در خصوص  modeمربوط به  custom errorيا  onاست يا  offيا . remote only
وقتي كسي از روی خود  Visual Studioروی سايت ،سايت را باز ميكند  localاست ولي بقیه كه از روی بقیه كامپیوترها به
سايت وصل شود remote ،هستند .وقتي كه مد  custom errorرا  offميگذاريد ،يعني همه چه كسي كه  localاست و چه
كساني كه  remoteهستند ،همان صفحه خطرناک را در هنگام خطاهای هندل نشده ببینند .ولي اگر مد آن را  onبگذاريد،
يعني هم كسي كه  localاست و هم كساني كه  remoteهستند ،صفحه خوشگله كه طراحي كردهايم را ببینند ولي اگر مد آن
را  remote onlyبگذاريد ،يعني كسي كه  localوصل ميشود ،صفحه خطرناكه را ببیند و بقیه كساني كه  remoteوصل
ميشوند ،صفحه خوشگله را ببینند .اين بهترين حالت است .من كه پشت كامپیوتر نشستم و دارم سايت را ويرايش ميكنم كه
نميخواهم برای خودم كالس بگذارم ،بايد همان صفحه خطرناكه را با شماره خط را ببینم.

آخرین نکته:
اين به همان تاكتیكهای وب بر ميگردد و ابتكاراتي است كه وب سايت شما را  valuableميكند
 323 Errorرا كه استاد شديد و ميدانید كه در صورتیكه فايل پیدا نشد ،به آن بر ميخوريد .در  error 404يكي از كارهايي
كه انجام ميدهید اين است كه يك  tableدرست ميكنید ،و نام صفحات درخواست شده و  IPفرد و تعداد دفعات درخواست
را در آن قرار ميدهید .اگر كسي ( IPای) برای اولین بار به سايت ما متصل شده بود و يك صفحه خاص را زده بود IP ،و نام
صفحه را با شماره  1در قسمت تعداد درخواست در جدول ثبت ميكنیم و اگر دفعات بعدی همان  IPهمان صفحه را
درخواست كرد counter ،آن را افزايش دهید.
حسن آن دو چیز است:
 -1بعد از يك سال 2 ،ماه توقعات افراد را از سايت شما حدس ميزنید .سايت بازهای حرفهای به دنبال صفحات نميگردند
و صفحات استاندارد را خود به خود ميشناسند .وقتي كه شما در سايتتان ميبینید كه  1222بار صفحه  helpرا
جستجو كردند ،پس توقعات كاربر را ميفهمید .و اگر  helpسايت شما نامش  rahnamaاست ،آن را برای كاربرانتان
 rdirectكنید.
 -2كاربرد دوم اين است كه ميبینید كه چقدر مردم كلمه مثالً  defaultرا اشتباه تايپ ميكنند و به چه شكلهايي آن را
اشتباه تايپ ميكنند .پس نیازهای كاربران را شكار كنید .يعني غلطهای ديكتهای آنها را خودتان درست كنید و هندل
كنید و كاربر را به صفحه  page not foundنبريد ،بلكه به صفحه درست  redirectكنید.

public partial class Errors_Error404 : System.Web.UI.Page
{
)protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e
{
&& )if ((Server != null
&& )(Server.GetLastError() != null
))(Server.GetLastError().GetBaseException() != null
{
افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط ،داخل دستورات //
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}
string strAspxErrorPath =
Request.Params["aspxerrorpath"];
//string strAspxErrorPath =
//
Request.QueryString["aspxerrorpath"];
string strFileName =
System.IO.Path.GetFileName(strAspxErrorPath);
switch (strFileName.ToUpper())
{
case "DEFALT.ASPX":
case "DIFALT.ASPX":
case "DIFAULT.ASPX":
case "DEFUALT.ASPX":
{
Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
break;
}
default:
{
// Note: Send Email to admin and/or Log in Database!
break;
}
}
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}
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مبحث Authentication & Authorization
اين مبحت را بايد با مبحث  sessionمیكس ( )mixكنیم .
يك پروژه بكر درست مي كنید :
Create folder MasterPages - 1
Create site.master .a
در اين  master pageلینك به همه صفحات مي گذاريم و قائدتا لینك به خود صفحه home
)(Defalt.aspxهم خواهیم داشت.
Create folder CSS - 2
Create site.css .a
:Create - 2
Defalt.aspx .a
Logout.aspx .b
My.aspx .c
Login.aspx .d
securedPage.aspx .e
همین كه اين صفحات را درخواست كنیم واردشان مي شويم ائم از اينكه  linkبه اين صفحات داشته باشیم يا
مستقیما در  address barآدرس اين صفحات را بزنیم .
حاال كاری كه انجام مي دهیم در ابتدا اين است كه  site mapپروژه را روی صفحه وايت برد مي كشیم :يك سری صفحه
داريم كه سپس ارتباط اين صفحات را با هم مشخص مي كنیم  link to each otherكه اين را با فلش نشان میدهیم كه اگر
اين فلش را نگذاريم يعني دو طرفه است.
Default.aspx
Logout

My

SecuredPage

About

هدف اين است كه سه تا از اين صفحات را وقتي  userدرخواست مي كند حتما بايد قبلش  Loginكرده باشد:
o
o
o

اول در

SecuredPage.aspx
)My (another name for My page is : home or dashboared or my or controlpanal
Logout.aspx
 master pageلینك به همه اين صفحات را مي گذاريم.
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نکته خارج از مطلب  :يك  jqueryاست به نام  : slide showكه وقتي مي خواهید يك عكس را با يك متن شعاری
نمايش بدهید از اين استفاده كنید كه اين را برايتان  shareمي كنیم.

:Authentication
وارد  web.configمي شويم و در زير مجموعه > <system.webيك  tagای داريم به
نام  Authenticationكه به معني نحوه ی شناسايي كاربر است كه اول تشخیص دهیم چه كسي است و
سپس نسبت به آن سطح دسترسي قائل شويم:
 oيك  modeای دارد به نام  noneيعني همه صفحات اين سايت آزاد و امن است و هیچ صفحه ای
securedو ناامن نیست.
<!-><authentication mode="None"/
>--

يك  modeای دارد به نام  windowsيعني  widowsكاربران را شناسايي كند كه به درد پروژه هايي مي
خورد كه  intranetهستند و يا active directoryيا  domainدر آنها فعال است و به درد پروژه های
 webنمي خورد.
<!-><authentication mode="Windows"/
>--
 oيك  modeای دارد به نام  passportكه برای ماكرو سافت است كه  registrationرا يكبار انجام دهد
برای مشتريان خودش و سايتي درست كرد به نام passport.com
<!-><authentication mode="Passport"/
>--
ولي از وقتي كه شیطنت های ماكروسافت زياد شد و با اطالعات مردم زياد ور میرفت عالقه به سايت
 passwordكم شد و خیلي از مردم ديگر از اين سرويس سايت استفاده نكردند.
 oيك  modeای دارد به نام  formsيعني  userرا از طريق فرمهای  aspxشناسايي كنیم .يعني همان
 user name , password ,….از طريق فرمهای aspx
<!-><authentication mode="Forms"/
>--
حاال بر مي گرديم به  web.configتا مقداری خورده ريز ياد بگیريم
به طور پیش فرض وقتي كاربر وارد صفحه loginشود و user ,passwordرا درست بزند دستور redirect
به طور اتوماتیك آن را به سمت صفحه  defaultمي برد ولي اگر userبخواهد بدون loginكردن وارد صفحه
secureبشود اتوماتیك سیستم userرا redirectمي كند به صفحه loginو اگر درست زد به همان صفحه
بر میگرداند .
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پس مي بینید كه دو تا صفحه به صورت پیش فرض اتفاق مي افتد و لي اين قانون نیست و مي توانیم عوضش كنیم.مي توانید
دستور  authenticationرا به صورت tagزوجي بنويسید
>"<authentication mode="Forms
><forms loginUrl="~/Login.aspx" defaultUrl="~/My.aspx" /
></authentication
"defaultUrl="~/Default.aspx
معموال به جایش می توان این صفحات گذارد
~/My.aspx
~/Home.aspx
~/Dashboard.aspx
~/ControlPanel.aspx

مطلب بعد :در بحث  sessionما يك مفهومي داشتیم به نام  cookielessكه يا به صورت cookieذخیره
كند يا در urlذخیره كند سپس گفتم بهتر است كه Autodetectرا انتخاب كنید و  cookienameآن
 uniqeباشد.
"<sessionState timeout="20" cookieless="AutoDetect
>cookieName=".75aa0f1024ca45ba8e67bd8333a32afb"/
كه البته تگ formsدر  authenticationهم همین ها را مخصوص به خود دارد كه البته time out
آن بايد همیشه  11تا بیشتر از  sessionstateباشد.

>"<authentication mode="Forms
"<forms loginUrl="~/Login.aspx" defaultUrl="~/My.aspx
"timeout="30" cookieless="AutoDetect
>name=".0278f9b47dca453eba7c2337b274c19c"/
></authentication

:Autorization
يعني دسترسي كاربر را مشخص كنیم .دو دستور داريم:
Allow

 Roles oدر كار ما نیست
 Users oروی اين حالت كار مي كنیم
در مقابل usersيك سری  user nameمي توانیم بدهیم كه يعني دسترسي دارند
"*"= Valueيعني ائم از اينكه همه كاربران  loginكرده اند يا نكرده اند يا بعبارتي يعني ائم از اينكه سايت آنها
را مي شناسد يا نمي شناسد.
"?"= Valueيعني ائم از اينكه سايت آنها را نمي شناسد يا كاربراني كه هنوز  .loginنكرده اند
Deny

 Roles oدر كار ما نیست
 Users oروی اين حالت كار مي كنیم
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در مقابل usersيك سری  user nameمي توانیم بدهیم كه يعني دسترسي ندارند
خواهیم ديد كه وقتي صفحه ای را secureمي كنیم ائم از اينكه لینك به آن صفحه گذاشته باشیم يا نگذاشته
باشیم و مستقیم در  address barنام صفحه را صدا كنیم بدون اينكه هیچ كدی نوشته باشیم اگر  loginنكرده
باشد مستقیم مارا به سمت صفحه  loginمي برد و ما را مجبور مي كند user &passwordدرست را بزنیم لذا ما
مي خواهیم عمل اعالن امن بودن يا نبودن صفحات را با اين دستورات مشخص كنیم.
دو تا سیاست داريم :

3

اولین اينكه بگويیم همه صفحات ائم از اينكه كاربر  loginكرده يا نكرده آزاد است بغیر از استثنا هايي كهمشخص مي كنیم
><system.web
><authorization
><allow users="*"/
></authorization
></system.web

>"<location path="Logout.aspx
><system.web
><authorization
<deny
>users="?"/
></authorization
></system.web
></location

>"<location path="My.aspx
><system.web
><authorization
<deny
>users="?"/
></authorization
></system.web
></location

>"<location path="SecuredPage.aspx
><system.web
><authorization
><deny users="?"/
></authorization
></system.web
></location

2

اينكه بگويیم همه صفحات ائم از اينكه كاربر loginكرده يا نكرده secureيا امن است و تا وقتي كه هیچ user
-

ای loginنكرده حق ديدن ندارد بغیر از استثنا هايي كه مشخص مي كنیم

نكته :

هرچه در داخل  system.webبنويسید يعني قوانین و مقرارتي كه برای همه صفحات وزير

دايركتوری صادق است.
و هر چه در locationزير > <system.webبنويسیسم يعني اين قوانیني كه اكنون مي نويسیم استثنائآ
برای اين صفحه يا sub directoryصادق است.
><system.web
><authorization
><deny users="?"/
></authorization
></system.web
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>"<location path="Login.aspx
><system.web
><authorization
><allow users="*"/
></authorization
></system.web
></location
>"<location path="About.aspx
><system.web
><authorization
><allow users="*"/
></authorization
></system.web
></location
>"<location path="Default.aspx
><system.web
><authorization
><allow users="*"/
></authorization
></system.web
></location

نکته :

احمق های web

ما برای كدهای c#و آدرس دهي هايمان همیشه از آدرس دهي نسبت به  rootاستفاده مي كنیم و حتي من در web.net

از آدرس دهي نسبت به rootحتي در web.configا ستفاده كرديم و آن احمقي كه اين  locationرا طراحي كرده است
حواسش به اين قضیه نبوده است بدين صورت كه شما بايد از آدرس دهي نسبت به  rootاستفاده بكنید ولي  ~/را نبايد
بگذاريد كه اگر اين كار را بكنید خطا مي دهد لذا نبايد بگذاريد ولي معني اش همان است.
نکته  path :در  locationمي تواند به  Folderختم شود يا به فايل  ،اگر به  Folderشود يعني به تمام اطالعات داخل
آن فولدر اين خصوصیت را بگیرد.

دستور یا كد برای  Loginكردن
در Login.aspx.cs

 - 1اگر  user name ,passwordدرست بود ]" session ["UserId"], session["UserNameو هر چي را كه
دلمان بخواهد ست میكنیم.
 - 2دستوری كه باعث مي شود ما به  authentication , authorization sign inبشويم اين دستور است كه
پارامتر اول  usernameاست و پارامتر دوم را مي توانید  falseبگذاريد يا برابر با محتوی متغییر checked
( remember meمرا بیاد داشته باش) كه توسط كاربر انتخاب مي شود.
)protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e
{
)if (Page.IsValid
{
;Session["UserId"] = 12345
;Session["Username"] = txtUsername.Text
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//Session["UserId"] = oUsersRow.UserId;
//Session["Username"] = oUsersRow.Username;
// For Sign In
System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage
(txtUsername.Text, chkRememberMe.Checked);
}
}
UserLoginStatus.aspx.cs در برنامه

 باشد وnull != session[userid] كرده است چك مي كرديم كهLogin ایuser وقتي مي خواستیم بفهمیم
 ما اين را انجام ميUserLoginStatus.aspx.cs  دركنترل.حاال بايد اين مبحث جديد را با اين تلفیق كنیم
:دهیم
Context.User.Identity.IsAuthenticated=true

.كرده استuser login اين يعني
استuser name این همانContext.User.Identity.Name

 دقیقه است و22 ای دارد كهtimeout يكsession . تلفیق كنیدAuthentication  را باsession  حتما بايد: نکته
 كه در هندسي، دقیقه است و اين دو را بايد به صورت خطي ببینید نه هندسي22 ای دارد كهtimeout يكauthentication
 چك بكنید درmix  پس بايد هر دوی اينها را، دقیقه بیشتر از آن باشد12  برابر آن باشد و خطي يعني همیشه1.3 يعني بايد
 نمي بیندsession غیر اين صورت كاربر رفتار طبیعي به از گذشت زمان

public partial class UserControls_UserLoginStatus :
System.Web.UI.UserControl
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
يعني كاربر وارد پايگاه شده است//
if ((Context != null) &&
(Context.User != null) &&
(Context.User.Identity != null) &&
(Context.User.Identity.IsAuthenticated) &&
Session["UserId"] != null)
{
lnkLogin.Visible = false;
lnkLogout.Visible = true;
lblWelcome.Visible = true;
//string strUsername = Context.User.Identity.Name;
string strUsername =
Session["Username"].ToString();
lblWelcome.Text =
string.Format(" | Welcome {0}!", strUsername);
}

يعني كاربر هنوز وارد پايگاه نشده است//
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else
{
lnkLogin.Visible = true;
lnkLogout.Visible = false;
lblWelcome.Visible = false;
lblWelcome.Text = string.Empty;
}
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
}
Logout در برنامه

 چون ما. مي كرديمSession.Abandon(); ياSession.Clear();  راsession  ما كار خاصي نمي كرديم فقطlogout در
 داريم كه بايدsign out  داريم هم بايد اولي اتفاق بیفتد و هم مفهومي به نامauthentication & authorization مفهوم
.انجام شود
public partial class Logout : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
ترتیب نوشتن دستورات ذيل اهمیت دارد//
// For Sign Out
System.Web.Security.FormsAuthentication.SignOut();
// Solution (1)
Session.Clear();
// /Solution (1)
// Solution (2)
//Session.Abandon();
// /Solution (2)
// Solution (3)
//Session.Clear();
//Session.Abandon();
// /Solution (3)
Response.Redirect("~/Login.aspx", false);
//Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
}
}

:يك سری مطلب
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server بخريم و رویcertificate مي شوند كه بايدsecure  مي شوند يعنيhttps بعضي از سايت ها تحت يك شرايطي
.نصب كنید
: مطلب بعدی اينكه
ای كه روی دستگاه ساختهcookie  بخورد آنtick  اگرlogin در فرمremember me مربوط بهcheck box در مورد
. گفته مي شودpermanentcookie مي شود به آن
 تبديل بهlabel های پروژه را قابل كنترل داشته باشیم از آنجايي كهlabel  برای اينكه همه ی:stylesheet مطلب بعدی
. ها درست مي كنیمlabel برایclass  از اين دستور استفاده و يكcss  مي شود درspan
span.label
{
font-weight: bold;
}
span.validator
{
font-weight: bold;
}

كالس متفاوت تعريف مي كنیم برای اينكه بتوانیم از شكلكهایusername , password مربوط بهtextbox ما برای دو
 از آنجايي كه،  متفاوتریlayout  استفاده كنیم و باpassword زيبای آدمك به عنوان كاربر و شكلك كلید به عنوان
مي شودinput تبديل بهhtml درtextbox
input.username
{
color: Red;
font-weight: bold;
border-top: 0px solid;
border-left: 0px solid;
border-right: 0px solid;
border-bottom: 1px solid Gray;
background-color: Transparent;
padding-left: 17pt;
background-repeat: no-repeat;
background-attachment: scroll;
background-position: left center;
background-image: url(../Images/Username.png);
}
input.password
{
color: Red;
font-weight: bold;
border-top: 0px solid;
border-left: 0px solid;
border-right: 0px solid;
border-bottom: 1px solid Gray;
background-color: Transparent;
padding-left: 17pt;
background-repeat: no-repeat;
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;background-attachment: scroll
;background-position: left center
;)background-image: url(../Images/Password.png
}

اين كالس هم برای فرمها ی استاندارد ورود اطالعات مناسب است مثل فرم مرخصي
input.textBox
{
;color: #333333
;font-weight: bold
;border-top: 0px solid
;border-left: 0px solid
;border-right: 0px solid
;border-bottom: 1px solid Gray
;background-color: Transparent
}

مطلب بعدی desable :كردن ويژگي browserبه نام (AutoCompleteTypeذخیره اطالعات قبلي تايپ شده و نمايش
آن بمانند يك لیست به كاربر هنگام تايپ ) و ما نبايد اين خصوصیت را در صفحه change ،registration ،login
 passwordاين خصوصیت را داشته باشیم
"<asp:textbox id="txtUsername" runat="server" maxlength="20
>cssclass="username" accesskey="1" autocompletetype="Disabled" /

تعریف menu
اگر منوهای شما  fixاست و طبق شرايط در زمان های مختلف الزم نیست تغییر كند از هر منويي كه بخواهید مي توانید
استفاده كنید و يك سايتي هست كه منوهای كالسیك زيبايي برای اين كار دارد به نام templatedl.com
اگر منو هايتان دينامیك باشد بايد به طور قطع از منوهای ماكرو سافت استفاده كنید.
درس  :1چگونه مي توانیم منو داشته باشیم ؟
خیلي ساده است از دستور  <asp: menuو به اختصار نام آن هم … mnuمي گذاريم و داخلش يك سری  itemsداريم و
مي توانیم يك سری menuitemتعريف كنیم كه اينها هم مي توانند يكسری بچه داشته باشند.
نكته  IIS :نمي تواند بیش از يك پروژه را در  mode run debugاجرا كنید
>"<asp:menu id="mnuMain" runat="server
><items
><asp:menuitem text="Menu Item 1" navigateurl="~/Default.aspx" /
><asp:menuitem text="Menu Item 2" navigateurl="~/Default.aspx" /
></items
></asp:menu

درس  :2چگونه مي توانیم  submenuداشته باشیم ؟ اگر در داخل يك itemای شما menuitemای بگذاريد كه
داخلش menuitemاست تبديل به  submenuمي شود .در مثال زير  menu item 3دارای بچه خواهد بود.
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<asp:menu id="mnuMain" runat="server" >
<items>
<asp:menuitem text=" Menu Item 1" navigateurl="~/Default.aspx" />
<asp:menuitem text=" Menu Item 2" navigateurl="~/Default.aspx" />
<asp:menuitem text=" Menu Item 3" navigateurl="#">
<asp:menuitem text=" Item 31" navigateurl="~/Default.aspx" />
<asp:menuitem text=" Item 32" navigateurl="#">
<asp:menuitem text=" Item 321" navigateurl="~/Defau.aspx"/>
<asp:menuitem text=" Item 322" navigateurl="~/Defau.aspx"/>
<asp:menuitem text=" Item 323" navigateurl="#">
<asp:menuitem text=" Item 3231" navigateurl="#">
<asp:menuitem text=" Item 32311" navigateurl="~/Defau.aspx"/>
</asp:menuitem>
</asp:menuitem>
</asp:menuitem>
<asp:menuitem text="Menu Item 33" navigateurl="~/Default.aspx" />
</asp:menuitem>
<asp:menuitem
<asp:menuitem
</items>
</asp:menu>

text="Menu Item 4" />
text="Menu Item 5" />

,  است افقي يا عمودیstatic  ادبیات ماكروسافت از منوها به اين شكل است اولین سری منوهايي كه مي بیند:0 و1 درس
 اليه دينامیك دارد حاال3  مثال باال يك اليه استاتیك دارد و. استdynamic  هايي كه مي بیندsubmenu از اين به بعد
 بهproperty ببینیم آيا همه اليه ها را نشان میدهد يا خیر؟ اليه چهارم را نشان نمي دهد و علتش اين است كه منوها يك
 است و بايد آن را به تعداد دلخواه اليه هايمان افزايش2  آنdefault  دارند كهmaximumdynamicdisplaylevels نام
.دهیم
<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4">
. اليه بیشتر را نشان نمي دهد2 تا
 جهت آن عمودی است و ما مي توانیم آن را افقي كنیم و اين فقط مربوط بهdefault  جهت منو است كه به صورت: 0 درس
.داردstatic menu بخش
<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4"
orientation="Horizontal">

و گاهي بهTEMPLATE  منو بغیر از آيتم يك چیزهايي برای گوگوری مگوری كردنش دارد كه گاهي به: 0 درس
 وTEMPLATE

 كهDATABINDING

 ختم مي شود و يك چیزی هم دارد به نامSTYLES
. جزو برنامه مان نیستDATABINDING
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برای  styleبهتر است كه وارد  designشويم و بعد روی منويمان برويم و روی فلش آن كلیك بكنیم و روی گزينه
 AutoFormatبرويم و مي بینید كه ماكروسافت زحمت كشیده و يك سری چیزها را برايتان گذاشته است .مدل simple :
colorful,,professionalو...
كه ما مدل colorfulرا انتخاب میكنیم

درس  2و  :1فرض كنید كه آمده ايد روی منو آبتم  2و مي خواهید منو آيتم  23را انتخاب كنید كه معموال ما مي خواهیم با
خط راست راست به آن برسیم ولي به محض اينكه از روی منو آيتم  2خارج مي شويم زير منو ناپديد میشود و مجبور مي
شويم دنده ای به سمت آن برويم كه برای اين حالت منو يك propertyبه نام disapearafterداردكه واحد آن mili
 secondاست.و با اين پراپرتي ما مي گويیم كه لطفا به اندازه  ms 322آن  submenuرا باز بگذار كه اگر من خواستم
رويش بروم  ،بتوانم.
ما چیزی داريم به نام  DynamicHorizontalUpsetكه فاصله بین submenuو menuها است.
"<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4
"disappearafter="400" dynamichorizontaloffset="2
>"font-size="0.8em" orientation="Horizontal
اگر عدد  disappearرا صفر بگذاريد و با هر سرعتي كه حركت كنید نمي توانید روی زير منو مربوطه برويد و فقط در
 firefoxمي توانید رويش برويد .بین  322تا  222بگذاريد.
درس  :0اين درس خاص منو نیست ،هر كدام از منو ايتم ها در  htmlتبديل به  ancorمي شوند هر وقت asp:hyperlink

ديديد يا تگ  aرايا ديديد يا هر وقت  menu itemديديد اين درس برايش صدق مي كند.
ما در  submenu ، windows applicationهامان هیچوقت هیچ كاری نمي كند يعني  itemهايي كه بچه دارند اگر
رويشان كلیك كنید هیچ اتفاقي نمي افتد و فقط روی بچه هايشان اتفاق مي افتد .و ما برای همین آنهايي را كه بچه ندارن
اسمشان را … itmو آنهايي را كه بچه دارند نامشان را … mnuمي گذاريم و ما فقط برای …itmها لینك مي گذاشتیم
ولي در  webاين صدق نمي كند مثال ما submenuای به نام محصوالت داريم كه اگر روی خودش برويم همه محصوالت
مربوط به زير منوهايش را درهم مي اورد و اگر ما نخواهیم  submenuهايمان جايي بروند نبايد آن را خالي بگذازيم و بهتر
است از  number signاستفاده كنیم.
>"<asp:menuitem text="Menu Item .." navigateurl="#
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درس آخر:
چند تا خورده ريز :

دیگر پراپرتی های منوها:













: text

چیزی كه تويش داده مي شود.
:Navigate Url
آدرس جايي كه بايد برود.
:Enable
اگر  falseشود ديده مي شود ولي كار نمي كند.
:ImageUrl
ديديد كه بعضي از سايتها كار انتخاب  homeاز  menuعكس خانه است اين همان است.
:Popup image url
يك عكس برجسته از  imageurlدر نظر بگیريد كه وقتي با موس رويش برويد عكس برجسته را نشان بدهد.
:Separated image url
برای sumbemuهايي در نظر بگیريد كه خطي بین آنها ايجاد مي كند كه بین منو ها فاصله ای ايجاد شود .
:Target
دو مقدار دارد :
 _Self- 1صفحه میرود و صفحه جديد میآيد
 _Blank- 2صفحه جديد در يك پنجره جديد باز مي شود(.)new tab or window
:Tooltip
با موس رويش بروی يك توضیحي را نشان مي دهد.
:Selectable
اگر منوها را selectableبكنید:
اگر trueكنید وارد هر صفحه ای كه بشويد آيتم مربوط به آن صفحه را highlightشده نشان مي دهد.
:Value
اگر بخواهیم منوها را run timeاضافه و كم كنیم آنوقت  VALUEبه درد مي خورد

ADD RUN TIME MENU
چگونه  RUN TIMEمنو اضافه كنیم .
ما يك  event PreRenderداريم كه قبل از تبديل به  htmlشدن اتفاق مي افتد.كه ما با اين در تفكر  2منوها با آن
آشنا مي شويم ولي در تفكر اول ما نیاز به  prerenderنداريم و در  page Loadدر بخش  initializeتغییر را اعمال
كنیم .
 Main menuينعي منو  mainيك  collectionای دارد كه ما مي توانیم به آن منو  addATكنیم.
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منو قبل از اضافه شدن يك منو آيتم و زير منو بصورت
آنالين در كد نويسي

private void Initialize() {
System.Web.UI.WebControls.MenuItem oMenuItem =new System.Web.UI.WebControls.MenuItem
("I'm A Sub Menu!", "10", string.Empty, "#", string.Empty);
mnuMain.Items.Add(oMenuItem);
//mnuMain.Items.AddAt(0, oMenuItem);
System.Web.UI.WebControls.MenuItem oSubMenuItem =new System.Web.UI.WebControls.MenuItem
("I'm A Menu Item!", "34", string.Empty, "http://www.y.com", "_blank");
oMenuItem.ChildItems.Add(oSubMenuItem);
}
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ایجاد منو با استفاده از Web.sitemap
منوی شماره  2كه االن گفته ميشود ،يك حسن و سه ايراد دارد:
حسن این menu

برای چند زبانگي بسیار خوشدست است.
ایرادات این menu

 - 1اولین ايراد اينكه از يك نقطه شروع ميشود .يعني اول از يك  sub menuشروع ميشود و بعدمنوی اصلي ظاهر
ميشود.
 - 2دومین ايراد آن اينست كه قرتي بازی ندارد .اين منويي كه داريم ،با ويژگیهايي كه داريم ،نميتوانیم بگويیم ،عكس
آن و  pop up imageآن چیست؟
 - 2سومین ايراد اينكه نميتوانیم دو تا آيتم داشته باشیم ،كه به يكجا اشاره كند .در درس قبل تمام آيتمهای منو اين
خاصیت را داشت ،ولي اين منو اين اجازه را نميدهد.
مثال در اين حالت منوی سبك  2يك زير منو داريم مثالً تنظیمات كه برای  adminسیستم است و  32كار ميكند.
مثالً يكي از آنها  backupگیری از بانك اطالعاتي است.
يك زيرمنوی ديگر به نام تنظیمات داريم .كه آن مال  adminنیست و سبكتر است.
پس يك منويي دارم كه دو تا زيرمنو به يك صفحه اشاره ميكند و اينكه اين منو اين خاصیت را ندارد ،خطا ايجاد
ميكند.
در اكثر كتابها به آن اشاره نميشود و اگر اشاره هم شود ،راهحلي برای آن ارائه نميشود.
منوی سبك دو ،سه ايراد بزرگ دارد ،و ما ميخواهیم حل كنیم ،كه چي؟ چه قصدی داريم؟
اين امكان را در workshop webدر قالب يك  libraryارائه ميدهم كه به صورت اتوماتیك منو ها را  visibleو  invisibleكنیم.
اگر اين  libraryرا بنويسیم ،اين نوع منو جذاب ميشود.
مراحل:
-1

Add new item
web.sitemap

اين ايتم هم نامش و هم
پسوند ش مهم است

176

- جلسه چهاردهم

ASP.NET , C# برنامه نویسی تحت وب

06/61/23
ما سه تا فايل داريم كه اسم و پسوند هر سه رزرو است
Web.config
Global.asax
Web.sitemap

o
o
o

به نامroot كه داخلش يك. ای مواجه ميشويدxml  با يك فايل، داخل آن كه ميرويد، را اضافه ميكنیدweb.sitemap
 داشتند ولي اينجاmenu item منوهای ما چیزی به نام،  داردsiteMapNode  است كه آن هم المنت هايي به نامsiteMap
 ها تبديلsitemap node  در مرحله اول، ميكنیمbind  وقتي كه منوی خود را به يك شكلي به اين فايل.داريمsiteMapNode
. ميشودHTML به منوآيتم و سپس آنها تبديل به
 ها را تويش مي گذاريم برای همین است كهnode  مي گزاريم و سپسsiteMapNode معماری به اين شكل است كه اول يك
. شروع ميشودsubmenu ميگويند منو از يك نقطه يعني از يك
. ميشودsubmenu  تبديل به، كه بچه داشته باشدsitemapnode پس
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" >
<siteMapNode url="" title="Main Menu" description="Main Menu">
<siteMapNode roles="" url="~/Default.aspx" title=" "خانهdescription="Home"/>
<siteMapNode url="~/About.aspx" title=" "ما دربارهdescription="About"/>
<siteMapNode url="~/Login.aspx" title=" "پايگاه به ورودdescription="Login"/>
<siteMapNode title=">"مرتبط های پايگاه
<siteMapNode url="http://www.DBX.com" title="DBX!"/>
<siteMapNode url="http://www.IranianExperts.com"
title="IranianExperts"/>
</siteMapNode>
</siteMapNode>
</siteMap>

 استفاده میكنیمsitemapdatasource در صفحه مي اندازيم و سپس ازmenu  يك- 2
ولي. منو را داخل صفحه ميانداختیم و سپس آيتمهای آن را ست ميكرديد، به صفحه اضافه ميكرديمmenu قبالً وقتي كه
sitemapdatasource  به صفحه اضافه كنیدو چون يكsite map datasource  نمي كنیم و در اينجا يكset آيتم های آن را
Web.sitemap  همیشه اطالعاتش را ازsitmapdatasource مي گذاريم و اينmySiteMapDataSourceبیشتر نداريم اسمش را
sitemap Datasource  منو را مساوی با نامDataSourceID  بايد برای اينكار. و منو بايد خوراک خود را از اين بگیرد،مي خواند
.بگذاريد
<div id="divMenu" dir="rtl">
<asp:menu id="mnuMain" runat="server" datasourceid="mySiteMapDataSource"
orientation="Vertical" maximumdynamicdisplaylevels="4" disappearafter="500"
onprerender="mnuMain_PreRender">
</asp:menu>
<asp:sitemapdatasource id="mySiteMapDataSource" runat="server"
showstartingnode="false" />
</div>

url

 است وtooltip  معادلdescription  است وtext  دارد كه معادلtitle  به نامproperty  يك. شويدweb.sitemap دوباره وارد
 است و ديگر هیچ اثری از قرتي بازی نیستnavigateurl معادل
:حاال ايرادهای آن را بررسي ميكنیم
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شروع مي شود و وقتي با موسsubmenu  يعني از يك. بندازيم و سپس داخل آن آيتم درست كنیدsitenode اول بايد يك
.رويش مي رويد آنوقت منوی اصلي ديده مي شود
ً اصال. داشته باشید كه به يك جا ميروند و به يك صفحه اشاره ميكنندsite map node  اينكه نميتوان دو تا،ايراد دوم آن
. خطا ميدهد، در هر صورت اگر دو آيتم به يك صفحه اشاره كند. يا خیر،مهم نیست كه همتراز باشد
. قرار دهیدfalse  برابرsitemapdatasource  را در تگshowstartingnode  گزينه: را حل كنیمerror  اولین- 2
<asp:sitemapdatasource id="mySiteMapDataSource" runat="server"
showstartingnode="false" />

 اصلي آن اعالم كنید كه از كدامsitemap  ميتوانید داخل. های متفرقه درست كنیدSite map ميتوانید:  مشكل دوم- 3
. بخواندsite map
 ديگهsitemap  ای كه به يك جا ميروند و به يك صفحه اشاره ميكنند داخل يك فايلsite map node اگر هريك از دو تا
. ديگر خطا نميدهد و كار ميكند، كنیدinclude اصليsitemap بگذاريد و آن را در
<!-<siteMapNode url="" title=">"مدير تنظيمات
<siteMapNode url="~/DropDataBase.aspx" title=" "اطالعاتی بانک حذفdescription="About"/>
<siteMapNode url="~/BackupDataBase.aspx" title=""اطالعاتی بانک از گيری پشتيبان
description="About"/>
</siteMapNode>
-->
<!-<siteMapNode url="" title=">"سرپرست تنظيمات
<siteMapNode url="~/BackupDataBase.aspx" title=""اطالعاتی بانک از گيری پشتيبان
description="About" />
</siteMapNode>
-->

: آن به اين صورت استinclude دستور
<!-Note: In below line never write [url], [title], [description] and [roles] value!
-->
<siteMapNode siteMapFile="~/Administrator.sitemap"/>
<!-Note: In below line never write [url], [title], [description] and [roles] value!
-->
<siteMapNode siteMapFile="~/Supervisor.sitemap"/>

. شدن آن را كنترل كنیدinvisible  وvisible  را مشخص كنید و باroles يعني ميتوانید در همانجا
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 - 3مشكل سوم (نداشتن قرتي بازی )ما يك  Eventبه نام  pre Renderداريم Pre Render .دقیقاً مرحله قبل از تبديل
شدن به  HTMLاست .وقتي كه فقط منو سبك شماره يك داريد ،فقط  menu itemداريم كه در مرحله Pre render
و بعدش تبديل به  HTMLميشود.
در خصوص  site mapاول بايد نودها تبديل به  Menu itemشوند و بعد  Pre renderو تبديل به  HTMLشود .در واقع يك
مرحله اضافه تر دارد.
بايد در  Event pre renderيك عدد  loopايجاد كنیم و با ديدن نام مورد نظر Nagative UrL ،مورد نظر ،تنظیمات را انجام
دهیم.
در  Learn12.aspxدر رويداد  prerenderنشان مي دهیم كه چگونه مي توانیم روی  itemهای menuها حركت كنیم و اگر
خواستیم خصوصیت آنها را عوض كنیم:
)protected void mnuMain_PreRender(object sender, System.EventArgs e
{
;int intIndex = 0
)while (intIndex <= mnuMain.Items.Count - 1
{
= System.Web.UI.WebControls.MenuItem oMenuItem
;]mnuMain.Items[intIndex
)if (oMenuItem.NavigateUrl.IndexOf("~/Default.aspx") >= 0
{
;"oMenuItem.ImageUrl = "~/Images/Home.gif
;break
}
;intIndex++
}
}

مبحث چند زبانگی
تصورات غلطي كه در مورد چند زبانگي وجود دارد ،اين است كه خیلیها فكر ميكنند كه يك سايت را با يك زبان درست
ميكنند و كار تمام شد ،همان را كپي و  pasteميكنند و با زبانهای ديگر ايجاد مينمايند .پس عمالً چندين سايت وجود دارد
و مديريت آن بسیار دشوار است.
وقتي كه زبان تغییر ميكند ،بايد همه چیز از  ،Layoutظاهر ،كلیه پیغامها و  ...فارسي شود.
 -1يك پروژه جديد درست نمايید.
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 در اولین قدم ميخواهیم منو ما دو زبانه شود و بعد خرد خرد بقیه چیزها را نیز ياد. يك منو بیندازيدdefault  در داخل-2
.ميگیريم
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:Menu ID="MainMenu" runat="server" BackColor="#FFFBD6"
DynamicHorizontalOffset="2" Font-Names="Verdana" Font-Size="0.8em"
ForeColor="#990000" Orientation="Horizontal"
StaticSubMenuIndent="10px" DataSourceID="mySiteMapDataSource">
<DynamicHoverStyle BackColor="#990000" ForeColor="White" />
<DynamicMenuItemStyle HorizontalPadding="5px" VerticalPadding="2px" />
<DynamicMenuStyle BackColor="#FFFBD6" />
<DynamicSelectedStyle BackColor="#FFCC66" />
<StaticHoverStyle BackColor="#990000" ForeColor="White" />
<StaticMenuItemStyle HorizontalPadding="5px" VerticalPadding="2px" />
<StaticSelectedStyle BackColor="#FFCC66" />
</asp:Menu>
<asp:SiteMapDataSource ID="mySiteMapDataSource" runat="server"
ShowStartingNode="false" />
</div>
<br />
<asp:HyperLink ID="lnkFarsi" runat="server"
NavigateUrl="~/ChangeCulture.aspx?Culture=fa-IR"
Text="<>"فارسي/asp:HyperLink> |
<asp:HyperLink ID="lnkEnglish" runat="server"
NavigateUrl="~/ChangeCulture.aspx?Culture=en-US"
Text="English"></asp:HyperLink>
</form>
</body>

Resource استفاده از فایلهای
 عنوان منو را به صورت، يعني چه؟ به جای اينكه. ها را به صورت عجیب ميبینیدtitle  هاsiteMapNode  درweb.siteMap در
: دستور آن به صورت ذيل ميباشد. مقدار اين متغییر را پیدا كن و به جای عنوان منو بنويس...  برو از فايل منبع، بنويسیدfix
<siteMap enableLocalization="true" xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMapFile-1.0" >
<siteMapNode url=""
title="$Resources:SiteMap,MainMenuTitle"
description="$Resources:SiteMap,MainMenuDescription">
<siteMapNode url="~/Default.aspx"
title="$Resources:SiteMap,HomeTitle"
description="$Resources:SiteMap,HomeDescription"/>
<siteMapNode url="~/Login.aspx"
title="$Resources:SiteMap,LoginTitle"
description="$Resources:SiteMap,LoginDescription" />
<siteMapNode url="~/About.aspx"
title="$Resources:SiteMap,AboutTitle"
description="$Resources:SiteMap,AboutDescription" />
</siteMapNode>
</siteMap>
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ما يك سری فولدر با شخصیت داريم كه به مرور بعضي از آنها را ياد گرفتیم .اين فولدرها  1مورد هستند .خیلي از اين فولدرها
را وقتي كه انتخاب ميكنید ،ديگر از لیست حذف ميشود ،چون فقط يك مورد از آن در كل پروژه ميتواند وجود داشته باشد.
يكي از فولدرهای با شخصیت  App_GlobalResourcesاست كه فايلهای  Resourceدر آن قرار ميگیرد.
يك  Resource fileبا پسوند  rcانتخاب ميكنید .چون اين فايل  resourceرا برای  site mapدرست ميكنیم ،پس بهتر است
كه اسم آن را  sitemap.rcميگذاريم .به هیچ عنوان در ستون  Nameحق نوشتن  spaceو نقطه نداريد ولي در  valueهر
چیزی خواستید بنويسید Comment .به هیچ دردی نميخورد .ولي ميتوانید بعداً اينها را در  excelوارد كنید و به مترجم
دهید ،تا  Valueهای مختلف را به زبانهای مختلف استخراج كند ،پس بهتر است كه قسمت  commentرا پر نمايید.

 Resource fileها به دو دسته  Master , slaveتقسیم ميشوند ،آنهايي كه  Cultureدارند  slaveو آنهايي كه ندارند
هستند Culture .يا دو حرفي است يا پنج حرفي .اگر دو حرفي باشد ،فقط زبان است .و اگر  3حرفي باشد ،مثل  Fa-IRيا en-
 Ukو  ، ...هم زبان در آن مشخص است و هم كشور.
دو حرفي فقط زبان است و  3حرفي زبان و كشور است .همیشه دو حرف اول  3حرفي با كوچك است و بعد از آن يك عالمت
– و دو حرف بعدی كه  countryاست ،با حروف بزرگ است .فايل  resourceای كه  cultureندارد Master ،است ،بهتر است كه
 Masterبه زبان انگلیسي باشد ولي در  Slaveاز زبانهای ديگر استفاده كنید.
بايد  Masterرا حتماً داشته باشید .بايد در  Masterهمه كلیدهايي كه داريد به درستي تعريف شود .همه كلیدهای منو به
درستي بايد در  Masterتعريف شود .اگر كم بدهید و غلط بدهید ،خطا ميدهد .پس تمام كلیدها به درستي و بدون غلط ديكته
ای آورده شود .در  slaveميتوانید بعضي از كلیدها را نداشته باشید وقتي كه  Cultureشما از انگلیسي به فارسي تغییر ميكند،
سراغ  site mapفارسي ميرود ،دنبال تك تك كلیدها ميگردد ،ولي مثالً يك سری از كلیدها را نميبیند و آن كلیدهايي را كه
ميبیند از  slaveميخواند و ما بقي را از  Masterميخواند.
Master
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ولي از كجا بفهمد كه هر چه را كه در  Titleميبیند ،عیناً بر روی منو بنويسد ،يعني از كجا بفهمد كه اين دستورات معني
دارد .بايد  enable localizationرا  trueنمايد.
<siteMap enableLocalization="true" xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap> "File-1.0

ما ميخواهیم وقتیكه كاربر وارد سايت شد ،اول سايت را به زبان فارسي ببیند ،بعد كه دكمه انگلیسي را زد ،انگلیسي ببیند و ...
برای اين كار بايد كالس مربوطه را درست نمايیم .در  AppCodeيك فولدر با عنوان  MyWebApplicationدرست ميكنیم و
بعد كالسها را داخل آن مينويسیم .سعي كنید برای كالسهای از نامهای  Generalاستفاده كنید ،كه در همه جا كاربرد داشته
باشد.
برخالف  windows applicationدر  web applicationوقتي كه يك  classرا به  web siteاضافه ميكنید ،برای آن name
 spaceنميگذارد .لذا خودتان  Name Sapceدرست كنید و كالستان را داخل آن قرار دهید.
نکته :اگر قرار باشد تمام صفحات از يك قانون طبعیت كنند ،يك كالس به نام  Base Classدرست كنید و آن را از ، Page
 Inheritكنید ،و داخل آن هر چیزی ميخواهید بنويسید .سايتهايي كه اجازه دسترسي نداريد و به كشور ما سرويس نميدهند،
در تك تك صفحات سايت دستور چك كردن  IPو عدم اجازه دسترسي رنج آدرس  IPايرانیها را تعريف نميكنند ،بلكه يك
كالس برای خود درست ميكنند و آن را از  Inherit ، Pageميكنند و تمام صفحات را از آن  Inheritميكنند.
برای چند زبانگي ،ابتدا يك كالس به نام  Base Pageدرست ميكنیم و اين كالس از كالس  Pageبه ارث ميبرد .همانطور كه
قبالً گفتیم ،يك  namespaceبا نام  myWebApplicationتعريف ميكنیم.
;System
;System.Collections.Generic
;System.Linq
;System.Web

using
using
using
using

>/// <summary
/// Summary description for BasePage
>/// </summary
namespace myWebApplication
{
public class BasePage : System.Web.UI.Page
{
)(public BasePage
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}
}
}

يك كالس با نام  LocalizePageتعريف كنید و در اين كالس يك تابع به نام  Initialize Cultureرا  over writeكنید  .نام اين
تابع را تايپ نكنید ،بلكه بايد آن را بیاوريد.
;System
;System.Collections.Generic
;System.Linq
;System.Web
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>/// <summary
/// Summary description for LocalizePage
>/// </summary
namespace myWebApplication
{
public class LocalizePage : BasePage
{
)(public LocalizePage
{
//
// TODO: Add constructor logic here
//
}

يعني اولین بار كه وارد سايت
هنوز
و
شديد
]” ،session[“Cultureزبان
فارسي را انتخاب كن.

)(protected override void InitializeCulture
{
;)(base.InitializeCulture
)if (Session["Culture"] == null
{
;"Session["Culture"] = "fa-IR
}
;)(Culture = Session["Culture"].ToString
;)(UICulture = Session["Culture"].ToString
}
}
}

تا به امروز گفتید كه اولین تابع ،تابع  Page Loadاست كه صدا زده ميشود .ولي بعضي از توابع قبل از  Page Loadصدا زده
ميشوند ،يكي از آين توابع  initialize Cultureاست كه قبل از  Page loadصدا زده ميشود .اولین بار كه كاربر وارد اين سايت
ميشود ،متغیر  sessionمربوط به  Cultureآن خالي است و در اينجا است كه بايد مشخص كنید كه سايت به صورت
پیشفرض فارسي باشد ،اين كار را از طريق  fa-iRتعیین ميكند.
)if (Session["Culture"] == null
{
;"Session["Culture"] = "fa-IR
}

ولي برای عوض كردن  ، cultureچه بايد كرد؟ تنها جايي كه حق داريدCulture ،و  UiCultureرا تغییر دهید ،فقط در قسمت
 initialize Cultureاست .دستورات تغییر  Cultureبه صورت ذيل ميباشد ،پس به هیچ عنوان حق نداريد در جايي غیر از اين
تابع ،مقدار اين دو متغییر را تغییر دهید ،البته در جاهای ديگر ميتوانید بخوانید:
;)(Culture = Session["Culture"].ToString
;)(UICulture = Session["Culture"].ToString

پس نميتوانید در پشت  link buttonمربوط به فارس و انگلیسي در صفحه  ، defaultمستقیماً  cultureرا عوض كنید .خوب
شايد بگويید كه در پشت دكمه ها ]” Session[“Cultureرا تغییر ميدهیم .ولي اين هم امكانپذير نیست ،چون در اين صورت
با يك مرحله تاخیر ،تغییر انجام ميشود.
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 فرض كنید دكمه فارسي را كلیك ميكنید (فرض كنید كه در پشت اين دكمه،ببینیم سناريوی آن چگونه است
Page  قبل از، initialize culture  بعد، Post Back  و بعدclient side validation  اول.) فارسي شودsession[“culture”]
 البته اگر. فارسي شودculture ، در حالیكه ما ميخواستیم، انگلیسي ميشودCulture  صدا زده ميشود و بنابراين دوبارهLoad
.initialize culture  بعدی تابعload  برای اينكه بايد صبر كند تا.يك بار ديگر كلیك كنیم درست ميشود ولي اين فايده ندارد
 درست ميكنیم و كاربر را به آن صفحه ميفرسیتم و دوباره او را به صفحه اولیهChange Culture بنابراين يك صفحه به نام
 استفاده ميكنید تا بفهمید كه كاربر كجا بوده است و كاربر را به صفحهایHTTPReferere  برای همین از دستور.برمیگردانیم
.كه بوده برگردانیم

ChangeCulture.aspx صفحه
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Web;
System.Web.UI;
System.Web.UI.WebControls;

public partial class ChangeCulture : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string strHttp = Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"];
string strCulture = Request.Params["Culture"];
Session["Culture"] = strCulture;
Response.Redirect(strHttp);
}
}

 البته اگر به صورت حرفهای مينويسید. استفاده ميكنیمRequest.Param[“ “]  از دستورURL برای گرفتن پارامتر از آدرس
 را هم بهتر است انجام...  وCulture  مثالً كوچك و بزرگ بودن حروف مربوط به،بهتر است كه يك سری كنترلهای اضافه
: كد آن به صورت ذيل ميباشد.دهید
public partial class ChangeCulture : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
// *******************************************
string strCulture = Request.Params["Culture"];
if (string.IsNullOrEmpty(strCulture))
{
Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
return;
}
// *******************************************
// *******************************************
string strReferer =
Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"];
if (string.IsNullOrEmpty(strReferer))
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{
Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
return;
}
// *******************************************
// *******************************************
switch (strCulture.ToUpper())
{
case "FA-IR":
case "EN-US":
{
// *******************************************
strCulture =
string.Format("{0}-{1}",
strCulture.Substring(0, 2).ToLower(),
strCulture.Substring(3, 2).ToUpper());
// *******************************************
// *******************************************
Session["Culture"] = strCulture;
// *******************************************
// *******************************************
Response.Redirect(strReferer, false);
return;
// *******************************************
}
default:
{
// *******************************************
Response.Redirect("~/Default.aspx", false);
return;
// *******************************************
}
}
// *******************************************
}
}
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در خصوص  stylesheetيك صفحه  Cssدرست ميكرديم و بعد  linkبه صفحات مي كرديم .االن اين روش منسوخ شده است و
از روش  themeاستفاده ميشود .فولدر  themeهم جزء فولدرهای باشخصیت است.

يك فولدر با شخصیت به نام  themeايجاد ميكنیم و يك فولدر به نام  App_Themesدرست ميشود .در حقیقت  themeچیز
خارقالعادهای نیست و فقط يك فولدر است .داخل آن نیز يك  themeبه نام  Blueدرست كنید و داخل آن يك فايل  CSSو
در فايل  CSSدر قسمت فرمت  bodyرنگ فونت را سیاه و رنگ پیش زمینه را آبي انتخاب كنید.
بعد يك  themeديگر به نام  yellowاضافه كنید و داخل آن يك فايل  StyleSheetتعريف كنید و در آن رنگ زمینه را مثالً زرد
بگذاريد.

يكي از  1فولدر با شخصیت
است ،كه داخل آن نیز دو
 ، themeزرد و آبي اضافه
شده است و در داخل هر
كدام يك فايل stylesheet
قرار ميگیرد.
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 Themeرا نميتوانید به  Master Pageاختصاص دهید و بايد به تمام صفحات ( ) per pageاختصاص دهید .در
صفحه بايد كلمه  themeرا تايپ كنید و لیست  themeهايي كه تعريف كرديد ،ميآيد و شما ميتوانید انتخاب كنید.

Property

اگر قرار باشد ،به صفحه به صورت  hard codeيك  themeاختصاص دهید ،اصالً جالب نیست ،اين جالب است كه بتوانید بسته
به شرايط و در داخل كد  themeرا تغییر دهید و يا اينكه خودتان به عنوان  adminسايت  themeرا تغییر دهید .يعني run
 timeبسته به شرايط  themeرا تغییر دهید.
صفحه يا ميتوانید انگلیسي يا فارسي باشد .پس دو عدد  themeدرست كنید و يكي را ) right to left (RTLو ديگری را left to
 (LTR) rightبگذاريد .حاال ميخواهیم اين  themeرا در چندزبانگي به كار ببريم.
وارد كالس  Initialized cultureشويد ،همان كالس معروف خودمان .اين تابع اولین تابعي است كه اتفاق مي افتد و اگر
)” session(“Cultureبه صورت  Nullبود ،به آن مقداری يا زباني را به صورت پیشفرض اختصاص ميدهید .يك تابع به نام On
 Pre initداريد كه بعد از  initialized cultureو قبل از  Loadاتفاق ميافتد .لذا در اينجا مقدار )” session(“cultureرا
ميخواهیم و ميگويیم اگر فارسي يا عربي بود theme ،راست به چپ را ست كن و در غیر اينصورت  LTRرا به عنوان theme
ست كن.
در  right to leftو  left to rightبايد همه چیز شامل  directionو  text-alignو  fontو  ...را ست نمايید.
كد مربوط به فايل  stylesheetتعريف شده در : theme LTR
body
{
;direction: ltr
;font-size: 10pt
;text-align: left
;font-family: Verdana, Sans-Serif
}
#DTMenu
{
;float: left
;clear: left
}
#DTMain
{
;float: right
;clear: right
}

كد مربوط به فايل  stylesheetتعريف شده در : theme RTL
body
{
;direction: rtl
;font-size: 10pt
;text-align: justify
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font-family: Tahoma, Sans-Serif;
}
#DTMenu
{
float: right;
clear: right;
}
#DTMain
{
float: left;
clear: left;
}

: مشهورon pre init  وinitial Culture  و دو تابعLocalizedPage.cs كد مربوط به كالس
namespace MyWebApplication
{
public class LocalizedPage : BasePage
{
public LocalizedPage()
{
}
protected override void InitializeCulture()
{
base.InitializeCulture();
if (Session["Culture"] == null)
{
//Session["Culture"] = "en-US";
Session["Culture"] = "fa-IR";
}
// .نوابع دقت کنند که دو دستور يل خارج از دستور فوق نوشته می شود
Culture = Session["Culture"].ToString();
UICulture = Session["Culture"].ToString();
}

protected override void OnPreInit(System.EventArgs e)
{
base.OnPreInit(e);
string strLanguage =
Session["Culture"].ToString().ToUpper().Substring(0, 2);
switch (strLanguage)
{
case "FA":
case "AR":
{
Theme = "RTL";
break;
}
//case "EN":
//case "FR":
default:
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{
;"Theme = "LTR
;break
}
}
}
}
}

در چندزبانگي  Layoutو منو را تغییر داديد و با صفحه  Change Cultureكار كرديد و تغییرات را كالً انجام داديد .حاال سراغ
تغییر بقیه چیزها ميرويم .برای كلیه سرستون  gridها و  Labelها يك  Resourceبه نام  Captionsو برای دكمهها يك
 Resourceبه نام  Buttonsو برای  Hyper Linkها يك  Resourceبه نام  HyperLinksو برای همه پیغامها يك  Resourceبه
نام  Messagesايجاد كنید .اين باعث ميشود كه پروژه شما استاندارد شود.

تعريف فايلهای
Resource

استاندارد

نکته :خیلي از چیزهايي كه در چندزبانگي ياد ميگیريد ،حتي در پروژههای غیرچندزبانه هم كاربرد دارد.
مسئله اول :برای كلیه دكمهها Lable ،ها ،پیغامها ،حتي اگر دو زبانه و چندزبانه هم نداريد ،عناوين آنها را در

resource

بگذاريد و از  Resourceبخوانید ،تا با قوانین  UMLو دستورات  RUPهم همخواني داشته باشد .در واقع
 Resourceها همان  Data Dictionaryشما در  RUPرا تشكیل ميدهد.
.1
مسئله دوم :مثالً در ده تا صفحه كلمه شناسه كاربر وجود دارد .و در اين صفحات  Lableای داريد كه  usernameيا
همان شناسه كاربر را در آن آوردهايد و همه را شناسه كاربر گذاشته ايد ،و حاال كارفرما ميگويد ،شناسه كاربر
غلط است و آن را شناسه كاربری تبديل كن ،در حالتي كه از  Resourceاستفاده نكردهباشید ،بايد در همه
صفحات (همه  12جا يا بیشتر) تغییر دهید ولي در صورتیكه  Labelها را از  Resource Fileخوانده باشید،
كافي است كه  Resourceرا اصالح كنید و كل پروژه اصالح خواهد شد.
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نکته :به عنوان آدم حرفهای هر وقت ميخواهید فیلدی را برای  DataBaseيا برای  Global Resourceدر نظر بگیريد ،از روی
ديكشنری كلمه مناسب پیدا كنید .اين خیلي زشت است كه بعضي از فیلدهای بانك اطالعاتي يا  resourceبه صورت
و يا با غلط ديكتهای نوشته شده است.

Pinglish

نکته :در مورد پیغامها ،ما نام پیغامها را با معني نميگذاريد .مثالً نام كلید را  WhatAreYourNameنميگذارم .به دو دلیل:
 -1شايد خیلي طوالني شود.
 -2شايد انگلیسي من اينقدر خوب نباشد كه جمله مناسبي را به عنوان كلید پیدا كنم.
نکته :در پروژههای ويندوز و وب چهار نوع پیغام بیشتر نداريم.
error .1
warining .2
information .2
question .3
پس پیغامها را به صورت ذيل كلید گذاری ميكنیم:
ErrorMessage001 , ErrorMessage002 , … .1
WarningMessage001 , WarningMessage002 , … .2
InfoMessage001 , InfoMessage002 , … .2
QuestionMessage001 , QustionMessage002 , … .3
نکته :شايد پروژهای داشتهباشیم ،كه تعداد پیامها زياد باشد .با توجه به نوع كدگذاری تعريف شده ما حداكثر  111تا پیغام از
هر نوع ميتوانیم داشتهباشیم و شايد در پروژههای خیلي بزرگ كم باشد .برای رفع اين مشكل و همچنین به دلیل قشنگتر
شدن پروژه ،پیغامهای پارامتريك درست كنید .در تمام پیامهايي كه يك فیلد الزم است كه پر شود ،يك پیام تعريف كنید و به
آن پارامتر پاس كنید .بنابراين برای پر شدن يك فرم كه  12فیلد دارد كه بايد حتماً پر شود 12 ،تا پیغام تعريف نكنید و يك
پیغام تعريف كنید و نام فیلد را به صورت پارامتر به آن پاس كنید .شما ميتوانید به زيبايي پیامهای پارامتريك درست كنید.
نکته :با فرض اينكه پروژه شما چند زبانه هم نباشد و حتي همه پروژه را هم خودتان نوشته باشید ،ممكن است بسته به شرايط
پیغامهای متفاوتي به كار بردهباشید و اين باعث ميشود كه يكنواختي پروژه شما از بین برود .بنابراين ميتوانید پروژه كه تمام
شد ،فايل  Messages Resourceرا پرينت بگیريد و همه را با هم درست و يكنواخت كنید.

خواندن از فایل Resource
اگر بخواهید در قسمتي از تگ  HTMLو در كد  HTMLاز يك فايل  Resourceبخوانید ،به صورت ذيل ميباشد:
<siteMapNode
""=url
"title="$Resources:SiteMap,MainMenuTitle
>"description="$Resources:SiteMap,MainMenuDescription
<asp:Label ID="lblUsername" runat="server" Text="<%$Resources:Captions,UserName
>%>"></asp:Label

در واقع در  site mapبه صورت ” “$Resources: Resource Name , Key Nameميباشد و در جاهای ديگر نیاز به عالمت
> %هم ميباشد.
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اگر بخواهید در قسمت كد  Asp.netاز فايل  Resourceبخوانید به صورت ذيل ميباشد:
lblMessageInfo.Text = string.Format(Resources.Messages.ErrorMessage001 ,
;)Resources.Captions.UserName

در واقع به صورت
ميباشد .البته در صورت داشتن پارامتر ،وگرنه فقط قسمت صورتي رنگ كافي است.

)string.Format(Resources.Resource Name.Key Name , Resources.Resource Name.KeyName

ارسال Email
معموالً وقیتیكه ميخواهید از طرف سايت  emailارسال كنید ،چه برای  adminو چه برای ساير كاربران با يك  accountبه نام
 no replyانجام دهید .ما يك  domainداريم و روی آن  accountای به نام  No replyتعريف ميكنند و معني آن اين است كه
اين  Emailمال يك روبات است و نه يك آدم و كسي تشكر و يا پیغامي را به آن  replyنكند.
يكي از مهمترين قسمتهای سايت صفحه  Contanct usميباشد .صفحه  contact usبرای ارسال و دريافت  Emailميباشد.
تكنیك آن به چه صورت است؟
ما يك صفحه به نام  Contactدرست ميكنم كه در آن از  userيك سری اطالعات (نام ،نام خانوادگي ،موضوع ،نشان پست
الكترونیك و توضیحات و  ) ...را ميگیرم و يك دكمه ارسال ميگذارم كه با زدن آن  Emailارسال ميشود.

>"<div id="divMessage" runat="server" class="message
><asp:label id="lblMessage" runat="server" /
></div
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<fieldset>
<legend>
ما با تماس
</legend>
<div class="field">
<asp:label id="lblFullName" runat="server" text=" "خانوادگی نام و نام/>
<br />
<asp:textbox id="txtFullName" runat="server" maxlength="50"
accesskey="1" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblEmail" runat="server" text=" "الکترونيکی پست نشانی/>
<br />
<asp:textbox id="txtEmail" runat="server" maxlength="100"
accesskey="2" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblSubject" runat="server" text=" "موضوع/>
<br />
<asp:textbox id="txtSubject" runat="server" maxlength="100"
accesskey="3" />
</div>
<div class="field">
<asp:label id="lblDescription" runat="server" text="شرح/ "توضيحات/>
<br />
<asp:textbox id="txtDescription" runat="server"
textmode="MultiLine" rows="10" columns="60" accesskey="4" />
</div>
<div class="buttons">
<asp:button id="btnSubmit" runat="server" text=""ارسال
accesskey="S" onclick="btnSubmit_Click" />
<input type="reset" value=" "اوليه حالتaccesskey="R" />
</div>
</fieldset>

email تکنیک ارسال
 درستSMTP  دارد و سپس يك شيBody, CC , BCC , To , Subject , …  كه اين شي، ميسازمMessage ابتدا يك شي
. را ميگذارم داخل آن و ميگويم ارسال كنMessage  و بعد.ميكنم
:يك سری تاكتیك داريم
 كه بگويم يك بابايي با اين، ايجاد ميكنمBody  يك متن و يا، درصفحه تماس با ما. اين اطالعات را ميگیريمuser وقیكه از
 فالني. را درست كرديمBody  ابتدا. اين نامه را ايجاد و به شما ارسال نموده است...  با اين آدرس و با اين شرح و توضیح و،نام
 چون، را ايجاد كرده است و فقط يك ابتكار به خرج دادمemail با اين نام و نام خانوادگي و با اين آدرس و با اين شرح اين
< كن كه در/br> \ ميبیني آن را تبديل بهn  پس ميگويم هر چه، استفاده كرده استenter  ازmail ممكن است فرد در وسط
. ها مشخص باشدEnter موقع نمايش هم
. ميگذارمMainMessage  درست كردم و نام آن راMessage بازی از اينجا شروع شد كه من يك شي از نوع
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 Main messageسه تا  Propertyدارد ،به نام  Fromو  toو  Reply toكه  Reply toمنسوخ شده است و هر سه تا
نیز ای يك جنس و از نوع  Messageهستند .بعضي از اين  Propertyها بي معني هستند ،ولي چون بعضیها از تكنیك email
برای نوشتن اتوماسیون استفاده ميكنند ،در اتوماسیون معني دارد كه  senderبا فرستنده اصلي فرق داشته باشد.
Property

نكته :در  asp3يا كالسیك نميتوانستید  Bodyرا به صورت  Unicodeارسال كنید و بنابراين  PHPاين قابلیت را داشت و در
اين زمینه برتری داشت .ماكروسافت بعد از  asp3اين قابلیت را اضافه كرد.
از  .net2به بعد نه تنها  Bodyبلكه  subject , bcc , ccو  ...را هم ميتوانید  Unicodeای كنید و اين خیلي خوب است.
 Mailو  senderاز جنس  mail addressاست ،پس يك  Mail Addressرا  declareو  Newميكنیم .موقع  Newكردن سه تا
 overloadيا پارامتر ميگیرد ،اولي همان  emailاست و دومي  Display nameاست كه ميتواند فارسي باشد و يا اصالً آن را
خالي بگذاريد و ميتواند  UTF8باشد .اگر ميخواهید  display nameمتفاوت از آدرس باشد ،آن را مقداردهي كنید .چونكه
ميتواند فارسي باشد ،ميتوان آن را به عنوان  UTF8تعیین كنید .ضمناً آن بحث را رعايت كردم ،كه  emailهايي كه از طرف
سايت ارسال ميشود ،بايد  senderو  asآنها  no replyباشد .و اين  no replyيك عرف است.
چهار  (To, CC , BCC , Attachment) Collectionيك  messageدارد كه بهتر است اول كار خالي شود .و نوشتن  clearكار
اضافي است ولي همیشه هر  collectionرا اول بسماهلل خالي كنید To .يعني گیرندگان  CC , BCC ،هم گیرندگان است ولي
به نوع رونوشت و رونوشت مخفي Attachment .هم يعني فايلهای الصاقي.
فرق عمده بین  From , Sender , Reply toو  bcc , cc , to , attachmentاين است كه:
 BCC, CC, To , Attachmentاز نوع  Mail Address Collectionاست.
 From , Sender , Reply toاز جنس  Mail addressميباشد.
نامه همیشه يك فرستنده دارد ولي گیرندگان متفاوت ميتواند داشته باشد.
 To , CC , BCCاز نظر تكنیكي فرق ندارند  ،بلكه فرق فلسفي و مفهومي دارند و شما بايد مفاهیم آن را بدانید .نامه هايي كه
در  BCCميزنید ،هیچ احدی جز خودشان نميفهمند.
ما االن ميخواهیم صفحه  Contact Usرا درست كنم ،پس گیرنده آن  adminسايت است .چون  toبه صورت  collectionاست،
اول  mail addressآن را تعريف ميكنم و بعد به  Toاضافه ميكنیم.
مسئله بعد  bodyنامه است ،عرف نیست كه  subjectای كه كاربر تعريف ميكند ،را به عنوان  subjectنامه بگذاريدو معموالً يك
 subjectتیپ درست ميكنند .بنابراين ما  subjectرا در دل  bodyگذاشتم.
معموالً يك  subject prefixرا به نامه ها اضافه ميكنند ،تا مشخص شود كه نامه از يك سايت به فرد ارسال شده است .چون
شما  Emailكل افراد گروه را نميشناسید و با آن  prefexتشخیص ميدهید.
 Is body html trueچیست؟ گاهي اوقات بجايي اينكه در متن نامه تگها باز شود و به صورت  renderشده ببینید ،تگها را
ببینید ،معلوم است كه اين صفت را يكي اشتباهي  falseگداشته است.
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. نامه را مشخص كنیدPriority اولويت يا
. شدهExpire  معتبر نیست و ياemail  بیايد كه اينemail server  برای كسي بفرستید و پاسخ ازEail تا به حال شده است كه
 و يا پیغام ميدهد كه...  كه ايمیل معتبر نیست و يا، پاسخ دريافت ميكنیدEmail server گاهي ايمیل ميفرستید و از طريق
. كنیدnotify  شما راmail server ميتوان گفت كه. بفرستم، ساعت ديگر نمي رسم3 و3  دارم و تاdelay من
. استfalse  ياtrue  كهenable ssl  است وmili second  كه واحد آنTime out
. بايد آدرس فیزيكي را بهدست آوريد و تعیین كنیدattachment برای

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
divMessage.Visible = false;
if (Page.IsPostBack == false)
{
Initialize();
}
}
private void Initialize()
{
}
protected void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
try
{
// **************************************************
string strBody = string.Empty;
strBody += string.Format("<b>Full Name</b>: {0}<br />",
txtFullName.Text);
strBody += string.Format("<b>E-Mail</b>: <a
href='mailto:{0}'>{0}</a><br />", txtEmail.Text);
strBody += string.Format("<b>Subject</b>: {0}<br />",
txtSubject.Text);
strBody += string.Format("<b>Description</b>: {0}<br />",
txtDescription.Text.Replace("\n", "<br />"));
// **************************************************
// **************************************************
System.Net.Mail.MailMessage oMailMessage =
new System.Net.Mail.MailMessage();
// **************************************************
// **************************************************
System.Net.Mail.MailAddress oMailAddress = null;
// **************************************************
// **************************************************
oMailAddress =
new System.Net.Mail.MailAddress
(
"noreply@IranianExperts.com",
"Auto Response Email Sender",
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System.Text.Encoding.UTF8
);
oMailMessage.From = oMailAddress;
oMailMessage.Sender = oMailAddress;
//oMailMessage.ReplyTo = oMailAddress;
// **************************************************
// **************************************************
oMailMessage.To.Clear();
oMailMessage.CC.Clear();
oMailMessage.Bcc.Clear();
oMailMessage.Attachments.Clear();
// **************************************************
// **************************************************
oMailAddress =
new System.Net.Mail.MailAddress
(
"Dariush@IranianExperts.com",
"Mr. Dariush Tasdighi",
System.Text.Encoding.UTF8
);
oMailMessage.To.Add(oMailAddress);
// **************************************************
// **************************************************
oMailMessage.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
oMailMessage.Body = strBody;
// **************************************************
// **************************************************
oMailMessage.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
oMailMessage.Subject = "[IranianExperts.com] - Somebody
sent some email from contact page to you...";
// **************************************************
// **************************************************
oMailMessage.IsBodyHtml = true;
oMailMessage.Priority =
System.Net.Mail.MailPriority.Normal;
oMailMessage.DeliveryNotificationOptions =
System.Net.Mail.DeliveryNotificationOptions.Never;
// **************************************************
// **************************************************
string strRootRelativePathName = "~/Banners/Banner.gif";
string strPathName =
Server.MapPath(strRootRelativePathName);
if (System.IO.File.Exists(strPathName))
{
System.Net.Mail.Attachment oAttachment =
new System.Net.Mail.Attachment(strPathName);
oMailMessage.Attachments.Add(oAttachment);
}
// **************************************************
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// **************************************************
System.Net.Mail.SmtpClient oSmtpClient =
new System.Net.Mail.SmtpClient();
oSmtpClient.Timeout = 100000;
oSmtpClient.EnableSsl = true;
oSmtpClient.Send(oMailMessage);
// **************************************************
// **************************************************
string strInformationMessage =
" با الکترونيکی نامه،گرديد ارسال پايگاه مسوولين به موفقيت.";
DisplayInformationMessage(strInformationMessage);
// **************************************************
}
catch (System.Exception ex)
{
DisplayErrorMessage(ex.Message);
}
}
}
protected virtual void DisplayErrorMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "error";
}
protected virtual void DisplayInformationMessage(string message)
{
divMessage.Visible = true;
lblMessage.Text = message;
lblMessage.CssClass = "information";
}
}

 تعیین كنید ولي اگر تغییری ايجادhard code  و همه اينها را ميتوانید. داردproperty  خیليSMTP واقعیت اين است كه
 تا از2  فقط. انجام دهیدSMTP server  بنابراين اين تنظیمات را روی خود، را تغییر دهیدhard code ً بايد مجددا،شود
 اين دو عبارتند از. بنويسیدWebConfig  كه بايد در. ست كنیدSMTP Server پارامترها را نميتوانید بر روی خود
...  وdeliveryMethod
<configuration>
<system.net>
<mailSettings>
<smtp deliveryMethod="Network" from="sematec.class19@gmail.com">
<!-- Default Port is [25] -->
<!-- Specific Port for Gmail is [587] -->
<!-- Specific Port for Yahoo is [465] -->
<!-- Specific Port for Hotmail is [587] -->
<network
defaultCredentials="false"
port="587"
host="smtp.gmail.com"
password="sematec12345"
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>userName=sematec.class19@gmail.com /
></smtp
></mailSettings
></system.net
><system.web
><compilation debug="true" targetFramework="4.0"/
></system.web
></configuration

 3چیز بايد يكسان باشد ،وگرنه ممكن است كه نامه به قسمت  Spamبرود.
اين  3آيتم عبارت است از :
 from sender reply to usernameFrom -

نکته :برای  Publishكردن سايت ،روی پروژه يك كلیك راست كنید و مسیر  publishرا بزنید و فقط  checkboxاول را انتخاب
كنید Debug .را بايد  falseكنید.

يكي از بهترين و رايگان برنامه  uploadبرنامه  File zillaاست .خیلي شبیه  NCاست .سمت راست مال دستگاه و سمت چپ
مال سايت و  ...امكان  drag & dropدارد .اين برنامه resume ،دارد .اگر وسط كار قطع شود ،دوباره از ادامه كار شروع مي كند.
در واقع از  Threadاستفاده ميكند .فايلهای  uploadشده را با Clientچك ميكند File Zilla .را روی سرور نصب كنیدFtps .
ايجاد ميكند و ارسال  fTPرا به صورت  secureانجام ميدهد.

197

