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 مقدمه

 . استفاده مي كنیم visual studio 2010از محیط در اين كالس 

وگرنه دچار  نمايیدرا نصب  visual studioو بعد  كنیدرا نصب  IISاول بهتر است كه  Visual Studioبرای نصب محیط 

 Visualرا نصب كنید و اول  IISاموش كرديد كه اگر فر. را نصب مي كنید SQL 2008 R2 از آن و بعدشويد  كل ميمش

studio باشد را نصب كرديد نگران نباشید، قابل اصالح مي. 

ايجاد كنید ولي در  Web Applicationرا نصب مي كرديد تا بتوانید  IISحتماً بايد  Visual Studio 2002 , 2003در 

 .دكن ميو از طريق آن عمل  كند مي runرا  IIS Simulationك كار كنید و ي file systemبه بعد مي توانید به صورت  2223

امكان ايجاد وب سايت به سه صورت وجود  Visual Studio 2008در  .ايجاد شدمفهوم وب سايت  Visual Studio 2221 در

 2221 هم در راستای مفاهیم Visual Studio 2010. است FTPيا ای  file Systemاست يا ای  IIS دارد، يا به صورت

 .حركت كرده است

 .استفاده كنید originalحتماً ويندوز و آنتي ويروس را : نكته در خصوص ويندوز و آنتي ويروس

 

 Visual Studio نرم افزار نسخه های مختلف

Visual studio 2010  چونCrack شود و يك سری منوی آن از  است، پس از وصل شدن به اينترنت دچار مشكالتي مي شده

در نسخه  Microsoft. شود كامالً مانیتور ميافزار  در واقع پس از وصل شدن به اينترنت اين نرم. دهد افتد و خطا مي كار مي

نسخه  2212 در از آن و بعد  2221 ولي در. نمود ولي واقعاً محدود بود Expression editionاقدام به ارائه   2223

expression ن است كه نمي توان در اي فقط در آن قوی شد و محدوديت آنTeam Work  از آن استفاده نمود و در واقع از

Source safe  اگر . وگرنه قابلیتهای آن كامل است ،كند پشتیباني نمي... وdeveloper  هايي هستید كه تنهايي كار مي كنید

است و به مرور  freeچون كامالً . اين نرم افزار، بهترين انتخاب است expressionيا تعامل شما در كارها زياد نیست، محیط 

 . را نصب نمايید originalكامالً  Package expression Visual Studio 2010 پس .شود دچار مشكل نمي

شما به چه شكل  Visual studioپرسد محیط  مي شويد، يك پنجره باز مي شود كه مي Visual studioاولین بار كه وارد 

استفاده مي كنید، چون قويترين محیط را  VB.netرا انتخاب كنید حتي اگر از زبان  C# developmentباشد، حتما گزينه 

 . گذارد در اختیار شما مي
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 Visual Studioتنظیمات اولیه محیط 

افزار بر  چون نمي دانیم كه اگر از قبل نرم. ددارد كه بايد در ابتدای كار صورت گیر Start upيك سری تنظیمات  VSتنظیمات 

ها گرفته شده  Snapshot. مي كنیم reseatاول كار آن را پس بوده،  و با چه تنظیماتي نصب شده است، چگونه كامپیوترروی 

 . استقرار داده شده  DT_Microsoft_Visual_Studio_2010_Settings_1390_01_03_Version_02و در فايل 

 .برای اين كار مطابق شكل ذيل عمل كنید. كردن تنظیمات قبلي است reseatمرحله اول  -1

شويد و  extending visual studioت هستید بايد وارد قسم Visual studio 2010 expressionاگر در محیط : نكته

Import & export setting   را از گزينهTools انتخاب نمايید .Reseat of setting حتماً . را مي زنیمexpert 

settings كنیم ولي  اگر نسخه  را انتخاب ميenterprise  استC# setting كنیم را انتخاب مي. 

 

 
 

../../a/Application%20Data/Microsoft/class/Sessions/Session1/DT_Microsoft_Visual_Studio_2010_Settings_1390_01_03_Version_02.pdf
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مربوط به اين  Snapshot. اعمال مي نمايیم tool optionمورد نظر خود را از طريق تنظیمات در مرحله بعد  -2

 . تنظیمات در ذيل آمده است

مثالً آخرين . يك سری قوانین و يك سری تاكتیك داريم. باشد هدف از اين تنظیمات، بهینه سازی محیط كدنويسي مي: نكته

 Case برای دیمي توان C basedدر زبانهای  .والد باز و بسته بگذاريدسبك كدنويسي مي گويد، همیشه برای بالكهای خود آك

. دهد را انجام نمي  indent عملیات ها Caseبرای نیز بر اين اساس  Visual studioخود محیط . ها آكوالد باز و بسته نگذاريد

مي كنید به عنوان يك  exportدهید و  اين تنظیمات را يكبار انجام مي. ها وجود داشته باشد indentخواهیم  حالي كه ميدر 

دو تا باگ داريم، يكي برای  HTML Tagدر قسمت يا مثالً . كنید مي  importو هر جا خواستید آن را  كنید نگهداری مي فايل

كه كد ما را  (cntrl+k+d)يا همان  format the whole documentيك گزينه داريم به نام . نمي كند indentكه  formتگ 

 . الح مي كنداص
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 .شود صفحه ذيل بر روی صفحه قبلي باز مي .…Tag Specific optionبا كلیك بر روی دكمه  
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2- 2 toolbar  با نامهایHTML Source Editing  ،Standard  وText Editor از طريق مسیر . نمايیم را اضافه مي
View toolbars 
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كدهايي كه مي  visual Studioدر . ها، تنظیم ديگری است كه بايد انجام گردد toolbarاضافه نمودن ابزار جديد به  -3

فلش و نقطه رنگي  tabو  spaceيعني اينكه به جای  A.b. نیستند. A.bفرض مجهز به  نويسیم به صورت پیش

 addدكمه . ها موردی اضافه كنیم toolbarبخواهیم به يكي از اگر  2212در . پس بايد آن را اضافه كنیم. گذارد مي

commands در اين قسمت مي رويم و . را خواهیم زدa.b بايد  2221در . را انتخاب مي كنيdrag & drop  كنیم

 . گیرد و سپس سر جای خود قرار مي okانتخاب و  2212در 
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است  freeمگابايت بیشتر نیست و  1تا  1كل آن است و  PDFايش فايلهای كه جهت نمايش و وير foxit readerبرنامه : نكته

 .كنید highlightو مي توانید به آن متن اضافه كنید و آن را 
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 mountپس فقط فايل ايزو را . بعد نصب مي كنند writeرا  imageاست، بعضي ها اول  image fileيك  isoيك فايل : نكته

به يك درايو مجازی  imageبرای تبديل فايل  Virtual Clone Driveبرنامه  . كند عمل مي  CDكنید به آن فايل و مثل يك 

 . باشد مي

 

آن را نصب  Web developmentمي توانید فقط قسمت  expressionورژن  visual Studio 2010در هنگام نصب : نكته

 . نمايید

 

 . كند را پشتیباني مي 3و  Service pack1با  2.3و  donetframework2فقط ماكروسافت : نكته

 

 Vistual Studio 2008 & 2010ها در  انواع پروژه

 .توان اضافه نمود دو نوع پروژه مي VS 2010در 

ASP.Net Web Form است .MVC  هم وجود دارد كه بعد ازSP1  مربوط بهVS2008 به بازار آمد و آقای اسكات كسي 

گذاری  را پايه MVCآقای اسكات در يك ساعت تفكر  .باشد مربوط به او ميزمینه كه كلیه تفكرات ماكروسافت در اين  است

 .نیست و بسته به سلیقه يكي را انتخاب نمايید Web Formبه هیچ عنوان قويتر و عجیبتر از  MVC. نموده است

 . است Web siteو ديگری تولید  Web applicationيكي تولید . وجود دارددو روش  Web formدر مورد خود 

را  Web siteولي وقتي كه . كند اجرا مي simulator iisای است و يك  file systemای روش  Web applicationروش 

 .ای كار مي كنید file systemيا  FTPيا  HTTpانتخاب مي كنید مي پرسد كه 

 webتوانید  ياد بگیريد بعداً مي ما در اينجا وب سايت را ياد مي گیريم چون گرفتاری وب سايت بیشتر است و اگر آن را

application در مثالً . درست كنیدweb application  ًهر جايي خواستید كالس ايجاد مي كنید ولي در وب سايت بايد حتما

 .داشته باشید و درون آن ايجاد كنید App-codeيك دايركتوری 

اين است كه گرفتاری آن بیشتر است و اگر به مشكل  دهیم، دلیل آن ترجیح مي File systemرا نیز به روش  IISما روش 

 . در سر كالس متوجه آن شده و آن را حل نمايیمخورديم مي توانیم 

چون گیر و .  2.3ای استفاده كنم، بگويید  از چه نسخه سوال پرسید و سوال كرد كه net framework. اگر در خصوص نسخه

 .كمتر است securityگرفتاری آن از نظر 

 Cmdبرای تشخیص درايو وينوز يك . شود يك سری دايركتوری ايجاد ميرا نصب مي كنید در درايو ويندوز،  IISكه  وقتي

و درون  Inetpubكه االن درايو ويندوز ما است، يك دايركتوری با نام  Cدر . دهد آن درايو ويندوز را نشان ميبزنید و در ابتدای 

كنید هیچ توصیه خاصي وجود ندارد و هر جا كه  كار مي file systemكه با زماني . دهند تشكیل مي WWWrootآن نیز 

نصب شده باشد و حتماً بايد آدرسي كه  IISكنید اوالً بايد  كار مي HTTPوقتي كه  .دوست داريد پروژه خود را ايجاد كنید

 وب سايت خود را ايجاد نكنید و يك localhostهیچوقت داخل خود . باشد شروع شده  http://localhostنويسیم بايد با  مي

به مشكل بر  IISنرويد، چون  تر جلوبه هیچ عنوان درست نكنید، بیشتر از يك اليه هم  localhostاليه جلوتر برويد در خود 

 . نیمك در اينجا از آدرس ذيل استفاده ميپس  .هم استفاده نكنید spaceاز نقطه و . خورد مي
http://localhost/abfa 

ای به فايل سیستمي و يا  IISكامالً پرهزينه است ولي تبديل وب سايت  MVCيا  applicationتبديل وب سايت به وب 

 .ي باز شود و برعكسبرعكس پرهزينه نیست و زحمت زيادی ندارد، ولي مسلماً يك پروژه فايل سیستمي بايد فايل سیستم

 . كنیم مي اگر الزم شد، اضافه كنیم و به مرور سازد كه ابتدا آن را پاک مي كنید، تعدادی فايل مي وقتي كه وب سايت درست مي

كنیم به  كنیم و بعد شروع مي درست مي Templateدهیم و يك صفحه  سايت را در ابتدا انجام مي Layoutطراحي 

Copy/paste  از  مثالً... . وMaster/page رويم مراتبي جلو مي پس روشها را به صورت سلسله. كنیم در ابتدا استفاده نمي. 

http://localhost/
http://localhost/abfa
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. استفاده نكنید بلكه بر روی پروژه اينكار را كنید Add new itemاز  Solutionروی . Projectداريم و يك  Solutionما يك 

 . كنید را انتخاب Projectright clickadd new itemweb formپس 

 Defaultرا حتماً  home pageپس صفحه .  default صفحه و ديگری  Login صفحه يك سری از نامها را تغییر ندهید، يكي

نه اينكه اشكال داشته باشد ولي به . ذاريد در داخل شاخه اصلي بگذاريدبگیريد و در دايركتوری هم نگ Loginو صفحه ورود را 

 .ه حل آنها ارزشي ندارد، پس استاندارد عمل كنیدخوريد ك يك سری مشكالتي بر مي

خیلي مفید هستند ولي ما مرحله به مرحله حركت مي  .را نزنید Master pageو  Place codeفعالً در اين مرحله دو تیك 

 .كنیم و االن نوبت آن نیست

یت اینترنتی شدن با حداقل تولید یک سایت استاندارد با قابل. هدف ما در این دوره، صرفاً تولید یک سایت نیست

Configuration است . 

 طراحی كنیم؟ خوبچگونگه یک سایت 

اولین قدم ما تولید . درست ديده شود، هدف ما نیست IEاينكه يك سايت فقط در . چگونه يك سايت استاندارد درست كنیم

 فلسفی، مفهومی و دیگریو  یکی بحث شکلی و تکنیکی است. استاندارد دو بخش دارد. سايتهای استاندارد است

را  attributeاين كه اگر يك سری تگ اشتباه به كار ببريد و يك سری و تكنیكي يعني شكلي منظور از . است ماهیتی

و  IEهمینطور، اولي مال  Blinkرا نداريد يا  Marqueمثالً شما حق استفاده از تگ . شود نگذاريد، درست نمايش داده نمي

 .پس چه تگهايي را استفاده كنیم، مسئله اين است. شود و در مرورگرهای ديگر درست ديده نمي است Netscapeدومي مال 

 از نظر شکلی و تکنیکیاستاندارد طراحی 

. كند ها كار مي Browserاست، يعني در همه  Cross browserيكي از ويژگیهايي كه دارد اين است كه  JQueryدر سايت 

ولي  .ديده شودبه بعد  Opera 9به بعد،   Safari3در و  Chromeبه بعد و در  IE6 است كه در Cross browserسايتي 

بعضي . شود در بعضي از مراكز تحقیقاتي درست مي  Browserيك سری . شود اصالً مهم نیست ديده نمي netscapeاينكه در 

 . است IE Browser موتور آن همان است، يعني موتور IEهمان كه  MSMexplorerمثال . ها اصالً جديد نیست Browserاز 

 component به عنوان يك Microsoftاست كه  IEيك  Componentشود كه مهمترين  ديده مي IEيك پنجره سفید در 

بعضي . ايد اگر از اين موتور استفاده كنید و اطراف آن را طراحي كنید، در واقع مرورگر جديدی طراحي نكرده. تولید نموده است

های جديد به آن  toolbarچون مرورگرهای استاندارد مرتباً . كنند و كار سختي هم نیست دشان مرورگر طراحي ميها برای خو

 . كنند ولي مرورگری كه خودتات بنويسید اينگونه نیست ها اشغال مي toolbarشود و به مرور نصف صفحه را  اضافه مي

ولي مسئله اين است  .د تست كندیذيل را بايد داشته باشید، تا بتوان (browser)افزارهای  به عنوان يك آدم حرفه ای همه نرم

 . توان نصب كرد از يك نوع با ورژن مختلف كه نمي  Browserكه دو 

 FileHippoيك سايت به نام . پس چه كار كنیم. توان از روی سايت آن، دانلود نمود اند و نمي خیلي از سايتها ما را فیلتر كرده

كنندگان گردن كلفت دنیا با اين  سايت دنیا است و كلیه تهیهامین  122 سايت اين. رسمي در دنیا استاست كه يك سايت 

 .دهد ها را دارد و اجازه دانلود مي Softwareاين سايت تقريباً ورژن همه . سايت تعامل دارند و با سايتهای كركي تفاوت دارد

از دو به بعد است، پس  Firefoxمثالً در . بینید های آن را مي  رشیو ورژنكنید و آخرين ورژن و آ مي Searchرا  Firefoxمثالً 

Firefox 2  وFirefox 5 كنید را دانلود مي. 

يا  Candidateيا  Betaدر خصوص ورژن باال، هر چه باشد نسخه . آن را برداريد Releaseدر خصوص ورژن پايین، بايد حتماً 

 . بیتي بايد دانلود نمايند 23بیتي و  22در دو نسخه را هر كدام و البته . ت كنیدو در آن تس .هر چه باشد بايد بر داريد

سه محیط . بسیار مطرح است Virtualizationمفهوم . و همه با هم نصب شود چه كنیم كه بر روی سیستم همه اينها باشد

virtual PC يكي . مطرح داريمVMWare و مسلماً  است كه پولي استopen source  كه مجاني است    ----و نیست هم

اين نرم . است open sourceو هم  freeاست و هم  Sunيا   Oracleاست كه مال  Virtual Box. نیست Open sourceولي 
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آخرين ورژن را بر روی سیستم خود نصب كنید و بر روی . افزار را هم از روی همین سايت دانلود نمايید و استفاده كنید

Virtual توانید مي minimum ها را نصب نمايید. 

 

 . ها استفاده كنید Virtualكار كنید، از اين  1اگر بخواهید با سیستم عامل اندرويد يا ويندوز: نكته

 

 .درست ديده شود Browserاستاندارد يك بحث تكنیكال دارد كه بايد در . اولین هدف تولید صفحات استاندارد استپس 

 و مفهومیاز نظر فلسفی  طراحی استاندارد

 , Headدر مورد . داشته باشیم و حتماً بايد يك دانه باشد HTMLحتماً بايد تگ . ولي بحث بعدی فلسفي و مفهومي است

body  گويد كه بايد در  در همان استاندارد مي... . وHead  بايد يك تگTitle اين . بگذاريدTitle  بحث فلسفي است و نه

 .است و اين بسیار بد است Untitledبینید كه حتماً  كنید و مي تلف باز ميتاكتیكال ، در يك سايت تب های مخ

 Alternativeمخفف  Alt. يك صفت الزم و واجب است altولي . است Requiredها  attributeبرای بعضي از تگها يك سری 

text  است و به معنيtooltrip  ،نیست يعني به هر دلیلي اگر عكس دانلود نشدalt  بايد همه . شود آن نوشته ميدر درون

 . داشته باشد، كه اگر عكس دانلود نشد، خواننده سايت بداند، چه چیزی در آن بوده است altعكسها 

IE  لطف كرده وalt  را به عنوانTooltip ولي در حالت عادی اگر . دهد هم نشان ميTooltip خواهید بايد از تگ  ميTitle 

 .استفاده كنید

بعضي از افراد در وب كارهای مربوط به . و باز شود downloadسريع خواهیم سايت  سبك باشد، چون ميسايت بايد بسیار 

كنند تا وب را به ويندوز نزديك كنند، اين سنگین  استفاده مي Telericای به نام  Componentمثالً . دهند ويندوز را انجام مي

های  برای پروژه. استفاده كنید Basedفاده كنید، پس از ويندوز مربوط به وب است UIخواهید  اگر نمي. و پر از باگ است

سايت را بسیار لخت و كند  Telericاينترانت خوب است، ولي برای برنامه های تحت وب جوابگو نیست و اين موجودات مثل 

 . كند مي

را بالک  hostآب باشد،  آنطرف hostكنید ولي در مورد وب، اگر  های كرک شده استفاده مي Componentدر ويندوز از 

. شود مينايران اصالً پیشنهاد  Hostالبته  . ايران باشد مشكلي نیست hostالبته . سرو كار داريد Interpolكنند و با پلیس  مي

 dosتوان به راحتي  داخلي را مي hostدر ضمن . پس در ايران اصالً جوابگو نیست. گیگابايت است 2كل پهنای باند ايران 

attack خورد كرد و به مشكل بر مي . 

 . تولید سايت استاندارد و سبك هدف ما استپس 

 configurationتولید سایت با حداقل 

 . است configurationهدف بعدی تولید سايت با حداقل 

 dedicateچون . استفاده كرد shareبرای سازمان ما بايد فضای . است Dedicateيا  Sharedيا فضا  hostدر مورد فضای 

هزار تومان  122است و هزينه آن ماكزيمم سالي  hostتا سايت مختلف روی يك  222يا Shared  222در . خیلي گران است

 . هزار تومان است با حداقل امكانات 232حداقل آن ماهي  dedicateاست با كلي امكانات ولي در 

 . خود را حداقل نمايید Configurationnپس . اجرا كن SQLرا روی  Patchتوان بگويید اين  نمي Sharedاما در مورد فضای 

تمام استانداردهای وب كه استاندارد شدند .  www.w3.org سايتي داريم با عنوان . برای اينكه اين استانداردها را مطالعه كنید

 .زنند ای وب را در اين سايت رقم ميخواهند استاندارد شوند و خط مشي ه يا در حد بتا هستند و مي

يك نسخه از اين را پرينت و صحافي .  HTML 4.01مربوط به  ebookاوالً فايل . در اين سايت سه چیز خیلي مهم است

 .كنید

 . XML 1.0تبعیت كند و هم از  Html 4.01است يعني هم از استاندارد  xhtml 4.01هدف ما تولید صفحات 

 .يد از آن نیز تبعیت كنید و صحافي كنید و يك نسخه آن را به عنوان مرجع نگهداری كنیدت كه بااس XML 1.0كتاب بعدی 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/
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پس در .  است يا خیر Valid، يك سايت شما چك كنید كه آيا اين سايت. وجود دارد Validatorيك سری در اين سايت 

Search  همین سايت بنويسیدHtml validator  خودش قسمتsearch  توانید صفحات  به سه روش مي. دهد مي را انجام

 . خود را چك كنید

 .خود را بنويسید URIيا  URLآدرس  -1

 .كنید upload سايت مورد نظر خود را يا -2

صفحه وب خود را در قسمت مربوطه كپي  Sourceاستفاده نمايید و  copy/pasteيا همان  Direct inputار روش  -2

 .كنید

يك مثالً . تواند جنبه آموزشي داشته باشد گويد كه مي گويد و دلیل آن هم مي ا مير Errorخطا و خوبي آن اين است كه 

 .نگذاشتید ALT، صفت  Imgبرای  ، اين است كهگويد یي كه در مورد اين سايت خطاي

 سایت Rankingباال بردن 

االن واقعاً  yahoo messengerمربوط به  idگويد،  مثالً سرويس ای كه مي. های مختلف سايت از جنبه Rankingبا ال بردن 

 . میلیون دالر ارزش دارد 122االن  ه استدر چه وضعیتي است؟ اولین سايت كه فقط اين سرويس را ارائه نمود

پس . يك روش آن اين است كه مي خواهید هم عربي و هم انگلیسي داشته باشد. گیريم تولید سايتهای چند زبانه را ياد مي

ورژن عربي و در ديگری و در يك  Copy/pastبعد . نهايي شد،قسمت فارسي سايت كنید و بعد كه  سايت را فارسي طراحي مي

پس به گونه ای . شود چون عمالً سه سايت وب داريد و موتور شما دچار مشكل مي. اين كار درست نیست. كنید انگلیسي مي

 .تغییر كند layoutطراحي كنید كه سايت يكي باشد و 

توانید بر روی سايت خود قرار دهید و اين كالس سايت شما را باال  دهد و شما مي تايید مي W3cي ندارد اگر سايت شما مشكل

يك درسي به به اين دلیل كه . عالمت تايید آن را بر روی سايت خود نگذاريد W3cبه هیچ عنوان بدون گرفتن تايید . برد مي

اگر كسي واقعي باشد، با كلیك . كجا وارد سايت شما شده است از Userدهد كه  داريم كه تشخیص مي HTTP referrerنام 

  .كند اين مسئله را تايید يا رد مي Iconبر روی اين 

. شوند شروع مي :ASPبا  و هستند Server sideو ديگری  HTMLدر اين دوره با دو سری موجودات سر و كار داريم ، يكي 

بلد نیست ، پس اين كدها  ASPكه  Browserشوند، چون  مي  HTML تبديل به بر روی مرورگر كاربر همه اين موجودات

Render شوند به  ميHTML. . Microsoft ادعا كرده است كه من كد ASP  را بهHTML  استانداردRender كنم و در  مي

 .ده استنكر renderخودش به صورت استاندارد  Microsoftدرصد اوقات اينگونه است ولي در چند درصد اوقات خود  12

 . CSS 2.0و  XHTML 1.0تركیب دو چیز برای ما مهم است يكي به طور كل 

كند، بنابراين  را پشتیباني نمي HTML 5هنوز  IE8خود  مده است، كه آن هم استاندارد است وليهم آ XHTML 1.1البته 

خواهیم از  اين است كه ميكنیم،  ه مياستفاد XHTML1.1و از استاندارد  كنیم استفاده نميدلیل اينكه شايد از آخرين ورژن 

يعني در تمام مرورگرهای استاندارد . داشته باشد browser compatibilityورژني استفاده كنیم كه هم استاندارد باشد هم 

 .پشتیباني شود

 برای تولید برنامه تحت وب از چه زبانی استفاده كنیم؟

از چه . خواهند داليل منطقي برای انتخاب خود داشته باشند است كه ميگیراني  اين قسمت بیشتر مربوط به مديران و تصمیم

 ...يا  Jeeيا  Phpيا  net.. زباني بايد استفاده شود

كند و  اين كار را نمي... و  PHP. است JEE، همان ( egovermentدر حد )قابل مقايسه است  net.در دنیا تنها زباني كه با 

خودش با  Phacebook شود ولي قابل مقايسه نیستند، ولي سايتي مانند  اين زبانها رد نمي البته صالحیت. قابل مقايسه نیست

php طراحي شده است .  

 :توان گفت ولي در مقام مقايسه اين دو زبان مي .قابل قبول است JEEو  net.بیشتر  Egovermentبرای پروژه 
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 های  پروژه.net  ( . برابر 3حدود )ای بسیار سريعتر هستندBench mark  مربوط بهPet shop  اين را تست كرده

 .است

 های  پروژه.net 1  برابر  12تاSource خواهد كمتری مي . 

 .نیز معايبي دارد net. البته مسلماً

گران  بزرگترين پروژه ايران، سیستم مناقصه. دنمشكلي ندار Securityاز نظر  net.های  پروژهای،  های ناپخته عده رغم گفته علي

 net.سیستم معامالت و مناقصه گران جمهوری اسالمي از . بعداز ظهر دارد 3كاربر جاری در ساعت  3222راني حدود اي

اين سايت توسط آنها چك شده است و كامالً امن و از كشورهای مختلف استخدام و  hackerاستفاده شده است و كلي 

Secure باشد مي. 

 :زی شودسا های مختلف بايد پیاده امنیت در اليه

 افزار  در حوزه سختrouter  راsecure  كنید در بحث سخت افزار هم امنیت را رعايت كنید كه اين دو تا به شما

 .شود مربوط نمي

 و اين تكیه به شما مربوط . كه بايد اينها را رعايت كنید م تكنیكهای امنیتي وجود داردافزار ه در حوزه مهندسي نرم

 . است

.net العاده باشد تواند ريسك داشته باشد و يا اينكه فوق لوژيها ميهم مثل همه تكنو. 

 را كه مربوط به هر صفحه است و اهمیت صفحه شما در اينترنت Page google rank. بندی سايتها داريم دو پارامتر برای رتبه

 .داشته است كننده بیشتری و مراجعه دهد و هر چه اين عدد بزرگتر باشد يعني صفحه شما بین صفحات ديگر طرفدار نشان مي

 تواند دارای الكسا مي يك سايتمثالً باشد،  نمياست كه نشان دهنده مراجعه كننده سايت  alexa rank از فاكتورها يكي ديگر

 .باشدولي مراجعه كننده آن صفر  باشد، 12رنك 

مراجعه لي گوگل رنك در خصوص دهد و يك سايت را در سايتهای مختلف بگذارند الكسا رنك را افزايش مياينكه لینك 

 . دو مقوله متفاوت است گان است و اينكنند

 . دهد ترين را نشان مي سايت پربیننده 12شود،  مي alexaوقتي وارد 
1- google 
2- facebook 
2- youtube 

3- … 

 . تواند بر اساس كشور و شهر فیلتر شود اين مي

با  Blogfaدر حالي كه . سومین سايت پرطرفدار است Blogfa. ايران را انتخاب نمايید  By countryقسمت  top siteدر 

.net امین سايت است 222البته اين سايت در سطح دنیا هم  .نوشته شده است و اين همه طرفدار دارد . 

Mihanblog  باPHP باشد 11222در سطح دنیا شايد حدود . نوشته شده است. 

اين مسائل را بدانید كه اگر يك روز اين . بیشتر است PHPبان ای با سايت مشابه خود به ز net.پس طرفدار يك سايت 

 . دلیل آن را زير سوال نبرند كرديد بتوانید از آن دفاع كنید و بي تكنولوژی را انتخاب

 

 :چند كار ذيل را انجام دهید:  نكته

  مديريت زمان برايان تريسي را مطالعه نمايیدكتاب . 

  تكنیكهایSearch  درsearch engine در مثالً . ها را ياد بگیريدGoogle  بگويیدsite:  فقط در آن سايت

صفحه ای كه پیدا  3،  3كنیم و مقاله  Searchجستجو كنید، كه چگونه درست  Googleدر خود . گردد مي

 . شد را مطالعه كنید

 نويسي و  كتابها و مقاالت علمي را در زمینه برنامهC# مه از انتشارات يك كتاب ترج. و غیره را ياد بگیردwrox 

باز كنید و هر روز مطالعه را  Microsoftمربوط به  Asp.netسايت مثالً  . پیدا كنید و آن را مطالعه نمايید

 . كنید
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 :سايت است كه بايد با آن آشنا شويد يك سری

1- IranianExperts  ید، كه ضمن اينكه مي توانید از اين سايت استفاده كن. كه مربوط به خود استاد است

اين سايت رفتارهای مختلف را چك كنید و رفتارهای مختلف آن را  در. وزشي دارداين سايت جنبه آم

 .چك كنید

در اين گروه عضو . ها در اينجا قرار دارد source codeدر ياهو است كه كلیه  IranianExpertگروه  -2

 .نمايید Loginشويد و از دفعات بعد  joinدر اين گروه ابتدا . شويد

در . شويد و در آن يك سری فايل و فولدر هست  #Cشديد، وارد  joinبعد از اينكه  –درس فايلها آ 

وجود  Site path  mapدر اين سايت )است  Visual Studio 2008داخل اين فولدر يك فولدر به نام 

-Learing-asp-net-general-2011-01ابتدا فايل (. دهد دارد، كه مسیر كامل دايركتوريها را نشان مي

07-version-33.zip شود، آن را  ميتدريس  جديدهای  هست كه در دورهdownload ولي در . كنید

... ها و  Registerها  Validation، پروژه های تدريس شده به صورت كامل با تمام تر ترمهای گذشته

-Learning-asp-net-globalization-2010-10-03-version. هستند  كامالً قابل استفاده هستند

6.zip   و غیره... 
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 Layoutطراحی 

يا به  گیرد صررت مي Multi frameای يا  Frame setيا به صورت  Layoutطراحي . كنیم را شروع مي Layoutامروز طراحي 

 .  Single frameصورت 

Multi frame نمونه . و منسوخ شده است گیرد امروزه مورد استفاده قرار نميmultiframe كه در آن . باشد به شكل ذيل مي

 . دهد را تشكیل مي Frameهر قسمت يك 

 
 singleخود . گیريم را ياد مي Single frameطراحي  در اين كالس بنابراين. اين روش مشكالتي داشت و شكیل هم نبود

frame به صورت يا انواع مختلفي دارد fix  است ياrelative  . خودRelative دلیل ندارد كه كامالً به صورت درصدی 

(percentage) تواند قسمتي از آن  بلكه مي. باشدFix و قسمتي ديگر درصدی باشد . 

آيد و بزرگ  بنابراين وقتي كه صفحه كش مي. درصدی باشدمثالً شايد بخواهیم قسمت منوها ثابت باشد، و فقط قسمت اصلي 

 .دارداستاندارد است و بستگي به شرايط و كاربرد  روش هر دو. يايد اند و قسمت اصلي كش ميم شود، منوها ثابت مي مي

خوش دست تر  Fixطراحي معموالً و  يك اتوماسیون تحت وبنوشتن است مثالً  Web Siteهدف ما تولید در اين كالس 

به نوع  توانید طراحي خود را ميتغییر كمي با  ولي يكي را كه بلد باشید،. هستیم Fix طراحي است و در اينجا بیشتر به دنبال

 .ديگری تبديل كنید

البته خود . دهیم انجام مي fixبه صورت طراحي را كنیم و  استفاده مي Single frameهای كالس، از  Sampleتمام  در پس

ديگری است و كسي كه  چیز Divولي . Divو به صورت  Tableبه صورت . تواند انجام گیرد مي صورتدو به نیز  fixطراحي 

 . كنیم استفاده مي tableولي در حال حاضر از روش . طراحي كند، يك سر و گردن باالتر است divبتواند با 

 style sheetفایل 

جدول كالسیك . گیريد ظاهر سايت را در قالب يك جدول كالسیك در نظر ميبرای طراحي سايت به كمك جدول، ابتدا 

پس اگر جدولي كه به شما داده شده بود، كالسیك نبود، اول خطها را . است m*nنگاه كنید، بگويید جدولي است كه تا به آن 

Frame1 

Frame3 Frame2 
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به ازای تمام سطرها . بعد به تمام سطرها شماره بدهید. كردن برويد mergeو بعد به سراغ . به هم وصل كنید تا كالسیك شود

شده  mergeشان دهنده اين است كه چند سطر و ستون داريم كه ن Colspan , rowspanبعد صفت . ايجاد كنید rowيك 

 . كنید طراحي مي fixذيل را به صورت  layoutپس در حال حاضر . اند

 
 

Resolution 800*600  افراد از اين  بااليي از درصد البته. شود استاندارد استفاده ميدر حال حاضر به صورتlayout  استفاده

خواهیم مطابق  ، و ما نیز مياستاندارد است 222*122 وضوح نمايند، ولي استفاده مي layout 1223*121و از  دنكن نمي

افقي  Scroll barاگر . كنید كنید و بعد بقیه را طراحي مي ميتنظیم  800*600 در سايز صفحه را ابتدا. استاندارد عمل كنیم

در نظر بگیريد بلكه بايد  122 عرض صفحه را البته نبايد. ست كنیدريد آن را داين خارج از استاندارد است و با ايجاد شود،

 122تا  12مقدار  headerپهنای مربوط به . عمودی در نظر بگیريد Scrol barتا برای  23در نظر بگیريد و بايد حدود  112

 122يا  12 سايز آن يعني ،مان صورتهم به ه sub footerو  footerباشد و در خصوص  23بايد  sub headerو . خواهد بود

در  222طول منو و قسمت اصلي هم . باشد 222صفحه اصلي هم بايد عرض و  132آن  منو نیز عرضوص صدر خ. است 23و 

كنید و اگر بزرگتر شد، خودش  كنید، حداقل آن را مشخص مي نظر بگیريد و در صفحات وب وقتیكه طول و عرض را تعیین مي

 . شود بزرگ مي

 

ای  به گونه. كنیم بقیه صفحات را درست مي Copy/pasteخواهیم اسكلت سايت را با اين ديدگاه ايجاد كنیم و بعد با  ما مي

پس بايد تا جايي كه . صفحات را درست كنید كه اگر به هر دلیل مشتری تغییر خواست، فقط تغییر در يك جا صورت گیرد

 .ايل ديگر ببريم تا تغییرات در دفعات بعد كمتر باشدرا در يك ف Format , styleتوانیم قسمت  مي

در فايل  formatting، پس بهتر است كلیه قسمتهای مربوط به  شايد هم بخواهید، قسمت گرافیك را به كس ديگری بسپاريم

stylesheet نويس سايت انجام دهد البته اين كار درست نیست و اصل طراحي را بايد خود برنامه. قرار گیرد.  
 

به آن پروژه  web formو سپس فايلهای اضافي را پاک كنید و يك  abfaدرست كنید با نام  web siteاز نوع يك پروژه جديد 

 %>  <%كلیه عبارت قرار گرفته بین . خواهید ديد  %>@ C#Language Page"="<%در باالی صفحه . اضافه كنید

Property زبان برنامه نويسي مشخص ساده است و فقط  كم و بسیارصفحه صفات در ابتدا . كند يهای صفحه را مشخص م

ولي چه دلیلي دارد كه در . شود شود و صفات جديدی به صفحه اضافه مي تر مي ، ولي به مرور زمان اين خط طوالنيشده است

مي . ت كنددر وب الزم نیست كه تمام صفحات از يك زبان تبعیزبان مشخص شود؟ دلیل آن اين است كه  pageباالی هر 

 Perاست و نه  per page ،در وب زبان. اين از جذابیت وب است. داشته باشید VBصفحه  12باشد و  #Cصفحه  22تواند 

application  .در ابتدا كه  وC#  توانید هر يك از صفحات را  كنید و بعد مي انتخاب مي فرض را انتخاب كرديد، به عنوان پیش

 . بنويسید VBيا  #Cبا 

Header = w:770 , h:100 or 80 

 
Menu

= 

w:150

,h:200 

Main page= w:620, 

h:200 

Footer = w:770 , h:100 or 80 

 

Sub header = w:770 , h:24 

Sub footer = w:770 , h:24 
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برای اين  سه مدل. خوانده و فهمیده شوددهنده اين است كه با چه استانداردی صفحه  نشاناست كه  Doctypeد تگ خط بع

 strictاز مد افتاده و  Frameset. است Transitionalكه بهترين آن  Transitionalو  Framesetو  Strict. وجود دارد كار

 . كند له نگاه ميو زيادی سختگیرانه به مسئ شورش را در آورده است

XHTML 1.0   يعني ازHTML 4  و ازXML 1 پس مثالً . كند تبعیت ميCase sensitive اين  هوقتي كپس . است

 . نويسید بايد به قواعد آن احترام بگذاريد استاندارد را مي

 . شود در آن نوشته مي #Cاست كه بعداً كدهای  Scriptيك قسمت به نام 

هم قرار  form , divيك تگ . آن را دارد templateاست كه خود  bodyو يك   headو يك  htmlدر حوزه استاندارد يك 

 .شود حل دارد، كه بعداً گفته مي ه اين راهالبت. در يك صفحه گذاشت formتوان بیش از يك تگ  نمي net.در . داده است

 
 
<%@ Page 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> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
     
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 
 
 

 

وقتي مثالً . سعي كنید كه همیشه مطابق عرف عمل كنید، يعني پروژه های خود را به صورتي كه قرارداد است، درست نمايید

. درست كنید stylesheetدرست كنید و داخل آن يك فايل  CSSكنید، بايد يك فولدر با نام  درست مي style sheetكه فايل 

 .ايز مشخصي درست كنیدكنید، بايد با س وقتیكه تبلیغات درست مي

 .حل دارد، كه بعداً بیان خواهد شد البته اين راه. ه گذاشتدر يك صفح formتوان بیش از يك تگ  نمي net.در 

 . گذارند مي Site نام آن را ولي االن كردند، نامگذاری مي stylesheetيا   styleرا  Stylesheetقبالً عرف بود كه فايل 

 توانید، به بعد مي VS2005كه از . بگیرد، بايد آن را معرفي كنید layoutاستفاده كند و  stylesheetبرای اينكه سايت از اين 

يپ نكنید شايد با خطا كنید و تا drag & drop خواهد از آن فرمت استفاده كند، ای كه مي فايل مورد نظر را به داخل صفحه

 . ده كنیداستفا Drag & Dropتايپ كنید، بنابراين سعي كنید كه از 

است و نیاز به بیان  pxپیش فرض آن  htmlرا تعیین كنید ولي در  سايزهای مورد نظرحتماً بايد مقیاس و واحد  CSSدر 

 .نیست

مربوط به  Styleخواهیم يك  وقتیكه مي. كنم تعريف مي table.Layoutيك كالس . میكن كالس تعريف مي Styleبرای تعیین 

هم از نام   stylesheetو بنابراين در  كنیداستفاده  idاستفاده نكنید و از  classس از باشد پ uniqeيك تگ به صورت 

#Layout  به عنوان يكid كنم استفاده مي .Cellspacing  معادلCSS  ای ندارد، وليCellpadding  معادلCss  ای آن

 تعیین مشخصات

 ...صفحه، زبان و 

تعیین استانداردهای 

 تفسیر صفحه

كه .  HTMLتگهای استاندارد صفحات 

وجود  HTMLحتماً بايد در هر صفحه 

 . داشته باشند
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 , cellspacingجداول خصوصیت  حتماً برای تمام. ست نمود stylesheetتوان در فايل  است كه مي paddingهمان 

cellpadding  راset چون در ظاهر جداول تاثیرگذار است. نمايید . 

 ,Header, Footer, subheader ,subfooterاز نام . با دقت انجام گیرد نامگذاری بخشهای مختلف صفحهسعي كنید كه 

menu, main   كنیم استفاده مي. 

 . فاده نكنید و از اعداد زوج برای تعیین سايزها استفاده كنیداز اعداد فرد استبرای تعیین سايزها 

خصوصیت ديگر آن اين كنید و  ای است كه بین كلمات اتصال ايجاد مي spaceالبته اين . است ;nbsp&همان   spaceكد 

 . سايز همه آنها يك استاست كه هر چند تا از آن را كه در صفحه بگذاريد، 

 .شود بگذاريم، ديگر اين دو كلمه از هم جدا نمي ;nbsp&ن يكي اگر مثالً بین ايز و ايرا

آن را نشان  borderايد،  چیزی ننوشته tdيا همان  cellوجود دارد، كه وقتي كه در داخل  1ورژنهای پايینتر از  IEيك باگ در 

ها يك عالمت  tdل در تمام توانید برای رفع اين مشك مي. باشید تعريف كرده borderدهد، حتي اگر صريحاً برای آن  نمي

&nbsp;  قرار دهید، تا تمامBorder ها در ابتدای كار و وقتیكه جدول خالي است، نشان داده شود. 

 .كنید OKپرسد، آن را  وجود ندارد، يك سوال مي web configكنیم، چون  برای اولین بار كه پروژه را اجرا مي

 
 

اگر پس از ايجاد تغییر در اين فايلها و اجرای برنامه، تغییر شود ، پس  مي Cache. ..و  javascriptو  CSSبسیاری از فايلهای 

 .كنید update، صفحه مرورگر خود را  F5يا   Crl + F5با كمك دكمهبسته به مرورگرتان ، مورد نظر را مشاهده ننموديد 

چون اسكلت را كه . را شروع كنید كار خود. نشويد Layoutمعطل تايید شدن كنید،  هنگامي كه سايتي را طراحي مي

پذير  به شرط تعیین منطقي و درست اسكلت برنامه، بعداً هم امكان layoutكنید، تغییر  Startتوانید پروژه را  درآورديد، مي

 . كند تغییر مي CSSو  Imagesهای  folderبرای تغییر ظاهر سايت فقط است و 

 , headerبنابراين . شود از چیزهای برجسته به فرورفته تمركزش بیشتر مي اصوالً چشم انسان از رنگهای تیره به روشن و

footer ,  وmenu و  بايد داشته باشند (برجسته)آمده ه و بیرون رنگ تیرmain تر و تو رفته دارد رنگ روشن . 

. را انتخاب نمايید ازکيعني ن thinبرجسته و  Outsetبايد صفت  header , footer , menu , subfooter , subheaderبرای 

در هستند، بصورتیكه اين رنگها تضمین شده . دو به دو عددها يكسان استدر رنگهای استاندارد رنگ استاندارد استفاده كنید، 

 .ها به همان شكل ديده شوند browserتمام 

 . تر استفاده كنید يا تورفته و با رنگ روشن insetحالت  mainبرای 

Format the whole document  مرتب كردن برایsource برنامه است .Icon  آن درexpress نیست و بنابراين از  

Shortcut  Crtl+K+D استفاده كنید . 

 .كنید تعريف شده در باال  را مشاهده مي layoutطراحي شده برای  cssصفحه و فايل  ،در ذيل
<!-- 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; 
} 
 
td 
{ 
 padding: 0px; 
} 
 
#menu 
{ 
 width: 150px; 

ID  جدول اصلي

Laytout مي باشد. 

را  Cellpaddingصفت 

برای كلیه سلولها ست 

 . نمايد مي
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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; 
} 
 

، اگر يك كرديم مي، صد عدد كپي تهیه  Layoutاگر از يك  ،شد استفاده مي VS 2002 , 2003 زمانهای قديم كه از در

. ميداد قرار مي usercontrolيك  Layoutپس در هر قسمت . شد اعمال ميبايد در تمام صفحات تغییر  شد، ميتغییری ايجاد 

مشكل اين تفكر چیست؟ اگر مشتری . را تغییر داد usercontrolشد  حات، ميدر اين صورت، برای ايجاد تغییر در بعضي از صف

و بعد از آن   headerو بعد  subfooterبیايد و بعد  footer، اول مثالً به هر دلیلي بخواهدرا شخم بزند،  Layoutبخواهد 

menu  قرار گیرد و بعد از آنmain  و بعد از آن يكmenu در آخر هم  جديد كه نبوده اضافه شود وSubheader ديگر . بیايد

به بعد اين مشكل را به  2223ماكروسافت از ورژن . انجام دادتوان اين كار را  نمي stylesheetو  usercontrolبا استفاده از 

 . ای برای اين مسئله ندارند و زبانهای ديگر نمونه است net.ای حل كرد كه البته اين روش فقط مختص  العاده صورت فوق

 inheritماكروسافت  formتا فرم داشته باشیك كه تمام اينها از كالس  1222توانیم  ما مي windows basedدر برنامه  

 backcolorفرم  1222اگر بخواهیم در . شود به اين معني كه هر ويژگي كالس پدر داشته باشد، به فرزند منتقل مي. شوند مي

بسازيد كه  form baseبنابراين يك كالس به نام . در تمام فرمها بايد انجام شود.. .شود و  fade in , fade outصورتي شود، 

 userاين تفكر هم . دنبه ارث ببر form baseبه نام  رد و تمام فرمهای شما از اين فرمببه ارث ب formاين كالس از كالس 

interface كند و هم  را پشتیباني ميfunctionality  هم كارهای هنری و... . 

كنم در كنار آن  درست مي aspxوقتي كه يك فرم به صورتیكه . توان از همین روش استفاده نمود در برنامه تحت وب نیز مي

 Page  ،inherit يك داشته باشیم كه تمام آنها از pageهزار تا  توانم كند، پس من مي ايجاد مي aspx.csيك فايل به نام 

كنیم و  درست  Page Baseيك كالس به نام توان  است و ميها  windows basedدر وب نیز مثل پس اين مسئله . شوند

ندارد و  user interfaceدارد و  functionalityفقط  page اين است كه اين ،مشكل آن. كنیم  inheritها را از آن  Pageتمام 

بايد در تمام هم مشكل قبلي را داريم و  زبا نتواند انجام پذيرد، Cssكه از طريق  بخواهند  Layoutدر  یدر صورتي كه تغییر

مورد  Pageگويیم كه  معرفي شد كه در آن مي Masterpageبه بعد مفهوم  2223بنابراين از . تغییرات را اعمال كنیمصفحات 

 Masterرا از  Layoutشده است و فقط خوراک  Page base ،inheritكند ولي باز هم از  Master page  ،useاز  ما نظر

page كند كه بدون دست زدن به صفحات بتوان تغییرات  اين كمك مي. گیرد ميLayout را در تمام صفحات اعمال نمود . 
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برقرار است و  associationای از رابطه  اينجا نوع ساده)  كنند مي Masterpage ،useخود را از  Laytoutصفحات ما بنابراين 

به  base pageپس صفحات ما باز هم كالسهای آن از . (ين نكته توجه داشته باشیدنیست به ا inheritanceرابطه، يك رابطه 

 .گیرند مي Masterpageخود را از  Layoutبرند و فقط خوراک  ارث مي

 Master Pageفایل 

يعني جايي كه صفحه به  Mainقرار دارد كه بايد در قسمت  ContentPlaceHolder، قسمتي به نام  Master pageداخل 

 . كند، قرار گیرد فحه تغییر ميص

اگر . است Master pageسازيم نام آن  كه مي Master pageاولین توجه داشته باشید كه . مي سازيم  Masterpageپس يك 

هیچكدام از . گذاريم مي defaultرا  master pageاولین . شويم بگذاريم گرفتار مي Master pageرا  Master pageاسم 

Check box زنیم ا تیك نميها ر. 

 . در آن قرار دارد Contentplaceholderمثل صفحات عادی است به جز اينكه يك   Masterpageصفحات 

بنويسید و اين در بعضي جاها دردسرساز  Contentplaceholder، فقط در تگ فرم مي توانستید  Masterpageدر  2223در 

آيا در يك فرم مي توان بیش . پذير شد امكان 2221بگذاريد از  Cphهم  headerاين امكان كه در بیرون فرم و حتي در . بود

شويد اين كار را كنید و همیشه  مجبور مي های غیر نرمال layoutولي استاندارد نیست و در  ؟ بلهداشته باشیم CPHاز يك 

Layout  خود را استاندارد طراحي كنید، تا مجبور نشويد از دوCPH سراغ اينجور . یددر يك فرم استفاده كنlayout  های غیر

 cphHead , cphMainاسم آنها را .  mainو ديگری در   headبیشتر نداشته باشید، يكي در  CPHدو تا . نرمال نرويد

 . بگذاريد

 

گذاشتم دلیل  Placeholderكردم و قبل از  drag dropرا  stylesheetقسمت مربوط به لینك فايل  Masterpageدر : تذكر

 .بگذاريد PCHقبل از  CSSتگ معرفي فايل  masterpageدر .  دارد

 

. دهید را در كجا قرار مي CPHبه اين نكته توجه داشته باشید كه . گذارم مي mainرا درون  Contentplaceholder ديگر تگ

 overwrite آيد در اين قسمت مياند،  استفاده نموده masterpageي كه از صفحات CPH. هیچ چیزی نگذاريد CPHدر 

كند، در واقع مثل اين است كه  دهد ولي كاری نمي نمي errorچیزی ننويسید،  Masterpageمربوط به  CPHشود، پس در  مي

 :باال عبارت است از  Layoutجهت طراحي  Master pageكد مورد نظر برای  .ايد هیچ كدی ننوشته

 
<!--  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"> 
  <!-- 

 ننويسند چيزی قسمت اين در که باشند داشته دقت نوابغ   
  --> 
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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"> 
       <!-- 

 ننويسند چيزی قسمت اين در که باشند داشته دقت نوابغ       
       --> 
       </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> 
 

 masterتوان چند  در يك پروژه مي. انتخاب شده است Select master pageكنم كه در آن تیك  االن دو صفحه درست مي

page مثالً برای كساني كه . داشته باشیمlogin  و كسي كه ش داده شودنمايبه يك شكل صفحات كردند ،login  نكرده است

 . ببیندصفحات رابه يك شكل ديگر 
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نمايش دهیم كه بايد ران خارجي بخواهیم يك سری گزارش با آيتمهای زياد و در نمای بسیار بزرگ برای بعضي از ناظمثالً يا 

 . جداگانه برای آنها طراحي شود masterpageيك 

 scriptو يك قسمت برای  masterpageهای  CPHنیست و فقط در آن  head, body ,styleديگر  Page1در داخل صفحه 

 . بگذاريد cphheader , cphmainو نام آن را . را نیز عوض كنید cphنام اين دو . وجود داردنويسي 
<!-- 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> 
 

 . دهید titleكنید در ابتدا به آن  ای كه درست مي هر صفحه

الزم  .ام و برنامه را نیز اجرا نمودهباشد،  1من صفحه  set as default pageرا اجرا كنم و  2فرض كنید اگر بخواهم االن صفحه 

 address barدر همان را مشخص كنید، فقط كافي است كه  set as default pageنیست اجرای برنامه را قطع كنید و دوباره 

  . نام آن را تايپ كنید

ايجاد شده  masterpage fileدر باالی صفحه يك . بايد چه كار كنیم. يك صفحه را بخواهیم عوض كنیم Master pageاگر 

 )master")Site="~/masterpagefile. . است كه كافي است كه نام آن را تغییر دهید

 . كار دارم stylesheetو  Master page را تغییر دهد، من هیچ كاری با صفحات نداريم و فقط با Layoutاگر مشتری بخواهد 

 . خواهد مشتری فرمت ذيل را ميمثالً 
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1- footer 
2- Subfooter 
2- Header 
3- Right menu 

3- Main 
2- Left menu 
1- Sub header 

جای قسمتهای مختلف را با هم عوض نمايید و  Master pageپذير است و فقط كافي است كه در  به راحتي اين كار امكان

 : ايجاد كنید به شكل ذيلچند تا تغییر جزئي 
 
<!--  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"> 
  <!-- 

 ننويسند چيزی قسمت اين در که باشند داشته دقت نوابغ   
  --> 
  </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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 ننويسند چيزی قسمت اين در که باشند داشته دقت نوابغ       
       --> 
       </asp:contentplaceholder> 
      </td> 
      <td id="menuRight"> 
       &nbsp; 
      </td> 
     </tr> 
     <tr> 
      <td id="subHeader" colspan="3"> 
       &nbsp; 
      </td> 
     </tr> 
    </table> 
   </center> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
 

 صفحه Mainبرای قسمت  مفید styleچند 

Style چپ به راست و راست به چپ 

Style البته بهتر است بگويیم . ای كه در آن يك ناحیه را فارسي يا انگلیسي كنیمLtr , Rtl نگلیسيكنیم و نگويیم فارس و ا. 

 . گويیم مي ltr , .rtl.بخورد به آن  زباني كه از راست به چپ و يا چپ به راست است،خواهیم به درد هر  چون مي

. نويسیم بنويسیم تمام حروف آن را با حروف بزرگ مي folderو  namespaceطبق آخرين استاندارد ماكروسافت وقتي كه نام 

 . نويسیم است فقط حرف اول را بزرگ مي abbreviationاگر اسم كالس يا متغییر 

 . نوشت را بزرگ مي ltrمربوط به   Lبود، بايد  Microsoftاگر استاندارد 

 

CSS كنیم برای چپ به راست به صورت ذيل تنظیم مي: 

Font family : verdana  باشد وfont size 1  باشد 12يا .text align  راLeft الت برای زبانهايي كه ح. استفاده كنید

 . بگیريد Ltrرا  directionاستفاده نكنید و  Justifiedچسبیده ندارند به هیچ عنوان 

 

CSS  كنیم برای راست به چپ به صورت ذيل تنظیم مي: 

 direction:rtl;  وtext-align: justify;  وfont-size :10  وfont 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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كنیم تمام زبانهای دنیا حتي چیني و ژاپني  است و وقتي آن را باز مي multi languageبه صورت  Tahoma , arialدو فونت 

 .قشنگتر است Tahoma. كند مي supportرا هم 

 

 style sheetنگذاريد، چند  style sheetباشد، اينها را در يك  borderباشد و هم  right to leftخواهید هم  اگر يك ناحیه مي

بندی مرتبي  كه كالس پس سعي كنید. اصالً در هم آن قشنگ نیست. تعريف كنید و بعد به صورت تركیبي استفاده كنید

 .شید و خصوصیات شبیه به هم را در كنار هم قرار دهیدداشته با

.withBorder 
{ 
 margin: 10px; 
 padding: 10px; 
 border: outset thin; 
} 
 

آن  boarderباشد و  4pxآن  margin , paddingو در آن بگويید كه . ايجاد نمايید withboarderپس يك كالس به نام 

outset  باشد وthin  و... 

Style ربوط به مHyperlink 

داريم كه برای مرتبط كردن يك سری مفاهیم به يك سری   pseudoچیزی به نام  stylesheetدر : hyperlinkدر خصوص 

event تلفظ آن . استzoodo است . 

 است ولي مهمترين آنها   pseudoهمه اينها . اينكه حرف اول را بكشد و بقیه حروف جمالت بعدی را با آن پر كند

3. link 

2. visited 

1. hover 

0. active  

 . است كه ترتیب آنها موقع نوشتن مهم است

، linkدر هنگام گذاشتن بنابراين اندازد،  يك خط روی نقطه ها ميكنید،  استفاده مي Underlineوقتي كه از   Tahomaدر 

 برای از بین بردن آن بايد چه كار كرد؟  .شود خوانايي متن كم مي

Visited هتر است كه همان آبي باشد، در خصوص سايتهايي كه خیلي لینك زياد است، بايد لینك ويزيت ها در سايت ما ب

بدانیم آخرين لینكي كه كلیك كرديم كدام  م كه زديم بهتر است قرمز باشد، تاآخرين لینكي ه. شده رنگ ديگری داشته باشد

 .   (active). است

 

اسم كشد،  مي underlineصفتي كه زير متنها خط . گذارد  ن روش خط ميدر بعضي از سايتها لینكها خط ندارد و وقتي رفتی

 .است text- decorationآن 

 

را تعیین كرد و   borderتوان مكان  كنم و مي تعريف مي Borderزنم و بعد  مي noneرا  text-decorationدر تمام قسمتها 

 . 0000FF#كنیم و به رنگ آبي  را تعريف مي boarder-bottomفقط 

 

With boarder , left to right , right to left , pseudo  اهمیت زيادی در ازstyle ها 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 فايل  site.masterداشته باشیم و بايد  site.cssداشته باشیم و بعد  cssهر سايتي بايد يك فولدر 

default.aspx داشته باشیم . 

 Templateتعریف 

Template  مي توانیدper page , per site باشد. 

و بعد  cssای ايجاد كنید و فولدر  file systemبسازيد و به صورت  New web siteابتدا    Templateبرای تهیه  

site.css  وsite.master  وweb.config كنیم را ايجاد يا كپي مي . 
File export template  
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 . پروژهای از  itemدرست كنم و يا از  templateمي پرسد كه از كل پروژه 

 
 

Template  از اهمیت خاصي در پروژه هایweb based چرا كه بسیاری از صفحات و تنظیمات وجود دارد كه تبرخوردار اس ،

 .ها صورت گیرد بايد به صورت ثابت در تمام پروژه

Project template توضیح داريد، بنويسید و سپس . كنیم كنیم و نام آن را تعیین مي را انتخاب ميfinish را بزنید . 
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 My Documents\Visual Studio 2010\My Exportedدر مسیر  My exported templatesدر فولدر 

Templates\myProject.zip و برای استفاده هم اين فايل . كند يك فايل زيپ درست ميzip هر كامپیوتری كه  در اين فولدر

 . ديد ها خواهند templateرا در لیست  templateپس ديگر اين شود و  در لیست مشاهده مي templateباشد، اين 

 . خود را انتخاب كنید templateنام  Installed Templatesاز بايد  templateك پروژه از نوع يك برای بارگذاری ي
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 كدنویسی

 :كد ذيل را بنويسید mainدر قسمت  ContentPlaceHolderدر 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 Submitو  Input reseatو  Input button. ود داردوج (button) برای دكمه typeسه نوع دكمه يا در واقع سه 

 . كند ارسال مي serverاطالعات را به  submit دكمه از نوع  كنیم ولي بعداً بررسي مي را reseatدكمه از نوع 

 Server Sideهای  كنترل

 Serverيك سری موجودات . شود منتقل مي clientبنويسید عیناً به سمت  HTMLه صورت ب aspxهر چیزی كه در صفحه 

side  داريم كه آنها ابتدا تبديل بهHTML شوند و بعد به سمت  ميclient روند كه به اين عملیات تبديل شدن،  ميrender 

 . گويند شدن مي

 submitبعد از كلیك بر روی دكمه  web basedدر صفحات . گويند مي Post backای به سمت سرور  به ارسال داده از صفحه

در تكنولوژی و . آن را حل كرده است net.ولي . شود كه اين از بزرگترين معضالت وب است ها پاک مي textboxبالفاصله 

استید كه خو اگر مي شد و ها پاک مي textboxزديد كل  مي submitداشتید و دكمه  textboxاگر تعدادی  net.محیط غیر 

textbox  ،نوشتید، تا اين اطالعات را در جايي نگهداری و مجدداً  رفتید كلي كد مي شما بايد ميها مقدار خود را حفظ نمايند

textbox بنابراين. ها را پركنید .net  موجوداتserver side اين موجودات . را ايجاد نمودserver side  مخصوص.net 

 .باشد مي
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منتقل نخواهد  Clientشوند و قطعاً عیناً به سمت  آغاز مي :aspگويند؟ به موجوداتي كه با  مي server sideبه چه موجوداتي 

 server sideبرای موجودات . شوند مي renderشناسند و بنابراين اين موجودات  را مي HTMLمرورگرها فقط  شد، چرا كه

. است optionalبه صورت  server sideبرای موجودات  IDدادن . دده مي errorرا بنويسید وگرنه  run at serverبايد حتماً 

خواهید برای اين موجود كد بنويسید يا از اين كنترل در كنترل ديگر استفاده كنید،  مي #Cكي اجباری است؟ اگر در  IDدادن 

 Abbreviation. گذاريدب IDحتماً  server sideای هستید بايد برای تمام كنترلهای  البته اگر حرفه. بگذاريد IDبايد 

چیزی تگي خواهید بین  نميوقتي كه . كنید شروع  lbl ا بار labelيكسان هستند مثالً  client sideبا  server sideموجودات 

 :به صورت ذيل textboxيعني مثالً به جای نوشتن تگ .)كه تگ باز و بسته را يكجا قرار دهیدبنويسید بهتر است 

 
<asp:TextBox ID="Password" runat="server"></asp:TextBox> 

 .نويسیم اين تگ را به اين صورت مي

 
<asp:TextBox ID="Password" runat="server"/> 
 

 label  ،Hard codeشود كه هیچگاه برای  توسعه اكید مي. تبديل خواهد شد spanبه  asp:labelتگ شدن،  renderپس از 

 htmlما به ازای بعضي از . استفاده كنید textboxاز  textboxبا نوع  inputجای استفاده از  به. ننويسید و از تگ استفاده كنید

معادل  reseatمثل دكمه با نوع . ای نداريم Server sideها معادل  htmlای داريم ولي بعضي از  server sideها معادل 

server side اگر . ای نداردhtml بنويسید عیناً به client  شود ولي موجودات  ه ميفرستادserver side  بايد اول در سمت

مثالً  .استفاده كنید server sideپس با حكمت از موجودات  ،دنكن تحمیل مي serverبه  شوند، پس بار اضافي renderسرور 

. استفاده كنیدعادی  tableرا وقتي استفاده كنید كه بخواهید جدول داينامیك داشته باشیم وگرنه حتماً از  Asp.table تگ

 . استفاده نكنید asp.tableبه هیچ عنوان از  Layoutبرای 

 

 .نداريد server sideمعادل  htmlبه ازای هر  به طور كل : 1نكته 

آن  server sideعادی استفاده كنید، از معادل  HTMLتوانید از تگ  بهتر است كه در جاهايي كه مي :2نكته 

 . استفاده ننمايید

 .آن استفاده كنید server sideيا  aspننويسید و معادل  hardcodeرا  label هیچوقت :2نكته 

هم  تولید شده كد. كند هستند فرقي نمي Server sideيا  client sideقیافه برنامه وقتي كه موجودات  :3نكته 

 . ظاهراً فرقي ندارد

 

هر دو به يك  ظاهراً استفاده كرديم؟ textbox از كنترلاستفاده كنیم  type: textبا تايپ   inputچرا به جای اينكه از كنترل 

آن  View Stateمهمترين ويژگي آن . دوش ميآن حفظ  state يا همان های كنترل من Value. شود مي (render) چیز تبديل

تفاوت بسیار اساسي و  View Stateو . است View Stateتكنولوژی است كه تنها چیزی كه در آن نیست،  MVC. است

كامالً دنیای نبودن آن،  View Stateبه دلیل  MVCباشد ولي  net.تواند كنار  كالسیك مي aspصفحات پس . مهمي است

و دو تا  MVCدو تا فرم  تواند نمي در يك پروژه بنابراين. باشد net.د در كنار توان نیست و نمي form basedاست و  يمتفاوت

 .وجود داشته باشدفرم معمولي 

 ... .و 2و  2كند و  شروع مي 1از  گیرد مي IDندهید خودش  server side  ،IDرلهای به كنتاگر 

 . دهیم  Server side  ،IDكنیم كه به كلیه متغییرهای  همیشه سعي ميپس 

ها كه  eventگیريم و بعد در قسمت  مي Propertiesشويم و بعد  مي design، وارد قسمت  شويم وقتي وارد كدنويسي مي

 . شود raiseكنید تا  مورد نظر را انتخاب و روی آن دابل كلیك مي eventبه صورت رعد و برق است،   آيكن آن

مهمترين  clickمثالً در مورد دكمه، . يك دكمه است eventمهمترين  وجود دارد كه به معنای Default Eventچیزی به نام 

event در خصوص . استDefault event مه نیز، با دابل كلیك بر روی دكevent default  ،raise شود مي . 
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هايي كه بعد  eventفقط  server sideدر موجودات . داشتیم ولي در اينجا كم شده است  eventكلي   windows basedدر 

 . شود شوند، ديده مي صدا زده مي Post backاز 

 

     
 

 .دهد ميبه صورت ذيل  ای  errorبعد . را پاک كنید ها using ، كلیه aspx.csدر صفحه 

 

 
 

آن  Ctrl+9+.  ،shortcutكنید،  right clickاگر نخواهید )كلیك راست نمايید داده است، errorبر روی پارامترهايي كه 

خودش را بگذاريم و يا اينكه مسیر اصلي آن را كه  usingدهد كه يا بايد دوباره  راه حل پیشنهاد مي و بعد باز كنید، دو( است

 . نويسیم ، يعني مسیر كامل را ميكنیم را انتخاب ميدوم حل  راه ما در اينجا .دهد بگذاريم مي پیشنهاد

 

 
 

شود و مقدار آن نام  به دكمه اضافه مي onclickيك صفت  كنیم، مي doble click بر روی دكمه مورد نظر designدر مد 

 . قرار گرفته است (script)تابعي است كه در قسمت كدنويسي 

  .شود مي Postbackصفحه  submitد از زدن بع

 read صفت برای اينكار يا. قرار گیرد first name , last nameمن نبايد بتوانم تايپ كنم و بايد در آن حاصل  fullnameدر 

only  آن راtrue كنیم يا  ميenabled  آن راfalse كنیم مي . 
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 . باشد uniqeدر هر صفحه بايد  ID: نكته

 . كنیم را تست مي enabledو هم  read onlyتست هم به عنوان 

Enabled  راfalse شود و با  كنید، خاكستری كمرنگ ميtab  وshift tab در بعضي از . توانید وارد آن شويد هم نميbrowser 

 . اينگونه نیست read onlyدر خصوص . هم نداريد select , copyها امكان 

 

به ديگران نشان دهید مثل  editحه داريد كه همه اطالعات داخل آن را به صورت غیر قابل اگر شما يك صف: توصیه و تاكتیك

profile شود و در بعضي از مرورگرها مثل  مي نگ شدن آن خوانايي را كمرنگ و بدمحصول به دلیل خاكستری رchorome 

در صفحاتي كه بعضي از . كنید trueيید و آن را استفاده نما read only، بنابراين بايد از صفت شود خیلي بدرنگ و ناخوانا مي

خواهید با يك نگاه به كاربر نشان دهید  مي كه update profileشود، مثل صفحه  شود تغییر داد و بعضي را نمي فیلدها را مي

 .نمايید falseا استفاده كنید و آن ر enabledشود، پس در اينجا از  شود تغییر داد و بعضي را نمي كه بعضي از فیلدها را مي

 

بینید و  نميدر يك نگاه را  source codeاول اينكه كل . نويسید طوالني است  ايراد دارد گاهي كدهايي كه مي: شكستن كدها

 . باشد گرفتن شكیل نمي printدهید و دوم اينكه موقع  scrollبايد 

 user friendlyكنید، هم از نظر  setرا  maxlengthهم در پروژه های وب و هم در ويندوز حتماً ها،  text boxبرای همه 

 . گیرد گیرد و هم جلوی هك شدن سايت را مي را مي  errorبودن بهتر است، هم جلوی 

و اگر نخواهید باشد  مي 22 خانوادگي و نام 22 به صورت استاندارد به طول نام فیلد .هم در دنیا استاندارد است 22و  22اعداد 

 . را به عنوان طول استاندارد انتخاب كنید 32 ، طولدو تكیه كنید

و آن حرف را كه بگیرد، بر روی آن   altاستفاده كنید و در اين صورت دكمه  access keyتوانید از  های وب مي در پروژه

نتز ر دو طرف حرف مورد نظر پراد  textبرای فارسي راهنما بنويسید ولي برای انگلیسي، در قسمت . شود مي  focusكنترل 

در فرمهای پركاربرد   Access key. قابل استفاد است access keyشود كه اين حرف به صورت  ، و كاربر متوجه ميبگذاريد

 . اهمیت دارد

 شماه شركت تواند منحصر ب مي را بداند ولي در مورد تاكتیكآن چیزهايي است كه بايد كسي كه چیزی را بلد است،  تكنیك

هايي است كه استاندارد كدنويسي ما است كه بايد كسي كه  تاكتیكها همان رويه. بیان شودابتدای كار  درباشد و بايد تاكتیكها 

 . شود شود به آن توضیح داده مي در ابتدا كار وارد مي

 5Ctrl+Fالبته اگر . اجرا كند debugتواند بیش از يك پروژه را در حین واحد در مد  نمي IISكنید،  ای كار مي IISزماني كه 

 . دهد مي errorو مشكلي نیست ولي در غیر اين صورت  نكن debugرا بزنید يعني 

 resetدكمه 

هم  resetپس ترجمه . گرداند آمده است، بر مي serverبه آخرين حالتي كه از طرف . دهد چه كاری انجام مي resetدكمه 

 . آمده است serverيعني برگرداندن به حالت اولیه كه از طرف 

Layout ورود اطالعات 

 . برای فرمهای ورود اطالعات دو نوع استاندارد داريم

ها و در ستون آخر هم با  textboxگذاريم و در يك ستون هم  ها را مي labelكنیم كه در يك ستون  يك جدول درست مي

Collspan 2 االن مدل  .شود ، يك دكمه قرار داده ميFieldSet تازگي بسیار مد شده است كه به. گیرد مورد استفاده قرار مي . 

 . را بنويسید ltr.درون آن .  site.cssو بعد داخل آن  CSSيك فولدر 
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تا . كنیم مشخصات آن را تعريف مي cssدر  خود field setبرای . يكي است titleنويسند با  مي Legendمعموالً 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 . آن را هر چیزی كه دوست داريد، بگذاريد textبگذاريد و  btnSubmitبیشتر نداريد، اسم آن را اگر يك دكمه 

 .گويیم حكمت آن را بعداً مي. باشد btnSubmitدكمه 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 /> 

Legend 

div 

استفاده نكنید چون  brاز 
توانید از فاصله  ديگر نمي

ولي . متفاوت استفاده كنید
div  بگذاريد تا بتوانید

و  marginفاصله را با 
padding كنترل نمايید . 

First Name: 

Last Name: 

(S)ubmit 

Full Name: 

(R)eset 
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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 نچسبانید field setاستفاده كنید، مثالً  enterدر كد به اندازه كافي از 

 AutoEventWireupصفت 

 false پیش فرض ، به صورت Visual Studio 2002كه اين تا  autoeventwireupدارند با نام  propertyهمه صفحات يك 

 . است trueاالن بود و 

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

 

ها  eventاين اين صفت نشان میفدهد كه . است page load , page error رويدادهايي مانند در خصوصفقط  اين صفت

ولي . شده باشدصدا زده  Page Loadبینید كه  ولي در جايي نمي. وندشصدا زده بايد ها  eventبقیه . افتد همیشه اتفاق مي

بخاطر  اين وشود  صدا زده مي Post Backو همیشه موقع فراخواني اولیه صفحه و در هنگام  افتد اين اتفاق مي

autoeventwireup در . استVS2005  ،اين صفت پیش فرض به بعدTrue است . 

 

 ""به جای كند تا  توصیه ميمثالً . كند كند و يك سری توصیه مي داريم كه كد را آنالیز مي Code analyzerبرنامه ای به نام 

 . هم همینطور است... و  string.isnullدستور . استفاده كنیم string.emptyاز كد  است، null stringهمان  كه 

Post back افتد هم بار اول هم دفعات بعد  همیشه اتفاق مي Post back افتد فاق ميات. 

 

اما مشكلي . شود، پس عمالً وجود ندارد نمي generateكد آن  renderكنید اصالً در هنگام  falseرا  visibleدر وب اگر كه 

شود، تا در هنگام  invisibleبه صورت  divپس بايد كاری كنید كه . آن هنوز وجود دارد divكه وجود دارد اين است كه 

render شدن، تولید نشود.  
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Page load  را اگر بنويسید همیشه و در هر شرايطي حتي بعد ازPost back  همPage load در هنگام كلیك  افتد و اتفاق مي

 . كلیك عملیات افتد و بعد اتفاق مي Page loadاول  دكمه،

 ( IDبا  HTMLتگهای )برزخی موجوات 

داده شده و  IDای است كه به آن  htmlد، كه آنها تگ گوين يك سری موجوداتي وجود دارد كه به آن موجودات برزخي مي

runat  آنserver شده 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> 

Cntrl+K+C  ،Comment گذارد و  ميCtrl+K+U ،Comment دارد را بر مي . 

 

شما لو  ftpخوبي آن اين است كه اگر پسورد . را چك بزنید Place code in separate fileای  حتماً به عنوان يك آدم حرفه

 . ا، كد شما وجود ندارد كه لو برودشم aspxرفت، ديگر در صفحه 

 

بسیار به درد نخور  Javascript. انجام دهیم jqueryيا  javascriptتوانستید، با  تمام كارهايي كه در اين فرم انجام داديد را مي

توانید  آن مي Ajax و jqueryبا . ايجاد نمود و قابلیتهای آن را باال برد javasciptيك اليه زيبا بر روی  jqueryاست، بنابراين 

 . صفحات سبك و زيبايي را طراحي كنید

DropdownList  وListBox 

 text, value, selected, enabledكه دارای صفاتي همچون . باشد ها مي Itemاز  collectionاين دو كنترل شامل يك 

 .است قرار گرفته شت آنپ ی است كه درعدد valueصفت . شود همان آيتمي است كه ديده مي Textصفت . باشد مي

Selected يا خیر؟ يعني از ابتدا انتخاب شده باشد .enabled باشد، يا  م قابل انتخاب ميآن آيتدهنده اين است كه آيا  نشان

 خیر؟

پر  hard codeاصالً به صورت . بگذاريد tableحتي برای جنسیت هم . نگذاريد hardcodeخود را  listboxبه هیچ عنوان 

زن و )حتماً . الً برای جنسیت يك جدول طراحي كنید و درون آن چندين نوع مختلف از بیان جنسیت را قرار دهیدمث. نكنید
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انور زيبايي روی آن داشته باشید، يعني اگر قرار است فرد را در جدول خود بگذاريد و م( خانم و آقای( )خانم و آقا( )مرد

اگر قرار است كه يك چیزی مانند فرم تعهد نامه است كه فرد از . پر شود -زن و مرد-جنسیت خود را انتخاب كند، لیست از 

 ...پر شود و  -خانم و آقای-كند، لیست با  جانب خود فرم را پر مي

 . در بین تگ نوشته خواهد شد textو  valueهمان  valueشوند و  مي optionها تبديل به  itemتمام شدن،  renderبعد از 

 . است Collectionشوند، مربوط به  ختم مي جمع sچیزهايي كه به 

اگر .. به انتهای لیست اضافه كنید addبا  itemبعد يك . كنید clear را combo boxلیست يا  ابتدادر خصوص كدنويسي آن، 

 List itemبه لیست خود  شود كه مناسب نیست، بنابراين يكسان مي text , valueبدهید،  stringكردن فقط يك  addموقع 

 . valueباشد و هم دارای  textاضافه كنید كه هم دارای 

 . كنید مي addخود  listboxسازيد و مرتباً به  مي list itemكنید و بعد مرتباً يك آيتم  مي clearابتدا : روش دوم

String.format   یعنی چه؟ 

String.Format(“Item{0}”,intIndex); 

 .را بجای آن قرار دهد intIndexمتغییر را مشاهده نمود،  {0}هر جايي كه يعني 
Int A=10; 

Int B=15; 

Int C=20; 

 :را مقداردهي نمود Sتوان به صورت ذيل رشته  يا هر زبان ديگری مي VBدر زبان 

 
String S= “A = “ +A+” , B = “ +B+ “ , A= “ + A ; 

 :توان به صورت ذيل اين كار را انجام داد مي #Cدر 
String S = string. Format(“A={0},B={1},A={0}” , A, B); 

را مشاهده نمايد، به  {1}دهد و هر كجا كه  را قرار مي Aرا مشاهده كند، به جای آن متغییر   {0}در كد باال، هر جايي كه 

 . دهد را قرار مي Bجای آن متغییر 

 .شود حاصل مي server sideبود كه با كنترلهای  View Stateامروز دو درس مهم فلسفي داشتیم، يك مفهوم 

 . همیشه پر كرد Page Loadافتد، پس نبايد لیست را در  همیشه اتفاق مي Page Load: دوم

 IsPostBackصفت 

، معني آن اينست كه فقط دفعه اول if (Page.IsPostBack == false)پس . دارد IsPostBackبه نام  Propertyصفحه يك 

 . گیرد صورت مي PostBackگیرد و از دفعات بعد،  صورت نمي PostBackدفعه اول . اين كارها را انجام بده

IsPostBack  به صورتBoolean اگر يك . استBoolean خواهید با  را ميTrue   مقايسه كنید، درست نیست بنويسید

==true دهد، يعني   هیچي نگذاريد همان معني را ميif (page.IsPostBack)  برای مقايسه باtrue ولي . شود ده مياستفا

 .شود استفاده مي false ==از  به صراحت آن  برای نقیض
 

 .را نگذاشت ولي شما همیشه بگذاريد { }توان  برای يك دستور مي C Basedدر زبانهای 

  refactoringمفهوم 

وجود  xيك تابع به نام  بعداً  شايد بگويید، من دوست دارم. زنید آن را صدا ميسپس كنید و  يك تابع تعريف مياصوالً همیشه 

 . سازد و خودش آن را مينمايید  را كلیك مي . + Ctrlنويسید و بعد  اول مي ه باشد، پسداشت

 

زدن سه بار با . است XML Documentationها  documentداشته باشید، مهمترين  documentationبايد برای تمام كدها 

 . امكان توضیح وجود دارددكمه اسلش 
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    /// <summary> 
    ///  
    /// </summary> 

 

 .ذيل را طراحي نمايید و كد آن را بنويسید layoutبه عنوان تمرين، 

 

 
و كلیك بر روی آيتم مورد نظر و سپس كلیك دكمه  Ctrlبا نگه داشتن دكمه  ListBox Sourceبا انتخاب چند آيتم از 

Copy  آيتمها به ،Target ListBox گر آيتم به صورت تكراری انتخاب شود و شود و ا منتقل ميCopy  كلیك شود، آيتمهای

 . منتقل شود Targetحذف شود و به  Sourceآيتمهای انتخاب شده از  Moveبا كلیك بر روی دكمه . تكراری كپي نشود

 :باشد كد آن به صورت ذيل مي
 

 صفحه   Layoutطراحي   ///
<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) 
 { 

 بود اول بار اگر //  
  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> 

 نماييم می کپی مقصد به را مبداء در شده انتخاب های آيتم تمام /// 
 /// </summary> 
 protected void btnCopy_Click(object sender, System.EventArgs e) 
 { 

 زنيم می لوپ مبداء های آيتم تمام روی //  
  for (int intIndex = 0; intIndex <= lstSource.Items.Count - 1; intIndex++) 
  { 

 نماييم می ذخيره کمکی متغير يک داخل در را مربوطه آيتم کار، سهولت برای //   
   System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem =  

lstSource.Items[intIndex]; 
 

 بود شده انتخاب نظر، مورد آيتم که صورتی در //   
   if (oCurrentListItem.Selected) 
   { 

 نماييم می خارج شده انتخاب حالت از را مربوطه آيتم //    
    oCurrentListItem.Selected = false; 
 

 نداشت وجود مقصد در مربوطه آيتم که صورتی در //    
    if (lstTarget.Items.Contains(oCurrentListItem) == false) 
    { 

 کنيم می اضافه قصدم های آيتم مجموعه به را مربوطه آيتم //     
     lstTarget.Items.Add(oCurrentListItem); 
    } 
   } 
  } 
 } 
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 protected void btnMove_Click(object sender, System.EventArgs e) 
 { 

 زنيم می لوپ مبداء های آيتم تمام روی //  
  for (int intIndex = 0; intIndex <= lstSource.Items.Count - 1; intIndex++) 
  { 

 نماييم می ذخيره کمکی متغير يک داخل در را مربوطه آيتم کار، سهولت برای //   
   System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem =  

lstSource.Items[intIndex]; 
 

 بود شده انتخاب نظر، مورد آيتم که صورتی در //   
   if (oCurrentListItem.Selected) 
   { 

 نداشت وجود مقصد در مربوطه آيتم که صورتی در //    
    if (lstTarget.Items.Contains(oCurrentListItem) == false) 
    { 

 کنيم می اضافه مقصد های آيتم مجموعه به را مربوطه آيتم //     
     lstTarget.Items.Add(oCurrentListItem); 
    } 
   } 
  } 
 

 نماييم حذف را مبداء در شده انتخاب های آيتم خواهيم می چون //  
 باشد داشته وجود حذف، برای مبداء، در آيتم يک از بيش که دارد وجود احتمال اين و //  
 زنيم می لوپ ابتدا به انتها از مبداء های آيتم تمام روی //  

  for (int intIndex = lstSource.Items.Count - 1; intIndex >= 0; intIndex--) 
  { 

 نماييم می ذخيره کمکی متغير يک داخل در را مربوطه آيتم کار، سهولت برای //   
   System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem =  

lstSource.Items[intIndex]; 
 

 بود شده انتخاب نظر، مورد آيتم که صورتی در //   
   if (oCurrentListItem.Selected) 
   { 

 نماييم نمی حذف مبداء های آيتم مجموعه از آنرا مربوطه، آيتم انديس به توجه با //    
    lstSource.Items.RemoveAt(intIndex); 
   } 
  } 
 

 زنيم می لوپ مقصد های آيتم تمام روی بر مجددا //  
  for (int intIndex = 0; intIndex <= lstTarget.Items.Count - 1; intIndex++) 
  { 

 نماييم می ذخيره کمکی متغير يک داخل در را مربوطه آيتم کار، سهولت برای //   
   System.Web.UI.WebControls.ListItem oCurrentListItem =  

lstTarget.Items[intIndex]; 
 

 بود شده انتخاب نظر، مورد آيتم که صورتی در //   
   if (oCurrentListItem.Selected) 
   { 

 نماييم می خارج شده انتخاب حالت از را مربوطه آيتم //    
    oCurrentListItem.Selected = false; 
   } 
  } 
 } 
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 آدرس دهی

وقتي كه مي خواهیم در يك فايل، آدرس فايل ديگر را بدهیم، چگونه بايد . فايل در سايت داريم ما يك سری فولدر و

خواهید آدرس يك فايل خارج از سايت خود را بدهید، هیچ راهي به جز استفاده  هستیم و مي aدر فايل اگر . دهي كنیم آدرس

 . از آدرس دهي مطلق نداريد

 

 آدرس دهی مطلق

 فايل نام سپس عد آدرس سايت وبپروتكل و اول يعني 
http://www.MyWebSite.com/Books/a.htm 

 

خواهید  اگر مي. دهي مطلق استفاده كنید، ولي اصالً قشنگ نیست توانید از آدرس ، ميباشداگر فايل در سايت خودتان هم 

ت وقتي كه آدرس يك سايت را از ساي)كنیم را استفاده دهي مطلق  آدرس يك شهر را از شهر ديگر بدهیم، بهتر است آدرس

ولي وقتي كه در شهر هستیم و يكي آدرس جايي در همان ( دهي مطلق استفاده كنید دهید بهتر است كه از آدرس ديگر مي

طلق دهید، بايد آدرس نسبي بدهید، كه البته دو نوع آدرس دهي نسبي وجود دارد، يكي د، نبايد آدرس منپرس شهر را مي

 . rootنسبت به جايي كه هستیم و ديگری نسبت به 

 ، نسبت به جایی كه هستیمدهی نسبی آدرس

يعني از جايي كه االن هستیم بايد كدام آدرس را طي كنیم تا به مقصد ، ( نسبت به جايي كه هستیم)دهي نسبي  آدرس

 . برسیم

 را bهستید و بخواهید آدرس  fاگر داخل  .كافي است bفقط بگويید . را بدهید bخواهید آدرس  هستید و مي aاگر داخل 

بگذاريد، اين حتي در  b/فقط  b/../.. توانستید به جای مي net.در تمام تكنولوژيهای وب، به جز .   b/../..بدهید، بايد بگويید  

حتي اگر ده فولدر تو در تو داشته باشید و بخواهید آدرس . دهد جواب نمي net.داد ولي در  دهي داسي هم جواب مي آدرس

c 

e 

g a b 

d 

f 

h 

X Y 
m 

http://www.mywebsite.com/Books/a.htm


 22/60/06 -جلسه چهارم                                                            #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

50 
  

را بگذاريد و معادل   /..را بیان كنید، بايد ده مرتبه عالمت ( نسبت به جايي كه هستیم)بي را به صورت نس rootفايلي در 

 .ديگری ندارد

 root، نسبت به دهی نسبی آدرس

دهي فقط به درد كنترلهای  اين آدرسگويند و  مي( rootنسبت به )يك آدرس دهي نسبي داريد كه به آن آدرس دهي نسبي 

server side  يا در كدهای#C گويید كه اگر از  و در اين آدرس دهي مي. خورد ميroot  به مقصد بخواهید برويد، بايد چه

 . دهید آدرس را مي rootيعني همیشه از . آدرسي را طي كنید
 

 rootآدرس نسبی نسبت به 
آدرس نسبی، نسبت به جایی كه 

 هستیم
 آدرس مطلق

جایی كه 

 هستیم

فایل 

 مقصد

~/b 

~/c/d 

~/c/e/f 

~/g/h 

b 

c/d 

c/e/f 

g/h 

http://www.x.com/b  

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

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

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

a 

b 

d 

f 

h 

~/b 

~/c/e/f 

~/g/h 

../b 

e/f 

../g/h 

http://www.x.com/b 

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

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

b 

f 

h 

~/b 

~/c/d 

~/g/h 

../../b != /b 

../d 

../../g/h 

http://www.x.com/b 

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

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

f 

b 

d 

h 

 

وجود دارد كه  default.aspxيك فايل . ردوجود دا Banner.jpgاست و در آن يك فايل به نام  Imagesيك فولدر : مثال

 . كنم استفاده مي( rootنسبت به )دهي نسبي  از آدرس. را نمايش دهد Bannerخواهد  مي
<img src=”~/Images/Banner.jpg” alt=”Banner” /> 

( rootبي، نسبت به آدرس دهي نس) دهي توان از اين نوع آدرس است و نمي clientاين كامالً غلط است، چرا كه اين تگ سمت 

در آن  اگر از اين تگ استفاده كنید، كه asp:image>داريم به نام  server sideولي برای اين تگ يك معادل . استفاده نمود

 .استفاده كنیم ( rootدهي نسبي، نسبت به  آدرس) دهي نوع سوم بهتر است از آدرس

 : (abbreviation)مخفف  عالئم

b  نشاندهندهblank شدبا مي. 

 .است  slashدهنده  نشان /

 . است Back Slashدهنده  نشان \

. كنیم كه فقط نیاز به آدرس فیزيكي دارند از يك سری موجودات استفاده مي برای انجام آن، داريم كه I/Oما يك نوع عملیات 

تواند هر  مي Hostچه آنطرف آب، دهند، چه داخلي و  به ما مي hostوقتي كه يك . ولي ما نبايد از آدرس فیزيكي استفاده كنیم

نه تنها  hostingطبق قانون . وقت كه خواست سايت را از يك دايركتوری به دايركتوری ديگر يا حتي سرور ديگر منتقل كند

مانند  I/Oتمام توابع مربوط به  .دادن به شما هم ندارد notificationنبايد از شما اجازه بگیرد، بلكه حتي نیاز به 

\ 

http://www.x.com/b
http://www.x.com/c/d
http://www.x.com/c/e/f
http://www.x.com/g/h
http://www.x.com/b
http://www.x.com/c/e/f
http://www.x.com/g/h
http://www.x.com/b
http://www.x.com/c/d
http://www.x.com/g/h
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System.io.stream reader , … پس . تفاده كنیماس از آدرس فیزيكي تمام اينها نیاز به آدرس فیزيكي دارند ولي ما نبايد

 بايد چه كار كنیم؟

دهي نسبي  آدرس MapPathبا كمك متدی به نام  اين موجود. Serverداريم به نام  server sideدر  (object) موجودی

بهتر است . گرداند گیرد و خودش آدرس فیزيكي را بر مي را مي rootنسبي، نسبت به دهي  نسبت به جايي كه هستیم يا آدرس

 . استفاده كنیدبه عنوان پارامتر ورودی اين تابع  rootدهي نسبي، نسبت به  كه از آدرس

 :دهي داريم پس ما چهار نوع آدرس

 آدرس دهي مطلق -1

 (نسبت به جايي كه هستیم)دهي نسبي  آدرس -2

 (rootبت به نس)دهي نسبي  آدرس -2

كه در واقع آدرس فیزيكي را بر  Server.MapPath(a kind of relational address)آدرس دهي با كمك تابع  -3

 .گرداند مي

 CMSطراحی 

مخصوص با هدف خاص بر روی آن چیده شده است و به صورت كنترل صفحات هستند كه يك سری بر روی سايتها يك سری 

وقتي چنین . دارند... دارند، يعني متن و عكس و  contentيك سری صفحات هستند كه ولي  مهم نیستند،اينها  ،ثابت هستند

كسي كه با سايت كار . گذاريد متن خود را مي ContentPlaceHolderكنید، تكنیك آن اين است، كه در  صفحاتي را تولید مي

بايد از شما كمك بگیرد، اين كار برای اينكار  د،م دها كاری بر روی اين صفحه انجاكند، اگر بخواهد متني را تغییر دهید، ي مي

 . باشد مي نويس سايت به عنوان يك طراح و برنامه خوشايند نیست و در ثاني اين كار چیپي برای شما

صفحه  322كه يك كتاب  Content Management Systemيا همان  CMSكنند به نام  بنابراين معموالً تفكری را اعمال مي

يك سری فولدر داريم كه اين فولدرها . فولدر با شخصیت داريم ASP.NET ، 1در ما . گیريم حلسه ياد مي 1.3در ای است كه 

... و  CSSو  imageيك سری فولدر بي شخصیت ولي پر كاربرد داريم، مثل . معني دارند net.با شخصیت هستند، يعني برای 

كیند،  برای سايت خود درست مي دتان به طور خاصفولدرهايي كه خوشخصیت، بي كاربرد داريم، مثالً  يك سری فولدر بي .

 ... .و   Pictureمانند 

 App_Dataفولدر 

است، اين فولدر  App_Data ی با شخصیترا تا انتهای ترم بررسي خواهیم كرد، يكي از اين فولدرها با شخصیت فولدر 1اين 

 net.، اشدب app_Dataكنید در مسیر  downloadخواهید  ه مياگر فايل مورد نظر شما ك. مشهور است Secure ربه فولد

framework گیرد و اگر بخواهید به آن دسترسي پیدا كنید،  اين فولدر را به عنوان يك فولدر امن در نظر ميerror  امنیتي

داشته باشد و بانك  اگر سايت ما با بانك اطالعاتي سر و كار. قرار بدهیددهد، پس فايلهای امن خود را در اين مسیر  مي

داريم كه   SQL server Compaq editionدر واقع . گذاريم اطالعاتي آن سنگین نباشد، بانك خود را در اين فولدر مي

در اين هم را  accessو يا بانك اطالعاتي قرار دهیم   App_Dataو فايل ديتابیس حاصل را در مسیر  توانیم با اين كار كنیم مي

 . د، تا امنیت آن حفظ شوددهن مسیر قرار مي

 PageContentsپس يك فولدر . بايد متن و محتويات متني و عكس قرار گیرد … asp:content>داخل تگ پس گفتیم كه 

یم و محتويات متني را در داخل آن كن درست مي Help.htmو داخل آن يك صفحه . كنم درست مي App_Dataدر داخل 

 . دهیم قرار مي

 spanحداقل به يك  Labelتر است،  هم ضعیف labelكنم كه از  استفاده مي  asp:litral>با نام  server sideاز يك تگ 

سبك است و هیچ بار اضافي ندارد، يعني هر چیزی كه  داخل آن بگذاريد را عیناً نشان  شود، ولي اين تگ خیلي تبديل مي
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را  initializeاست عملیات  if(Page.IsPostBack == false)توانید در صورتي كه  صفحه مي Page loadدهد و بعد در  مي

 . انجام دهید

 
<asp:litral id=”lit Content”  runat=”Server” /> 
 

 
 

 . در آن صفحه وجود داشته باشد  help.htmخیره فايل و ذ loadكنیم، كه امكان  درست مي Manageيك صفحه به نام 

 Rich Text boxبلد باشد، البته در مرحله بعد، كنترل  HTMLن صورت بايد فرد مسئول سیستم، خودش البته در اي

تواند به صورت  بلد باشد و مي HTMLكند، الزم نیست كه  است و فردی كه با آن كار مي wordگذاريم كه مثل محیط  مي

 . طراحي شده است CMSرها صورت گیرد، يك پس اگر همه اين كا. گرافیكي تغییرات مورد نظر خود را اعمال نمايد

 :دهیم برای شروع يك پروژه جديد، مراحل ذيل را مثل همیشه انجام مي

يك سری ويژگي . داشته باشید Site.cssبا عنوان  stylesheet فايل يكو داخل آن  CSSيك فولدر به نام  -

 .ريف كنیدرا بايد تع... و  Right to left (rtl)و  left to right (ltr)مثل 

 . كنیم را هم تعريف مي div.Buttonsكنیم و  را تعريف مي div.fieldبعد  -

 ...و  link , visited, hover, activeبعد هم  -

خواهیم به  خواهیم از ساختار جدولي برويم و مي داريم كه برای اين است كه نمي divMainيك مورد به نام  -

 . كار كنیم divصورت 

- divHeader , divFooter در فايل  مثل همSite.CSS شود تعريف مي. 

- divSubHeader , divSubFooter كنیم را هم فعالً مثل هم تعريف مي . 

هر چیزی . شود هم استفاده مي divبوديم در خصوص  ای گفته tableدر واقع همانهايي كه در خصوص روش  -

 . كنید آن را در اول كار صفر margin , paddingدارد بايد  tableكه خاصیت 

 .، و نه همه آنهاكنیم ميكه ذكر  باشند خاصي داشته هستند، بايد خصوصیت رنگي divmainلینكهايي كه در  -

را قبل از  stylesheetحتماً . كنیم درست مي Site.masterای به نام  MasterPageبعد  -

ContentPlaceHolder  مربوط بهhead گذاريم و يك  ميContentPlaceHolder ای هم كه برbody  داريم

را ... و  footerو  subfooterهای مربوط به  divو ساير  divHeader , divMainكه در داخل آن بايد 

 . بگذاريم

مربوط به  Page loadرا در  initializeو بعد به صورت تیپ  كنیم ها را پاک مي usingبعد در داخل آن  -

Master Page  در جاهايي كهIsPostBack نیست بگذاريد . 

 Login , profileو  default: سه تا صفحه هستند كه نبايد اسم كالس آنها همان اسم باشد: يك نكته مهم -

 PageDefault , PageProfile , PageLogin. اريمذگ سر آن مي Pageدهیم و  اسم كالس آن را تغییر مي

  .است PageDefaultاست ولي اسم كالس آن  Defaultگذاريم يعني اسم صفحه  مي

App_Data 

PageContents 

Help.htm 
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بر روی  right clickبا  در خصوص اين فولدر نبايد. كنیم به پروژه اضافه مي App_Dataابتدا يك فولد با شخصیت به نام 

 فولدر با شخصیت را 1 را انتخاب كنیم كه پس از انتخاب آن Folder .NetADD Aspبزنیم بلكه بايد را  new folder پروژه

 default.htmكنم و داخل آن هم  درست مي PageContentsو بعد يك فولدر به نام . كنم را اضافه مي App_Dateبینم و  مي

 . درج شده است Hello wordكنم، كه داخل آن فقط  استفاده مي 

 . استفاده كنید streamReaderيك صفحه بايد از يك موجودی به نام  contentبرای خواندن 

streamReader  يك كالس است كه ازicon در ) توانید بفهمید آن مي.net های مختلف برای مشخص كردن كالسها،  از آيكن

attribute  ها وmethod  كالً . استفاده شده است... ( ها و.net 33222  كالس دارد كه درnamespace  های مختلف آن را

 . پخش كرده است

 .آمده است، مشاهده كنیدآن  Full Pathفايل ذيل را كه با . گیريم يك سری تعاريف اولیه را ياد مي
C:\X\Y\z\t.txt 

. گويند مي Path   ،Path Nameو   filenameگويند و به تركیب  مي C:\X\Y\z ، Pathو به  filenameگويند،  مي t.txtبه 

ر است ولي د path از نوع ورودیپارامتر گفته  streamReaderكند، مثالً در دستور  البته خود ماكروسافت گاهاً رعايت نمي

 .كنیم ولي ما در تعريف متغییرها اين استانداردهای ماكروسافت را رعايت مي. است Path nameواقع 

 
 

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
  if (IsPostBack == false) 
  { 
   initialize(); 
  } 
    } 
 
 private void initialize() 
 { 

 محل نشان دادن خطا



 22/60/06 -جلسه چهارم                                                            #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

54 
  

  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; 
    } 
   } 
  } 
 } 

 Error Handlingمکانیزم 

در واقع  .قرار دهید  try catch finally بالک دررو شود آن را  زنید كه ممكن است با خطا روبه هر جايي از برنامه كه حدس مي

بگويید كه در صورت روی دادن  cacheبنويسید و در  tryدستوری را كه ممكن است به داليلي با خطا مواجه شود را در داخل 

ها يا  از حلقه برای بیرون آمدن. شود بنويسید، بالفاصله اجرا مي finallyهر دستوری را كه در دل . خطا، چه كاری انجام دهد

 finalizeانجام عملیات  به درد Finally. استفاده كنید( پرت كردن)  throwو همچنین  returnتوانید از  هر جايي مي

يعني يك سری كارهای الزم را كه مثالً باعث آزاد شدن حافظه يا محافظت از خراب ... و  باز كردن فايل Closeخورد، مثالً  مي

 . دیرا قبل از خاتمه انجام ده شود، يگری ميشدن فايل يا هر چیز د

 

روش چهارم  ازپس . ای ذخیره و باز كنید تا با تمام سیستمهای عامل همخواني داشته باشد Unicodeهمه فايلها را به صورت 

streamReader م كه مسیر فیزيكي و نحوه یكن استفاده ميencoding هم موقع . كند را سوال ميopen   و هم موقعsave  ما

 . كنیم استفاده مي UTF8از روش 

 

با توجه به . میكن editرا فراخواني و  Default.htmخواهیم طراحي كنیم كه بتوان از طريق آن اين صفحه  صفحه ای ميحال 

كنیم و در داخل آن  درست مي Adminتواند انجام دهد، پس يك فولدر به نام  سیستم مي adminاينكه اين قسمت را فقط 

صفحه يكي  Titleنويسیم با،  مي Legendاصوالً چیزی را كه در . كنیم درست مي EditPageContent.aspxفحه با نام يك ص

 . است

 گذاريم مي fieldsetيك 
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<fieldset> 
         

<legend> 
Edit Page Content 

</legend> 
 

        <div id="divErrorMessage" runat="server"> 
            <asp:Label ID="lblErrorMessage" runat="server"/> 
        </div> 
 
        <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> 

 

 

Textbox  ها سه مد دارند، همانtext  وPassword  وmultiline .  

 . ع الزم استدر اين درس اين دو نو informationو ديگری  errorيكي . وجود دارد Messageنوع  3

بعداً تا بتوانیم ،  DisplayInformationMessageو  DisplagyErrorMessage هاینام كنیم با بنابراين دو تابع تعريف مي

  .كنیمآن را فراخواني 

 
   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; 
} 
 
span.information 
{ 
    color: Blue; 
    font-weight:bold; 
} 

ها  textboxرای ب
MaxLength  و برای

 access keyها  دكمه
 .كنیم هم تعريف مي

<asp:label>  به
span  ،render 

 .شود مي
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نويسد، در  مي htmlتگهای  texboxكردن سايت است، يعني طرف در  exploiteكردن سايت روش  hackيكي از روشهای 

asp  كالسیك خودتان بايد چك كنید، ولي در.net كند و در صورت نوشتن  خودش چك ميtag html  به شماerror دهد  مي

 Validateآن را نبايد چك كنید، بايد  contentت و گیر نده و بفهمانید كه اين صفحه تحت كنترل اس net.و شما بايد به 

Request  آن راfalse  كنید . 

<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.master" 
CodeFile="EditPageContent.aspx.cs" Inherits="EditPageContent" ValidateRequest="false" 
%> 
 

توان برای آن از آدرس دهي نسبي  ای است و مي server sideاز تگهای  hyperlinkتگ   ؟چیست aا ب HyperLinkتگ فرق 

 hyperlinkبخواهید يك لینك برقرار كنید، بهتر است از تگ  master pageپس اگر در صفحه . استفاده نمود rootنسبت به 

رهای مختلف باشد، پس ما جايي كه االن هستیم را تواند خوراک صفحات مختلفي با مسی استفاده كنید، چون اين صفحه مي

 .باشد مي rootدهي نسبي، نسبت به  دانیم و بهترين گزينه آدرس نمي

 

Snippet هايي مثل  ؟ اگر بعد از زدن كلید واژهچیستtry  ،if دوبار دكمه ... ، وtab  را كلیك نمايید(tab tab) به صورت ،

 .كند ميای در تكمیل كد به ما كمك  هوشمندانه
 

 . است World Pressمهمترين وب الگ دنیا در حال حاضر  .در دنیا وجود دارد rich text boxای  حدود چهل و خورده

 

وجود را پشتیباني كند، در دنیا به صورتي كه همزمان برای هر پاراگراف راست به چپ و چپ به راست  rich text boxهیچ 

كلي اطالعات   downloadدر . شويداين سايت  downloadنید و بعد وارد صفحه جستجو ك googleرا در  tinyMce. ندارد

 . نداريد VPNنیاز به . است ThinyMce 3.4.3.2كنید،  Downloadتنها چیزی كه بايد . وجود دارد
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Tinymce  ،بنابراين به قسمت. در هر سايت، به يك زبان نشان دهدطوريكه   بهامكان چند زبانه شدن را دارد Language  آن

 . را بزنید downloadرا انتخاب كنید و  Persianو  Englishبرويد و زبان 

 

 
 

رويد پیش ب را باز كنید و سپس يك مرحله zipاين فايل . نمايید downloadكند، كه  downloadخواهد  را مي zipيك فايل 

بعد   (tinymce_language_pack\tinymce_language_pack\..) برسید folder ،Plugins,themes,langsتا به سه 

و  (tinymce_3.4.3.2\tinymce\jscripts\tiny_mce\) سه فولدر برسید پیش برويد تا به همان آنقدر  اولیه tinyداخل 

Paste  كنید و بعد دو اليه بیايید باال تا به فولدرjscripts  برسید و بعد آن را بهRoot سايت خود اضافه كنید . 

 
 

با مد  text boxخواهید  شما اين كار را انجام دهد، يعني مي text box multi lineخواهید  كه مي ای به صفحهرويد بعد ب

multi line  شما به صورتrich text box در آن صفحه با . در آيدdrag & drop  برويدtiny_msce.js پس خط . را بیاوريد

 :شود ذيل به كد شما اضافه مي
    <script src="tinymce_3.4.3.2/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"  

در سمت 
 راست صفحه
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type="text/javascript"></script> 

 

. باشد دهد، كه همراه با دموی آن مي را به شما نشان مي rich text boxبرويد و در آنجا انواع و اقسام  try itبعد در سايت به 

 در واقع تا انتها را بیاوريد، كه script/بايد خط . برويد View Sourceبه . نوع مناسبي است Full featuredنوع 

configuration اين موجود است . 

 
 

<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,  

  

        // 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 كنید toolbaxها را برداريد و جای  بعضي از دكمهاين موجود را تغییر دهد و  configuration توانید مي

“textareas”  يا جایtoolbox توانید دو  مي...  . و  . ها را عوض كنیدconfiguration  مختلف برای مدadmin  و مدclient 

 . تعريف كنید
 

 :نويسیم در اين صفحه ميدر نهايت كد ذيل را 

 
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; 
 

دكمه  saveبا حذف عبارت 
save در ،toolbax  مربوطه

 .حذف خواهد شد
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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) 
            { 
 ميتوان config تست براي//                
                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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 CMSمکان اضافه نمودن صفحات به صورت داینامیک در ا

صفحه ايجاد  Run timeخواهیم به صورت  االن مي. كنیم updateما در جلسه قبل توانستیم محتويات صفحات موجود را 

 runم به صورت یتوان نمي ما. ، باشدتواند در يك صفحه جدا باشد، يا در همان صفحه  يك صفحه مي Behind code. كنیم

time پسوند  صفحه با cs  بنابراين به صورت . یمتولید كنرا همrun time كنیم كه  صفحه ای تولید ميbehind code  آن در

 . همان صفحه باشد

را در  Behind code اين صفحه خواهم گذارم ولي نمي مي templateكنم و نام آن را  بنابراين من يك صفحه خالي ايجاد مي

آن را در  Place Code in Separate Fileبنابراين تیك مربوط به . استفاده كند masterفقط از  ليوفايل جدا داشته باشد 

 . داريم را نگاه مي Select Master Pageدارم و فقط تیك مربوط به  زمان ايجاد بر مي

آن يك تگ  Bodyه مربوط ب ContentPlaceHolderاين صفحه هم بتواند تغییر كند بايد در داخل  Content برای اينكه

 . را بخواند Literalبنويسم تا اين  initializeيك تابع   Page-Loadلیترال بگذارم و بعد در 

 :دهیم ترتیب مراحل ذيل را انجام ميبه  templateبرای درست كردن فايل پس 

 .كنیم درست مي App_Data\PageTemplatesفولدری با عنوان  -1

 Placeتیك مربوط به . )گذاريم مي Template.aspxكنیم و نام آن را  ميدر اين فولدر يك صفحه جديد درست  -2

Code in Separate File داريم و تیك مربوط به  را بر ميSelect Master Page زنیم را مي). 

 .گذاريم مي literalنیز يك تگ  Bodyمربوط به قسمت  ContentPlaceHolderدر  -2

 .زنیم صفحه صدا مي Page_Loadر را د initialize، تابع  Scriptقسمت در  -3

 .نويسیم را مي literalكد مربوط به خواندن محتويات يك صفحه در يك تگ  initializeدر تابع  -3

در تابع . دهیم قرار مي [TITLE]صفحه را مساوی  titleكنیم،  در خط اول كه صفات صفحه را مشخص مي -2

initialize  نیز مقدارstrFileName  را مساوی[NAME].htm دهیم قرار مي. 

 . دهیم تغییر مي txt.به  aspx.پسوند اين فايل را از  -1

 

 :باشد كد اين صفحه به صورت ذيل مي

 
<%@ 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 كه  Add new pageدر . كنم درست مي AddNewPageيك صفحه به نام  Adminدر قسمت 

 . آن چیست و از چه صفحه ای محتويات آن را بخواند titleخواهید باز كنید،  بپرسد، اين صفحه جديد كه مي

پس  .ميگذار را در آن ميكنیم  درست مي dynamicي را كه به صورت كنم و كلیه صفحات درست مي Pagesيك فولدر به نام 

كه  دارم divMessageيكي است و يك  Titleكه با  Legendيك . بايد داشته باشم Add new pageچه چیزهايي در 

 , Textboxو يك  PageTitleبرای  Label , Textboxو يك كنم  را از طريق آن اعالم مي informationو  eroorپیامهای 
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label  م، يكي يدار هم دو دكمه. كاركتر برای نام صفحه كافي است 122. گذارم نام صفحه مي برایbtnSave  و يكي هم

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 و  errorخالي باشد،  titleمثالً . انجام دهیم business checkingبايد يك سری ابتدا كردن  saveموقع 

 
  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; 
  } 

 

 يك صفحه جديد منطبق با ، بايدو هیچ خطايي در اين زمینه وجود نداشته باشد باشدشده درست داده  titleاگر نام صفحه و 

template يعني در فولدر . داده شده، ايجاد شود و با نامPages  نام مشخص شده در  بايك صفحهtextbox و با  فايل نام

 . كنیم را پیدا مي Templateزيكي فايل پس ابتدا مسیر فی. ، كپي شود aspxپسوند 

 
  string strFileName = "Template.txt"; 
  string strRootRelativePath = "~/App_Data/PageTemplates"; 
  string strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + strFileName; 
 
  string strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName); 

 

 .وجود نداشت خطا دهد Templateبايد 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 مسیر   Templateرا پیدا كرديم و از وجود داشتن آن نیز مطمئن شديم، فايل   Templateبعد از اينكه فايل مسیر فايل 

 .خوانیم مي StreamReaderتعیین 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 مقدار  Textboxرا با محتويات  [NAME]قرار گرفته است، مقدار  strTemplateدر فايل خوانده شده كه در رشته 

[TITLE]  را با محتوياتTextBox كنیم عنوان فايل جايگذين مي . 

 :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); 
 

 .كنیم خواهیم صفحه داينامیك را در آن ايجاد كنیم، پیدا مي سپس مسیری را كه مي

 
strRootRelativePath = "~/Pages"; 
strRootRelativePathName = strRootRelativePath + "/" + txtPageName.Text + ".aspx"; 
 
strPathName = Server.MapPath(strRootRelativePathName); 

 

نیز در  [Name]و  [Title]باشد و عملیات جايگذيني  مي templateرا كه محتوی  strTemplateدر مرحله آخر نیز متغییر 

 (. StreamWriterاز طريق تابع . )كنیم آن صورت گرفته است، در مسیر مورد نظر ايجاد مي

 
  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); 

 

 CMSامکان مدیریت نمودن صفحات به صورت داینامیک در 

تواند از  مي صاحب سايت. كنیم درست ميدهد  كه لیست صفحات را نشان مي Manage Pagesيك صفحه در مرحله بعد 

 . باشد های ذيل مي اين صفحه شامل مولفه. كند Renameو يا  delete، 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> 

 

 
 

 . است System.IOها،  name spaceيكي از مهمترين 
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داريم و بايد از  FillListBoxيك تابع به نام . ما نیاز به يك متدی داريم كه فهرست فايلهای موجود در يك مسیر را نشان دهد

 Listboxبزنم و اسم آنها را در  loopو من بايد داخل فايلها  sub directoryجانوری استفاده كنم كه اشاره كند به ابتدای 

زدن در آرايه دو راه داريم  loopبرای . است و آدرس آن نسبي است system.ioكه در . دارم directoryInfoيك شي . بیاورم

 .تر است به صورت ذيل كه بسیار شیك for eachو يا استفاده از دستور  indexيا استفاده از 
Foreach(   ) 
} 

{ 

بود، نام فايل را به  aspx.فايل  extentionنیم اگر ك از طرف ديگر، چك مي. بزند Loopبايد به ازای هر فايل در اين مسیر، 

 .كنیم لیست اضافه مي

 . كنید clearهر وقت يك لیست را پر كرديد، حتماً قبل از پر كردن، آن را 

 

 -1گرداند و اگر هم كه هیچ آيتمي انتخاب نشده بود، باز هم  را بر مي -1اگر كه لیست خالي باشد، عدد  Selectedindexتابع 

 . گرداند گرداند و در غیر اينصورت، انديس آيتم انتخاب شده را بر مي بر ميرا 

 

من  rootrelativpathپس ايندفعه . خواهم پاک كنم را به دست آورم كردن، بايد مسیر فايلي كه  مي deleteدر خصوص 

 .  rootrelativePath + “/” + lstfiles.selectedValueشود،  مي RootRelativePathNameو  Pagesشود  مي

 

استفاده كنید، چون ممكن است به خطا  try , throw , cacheاز ( ويرايش، حذف و تغییر نام)همیشه هنگام كار بر روی فايل 

 . بخوريد

گويیم كه يك فايل را از يك مسیر به همان مسیر با نام ديگر  وقتیكه مي. كنیم استفاده مي renameبه جای  moveاز دستور 

move عني كن يrename انجام گرفته است . 

 

 :باشد كد مربوط به اين صفحه به صورت ذيل مي
 
 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"; 
 } 
 

 

 . كنید Zoom outو  Zoom inنید صفحه را توا ماوس را بگیريد، مي scrolو  Ctrlاگر   Visual Studio 2010در 

 

 CMSبه صورت داینامیک در  CSSامکان ویرایش فایل 

نیز باالتر است و اين را به مشتری تحويل هم  adminدرست كنید كه از  account programmerيك سطح دسترسي به نام 

 . بگذاريد accountح دسترسي اين ندهید و يك سری از كارها را كه نبايد به مشتری تحويل دهید، بر عهده سط

داشته باشید، تا اينكار ها را انجام  Programmerبه نام  accountكار مشتری نیست، بايد يك  CSSكردن خود  Editمثالً 

در خصوص . ايد از آن تهیه كرده backupكنید، مطمئن شويد كه يك  Saveخواهید  را وقتیكه مي Criticalفايلهای . دهد
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كند و روی آن  مي updateوجود دارد، اگر وجود داشت آن را  site.backبینید، كه االن  اول مي CSSر در فايل ايجاد تغیی

گذاريد كه كار اين  هم مي resetيك دكمه .  نويسد گیرد و بعد روی آن مي مي backupنويسد وگرنه اول از نسخه قبلي  مي

 . كپي كند site.cssرا به جای  site.backدكمه اين است كه اگر اشتباهي مرتكب شديد، 
 

 :  Style Sheetظاهر صفحه ایجاد تغییرات در 

 
 

 :  Style Sheet ایجاد تغییرات در صفحه درآیتمهای موجود 
 

 <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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 و كالس  Object Orientedمفاهیم 

Object Oriented الكترونیك و مديريت هم  مثالًهای مختلف   هدر حوز نويسي و كدنويسي نیست، گرايي خاص برنامه يا شي

 . هايي سر و كار دارد كه در هر دنیايي معني دارد entityبا  Object oriented. كاربرد دارد

OO تر و سريعتر بنويسید و به  های خیلي بزرگ را راحت برنامهشود،  كه مهمترين آن اين است كه باعث مي .چندين مزيت دارد

 .تر است ي نزديكدنیای واقع

Object Oriented چیست؟ 

اين اعضا عبارتند از . هستند memberداريم، كه هر كدام از آنها دارای يك سری اعضاء و  objectما مفهوم كالس و  OOدر 

property  وmethod  وEvent . 

 كالس چیست؟ 

 . نشده است درست instanceكالس مفهومي است انتزاعي كه هنوز از آن هیچ نمونه، شي يا 

اين كاغذ هنوز وجود ندارد . خواهم دار مي گويید كه كاغذ سربرگ رويد، مي زمانیكه به چاپخانه مي. دو تعبیر برای آن وجود دارد

 .كنید و وقتي كه چاپخانه كاغذها را تحويل داد، نمونه يا شي را به شما تحويل داده است و شما كالستان را تعريف مي

گیريم  را در نظر ميمثالً همه انسانهای روی زمین . ا درست كنیمجه مشترک تمام اشیاء را بگیريم و كالس رتعبیر ديگر اينكه و

كنند كه پس با اين  منتقدين نسبت به تعبیر دوم اظهار مي .كنیم درست مي انسان و يك مفهوم كلي و انتزاعي به نام كالس

خداوند وقتیكه انسان را خلق . ون موجودی به نام اژدها واقعاً وجود ندارد، چباشیم توان كالس اژدها داشته  هیچوقت نمي تعريف

هر كدام از ما . حضرت انسان، حوا و ما يك نمونه يا شي ای از آن مفهوم هستیم. نمود، يك تفكری از انسان در ذهن خدا بود

 ...مثل رنگ چشم، قد و رنگ مو  و . هستیم Propertyيا  fieldدارای يك سری ويژيگي 

 ...يك سری متد و روش داريم، بدو و بنشین و پاشو و حرف بزن و 

آيكن يك دست كنار . ايم اند استفاده كرده السهايي كه ديگران تعريف كردهايم و از ك ما تا اين لحظه كالس طراحي نكرده

همان توابع هستند،  و متدها. هستند، پس همان صفاتي است كه تا االن هم استفاده كرديدها  Property، همان كاغذ

 (. يعني به صورت دستوری باشد) شود شروع  ...و  let ، do ، Getكه بايد انجام شود، و بهتر است با است كارهايي متدها 

event  در واقع نصیحتهايي است كه انجام گرفته است، اگر كسي صدات زد، بايد اين كار را كني، اگر كسي نگاهت كرد، بايد

گويم، اگر اين  آقا بايد اين كار را بكني، ولي گاهي مي گويم خانم يا يگاهي م. بايد اين كار را بكني... اگر كسي  اين كار را بكني،

گر به اين امثالً . هايي برای اشیاء وجود دارد Event. ها هستند eventپس اينها همان . اتفاق افتاد، بايد اين كار را انجام دهیم

 .شكند ريد، ميخودكار بیش از اين فشار بیاو

دهد،  شان ميدر ابتدای كار ماشینهايي كه ن. خواهي گويد اين ماشینها هست، كدام را مي ، مي Need for speedدر بازی 

گیری و به  را مي از كالس مورد نظر خود كني، يك شي استفاده مياز يك ماشین خاص طول بازی كالس هستند و وقتي در 

های آن است و  method، پس اينها ...  گاز بده، شروع كن، حركت كن ، راست برو و  مثالً چه كاری انجام بده، گويي آن مي

event ت، مثالً اگر به ديوار بخوری، اين اتفاق خواهد افتاد و العملها اس ها نیز عكس... . 

اگر ماشین به ديوار رسید مثالً . گويند به آن باگ مي نشده است، كه raisedدرست  event های موجود، در سیستم اوقات گاهي

 .گويیم مي يا باگ errorنشده است، كه به صورت عامیانه به آن  raisedدرست  eventو آن را رد كرد، يك 

دهي گیريد و آن را مقدار مي buttomخواهید، پس يك شي از كالس  مي asp.buttonگويید كه يك  در دنیای كامپیوتر مي

 .كنید مي

كن، پس  writeيا  readگويي  كند، بعد مي يك شي درست مي newپس . كردی مي newشي  يك StreamReaderاز كالس 

. گذاشتیم openو  saveدر صفحه دكمه مثالً . توانید استفاده كنید هم دارد كه مي eventيك سری . دهي بهش دستور مي



 61/60/06 -جلسه پنجم                                                         #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

75 
  

افتاد، پس بايد دكمه را  د، اتفاقي نميكردي  روی دكمه كلیك ميهر چه ( eventكردن  raisedيعني بدون )بدون انجام كاری 

 .كرديد مي raisedرا بر روی آن شي  evnetكرديد، يعني يك  نصیحت مي

 .د از روی آن يك يا چند شي درست كنیددرست كنیدو بع reusableكالسها را به صورت 

Name Space چیست؟ 

آيا شما همه ... . داريد، از عكس و متن و فايل  33222فرض كنید، . كالس وجود دارد net framework 2 33222.در 

كالسیك موزيك موزيكها هم  دستهموزيكها جدا، در . كنید بندی مي كنید، نه مسلماً دسته فايل را درهم نگاهداری مي 33222

 ...پاپ جدا و موزيك جدا، 

رتهای مربوط به كار كردن با همه خرت و پمثالً . بندی كند را دسته تعريف كرده تا كالسها name space ماكروسافت پس

 ...و كنید  را استفاده مي System.Data. دیكن كار مي SQL Serverبا وقتي  .گذاشته system.IOفايلها را در 

 namespaceدر  رد و آنها را نصیحت نمود،توان به آنها امر ك پس كالسهای ما به عنوان موجوديتهايي با وظايف مختلف كه مي

 . اند فتههای مختلف قرار گر

را ديديد، پس  آكوالد باز و بسته  آيكن به شكل اگر. دهد مي intellisenseبرای شناسايي اينها به ما  microsoftخود 

namespace  هر وقت كه بخواهید . ، پس كالس است د كه با خط به هم وصلندديديسه مكعب شكل به آيكن اگر . است

رود، بايد از انسان يك شي مثالً  هتوانید بگويید كه انسان بايد را شي درست كنید، نمي از كالس استفاده كنید، بايد از روی آن

 . را درست كنید و بعد دستور دهید كه راه برود xآقای 

Method  ،Property  ،Field  ،Class چیست؟ 

 . ن كار كنیدكنید تا بتوانید با آ newكنید، بايد آن را  هر وقت كه يك متغییر را از يك كالس درست مي

است، آنهايي كه يك كاغذ  memberاگر نقطه بزنید دارای يك سری . كند دارد به يك شي اشاره مي Ostream به عنوان مثال

بود،   است و اگر عالمت رعد و برق methodديديد،   است و اگر يك مكعب صورتي propertyاست، پس   و دست

event يعني  مكعب آبي  .استField است. 

خواهم به مجموعه كنترلهای صفحه من دكمه را اضافه  در كد بگويید، كه مي. نويسید بعضي وقتها به صراحت يك چیز را مي

 ...  و كنید  را اضافه مي asp:buttonمثالً در قسمت كد . كنید

بعد . بگیريد F4 Propertyاندازيد، از كالس دكمه اضافه كرديد و آن شي ای از اين كالس است با  زمانیكه يك دكمه مي

event وقتي كه . آن را ببینیدevent  ای راraised كنید، يعني آقای دكمه وقتي كه كسي تو را كلیك كرد، اين تابع را صدا  مي

 . بزن

گويید يك شي  اگر كسي بپرسد چند شي داريد، مي. بندازيد، همه شي هستند :asp، هر چي  editPageContentدر صفحه 

 ... و  …lblداريم به نام  Labelاز كالس 

تا آن را نصیحت كنیم، تا  كرديم، raiseآن را  eventدكمه  ای كه در مثال باال در صفحه داشتیم دكمه در مورد دو

 . را انجام دهیم openو   , saveعملیات

س و همه نام كال textbox، عبارت، در اين  TextBox.System.Web.UI.WebControlsجنس آن از  Txtfilenameشي 

 .بینید را مي ی آنها methodو  TextBox   ،Propertyبعد از  زدن نقطهبا . است name spaceقبل از آن قسمتهای 

Property  آن را به صورت  مقداردهي كنید ولي در خصوص متدها بايد= ها را بايد با گذاشتن(f); صدا كنید. 

 . تواند چند مرحله زير جز داشته باشد يعني مي. كن trimرا بگیر و بعد  textboxاين  textگفتیم،  مثالً مي

 . را روی آن صدا نمود Trimتوان متد  است و بنابراين مي stringخودش از جنس  textbox.textمثالً 
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Member استاتیک و غیر استاتیک چیست؟  

. كنیم آن كالس استفاده ميو مستقیم از  كنم كنم و گاهي درست نمي گاهي اوقات از بعضي از كالسها شي درست مي

Member  ها يا استاتیك هستند يا غیر استاتیك، اگر استاتیك باشند، مالكیت كالس مربوط به خود كالس است وگرنه مربوط

 . استكالس آن  یبه اشیا

نه شي، دارد كه استاتیك است، پس مالكیت اين متد مربوط به خود كالس است و  Existيك متد  Fileمثالً در مورد كالس 

 . شود پس مستقیم با كالس صدا زده مي

خواهید چك كنید، ببینید، يك فايل  پس برای همین است كه وقتیكه مي. اين مسئله الهام شدني نیست و بايد تست كنید

شي درست كردم و سپس  streamReaderكالس متد را صدا زدم ولي برای  نوجود دارد يا خیر، شي درست نكرديم و از هما

 .و سعي و خطا بايد به نتیجه برسید HELPو  MSDNبا .  ميستفاده كردمتد ا

Method Overloading چیست؟ 

كردن و چه زمان صدا  newكنیم، چه زمان  مي newزمانیكه ما . آيد شي بوجود ميكردن كالس،  new همانطور كه بیان شد با

 . گويد مي Method overloadingدهد، به آن  شماره نشان مييك سری زدن متد، 

 
 . توانید حركت كنید بین متدها مي arrow keyبا 

 

 . و از كالس خودمان استفاده كنیم كنیمدرست  Utilityيك كالس به نام  :مثال

 ، چهار عددخواهید كه میانگین سه عدد بعد يك تابع مي. كند يك تابع داريد كه میانگین دو عدد را محاسبه ميدر اين كالس 

 :س پ. را حساب كند

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); 

} 

{ 

های  signitureاجازه تعريف چند تابع با نام يكسان و با  OOولي در . بايد، نام تابع را عوض كنید functionalدر زبانهای 

در دنیای واقعي  . Method Overloadingگويد،  سازد و به اين كار كه به دنیای واقعي نزديك است، مي مختلف را فراهم مي

نفر بگويم كه يك لیوان آب بیار و يا بگويم يك لیوان آب و يك لیوان  يعني اگر بخواهم به يك. كنیم نیز اينگونه عمل مي

 . كند را انتخاب مي signatureدر هر دو صورت دستور بیار است و فقط آيتمها يا همان نوشابه بیار، 
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اين . داشته باشدكردن ن newكنم تا ديگر نیاز به  مي staticبسیار پر كاربرد است، پس آنها را  GetAverageبینم كه  حاال مي

 .كنید staticندارد، پس اين متد را ... و تشريفات و  newمتد به تنهايي پر كاربرد است و ديگر نیاز به 
Public static float GetAverage (   ) 

 

یلدها را بینید، مكعب آبي يعني فیلد و دلیل آن اين است كه ماكروسافت ، ف را بعد از كالس نمي fieldهیچ وقت مكعب آبي يا 

 . برای آن نوشته است Propertyدر نظر گرفته و بعد يك  Privateبه صورت 

Error Handling 

 :هايي كه در برنامه ممكن است با آن مواجه شويد، عبارتند از Errorانواع خطاها و 

1- Syntac Error –  اگرSyntac Error شود داشته باشید، برنامه اجرا نمي . 

را  Streamمثالً  . هد شود ولي جواب درستي نمي ، برنامه اجرا ميLogical Errorشكال داريد، گاهي در منطق برنامه ا -2

اگر فراموش . شود كردن ايجاد مي Closeشود، فايل شما مثل يك ابر در هوا است و با  نكنید، فايل نوشته نمي closeتا 

يعني عبارت مورد نظر شما را در . كند نميكنید برنامه شما از نظر منطقي درست عمل  closeرا  streamكنید كه 

 .نويسد فايل نمي

 .جلوی آن را بگیريد iffكه بايد با . دهد خود را نشان مي Run time Errorداريم كه به صورت  errorيك سری   -2

 flopy diskخراب باشد،  Drive. ای برای آن وجود ندارد ifافتد ولي  گاهي با خطاهايي سر و كار داريم، كه اتفاق مي -3

خواهید، خطا را مديريت كنید،  شود، مي raiseدهیم كه دستور شما با خطا  احتمال مي. خراب شده و خطا داشته باشد

 .بگذاريد try throw cachگیری كنید، بايد در اينجا  توانید پیش نمي

 tryاز كنترل كنید،  ifن را با توانید آ كه نمي د،يدهید كه خطايي بوجود بیا نويسید و احتمال مي هر وقت كه كدی مي :پس

catch اگر از طريق . كنید استفاده ميtry catch آن را مديريت نكنیم، يك صفحه خطرناک باز خواهد شد . 

  

اين كار ممكن است به داليل مختلف با . بسازد  Alaki.txtاين سايت يك فايل با نام rootخواهیم در  ما ميبه عنوان مثال، 

 tryقسمتي از كد كه ممكن است باعث بروز خطا شود، داخل . استفاده كنید try catch finallyاز  پس .خطا مواجه شود

به  tryاگر در . دهد و كار گفته شده در اين قسمت را انجام ميرود  مي catchاگر به هر خطايي بخورد، داخل . شود نوشته مي

 . رود مي  finallyگر خطا هم دهد باز هم به ا. دهد رود و ادامه راه را مي مي finallyخطايي نخورد، به 

 . گردد كردن انجام مي Disposeكردن و  closeكار تر و تمیز كردن حافظه، مثل  finallyدر 

 Stream reader , stream writerو  connectionشود، بعضي از موجودات مثل  Disposeهايي كه درست كرديد بايد  شي

شود ،  كنید، سیستم سر حال تر مي disposeاجباری نیست و اگر  Disposeشود، ولي  closeيد حتماً با. دارد Closeنیاز به 

 . آيد ولي اگر يادتان رفت مشكلي پیش نمي

 . كردن مهم نیست و فقط برای تمیز كردن است و مشكلي نیست nullكردن و  disposeمهم است ولي  Close :پس

كنید، تا خطا   runبقیه برنامه را  F5ايستد و بايد با زدن  سر سطر خطا مي run timeدر وب در زمان اجرا با رسیدن به خطای 

 . ديده شود

است ولي گاهي  Simplexرنگ يك ويژگي است، يك خصلت است، ولي مثالً . باشد Complexيا  simplexتواند  صفات مي

 . گويند مي Complex ي، چراغ خودرو و بعد المپش، به اين صفتگوي مي
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 های كنترلها Propertyبندی  دسته

Property  شود دسته تقسیم مي 3هر كنترل به های. 

 .ای آنها را تغییر دهیم دسته اول همه كنترلها دارند ولي نبايد به عنوان آدم حرفه -1

 . هستند 2و  1دسته دوم بین دو دسته  -2

 .دهیم دسته سوم همه دارند اگر الزم شد تغییر مي -2

 .است 3و  2دسته دسته چهارم بین دو  -3

 .دسته پنجم خاص يك كنترل است و به صورت تخصصي مربوط به همان كنترل است -3

 .كنیم دسته از صفات اين كنترل را مشخص مي 3تكلیف 

Property های نوع اول 

ايطي به ها بین تمام كنترلها مشترک است و ما نبايد تحت هیچ شر Propertyها را دارند و اين  Propertyهمه كنترلها اين 

 (تنظیم شود CSSالبته نه اينكه هیچ وقت عوض نشود، بلكه بايد در ) .ای، مقدار آنها را عوض كنیم عنوان يك آدم حرفه
1- Back Color   
2- Border Color 

2- Border Style 
3- Border Width 
3- Font 
2- Fore Color 

Property  سومهای نوع 

 :دار آن را تغییر دهیمتوانیم مق همه كنترلها آن را دارند و اگر بخواهیم مي 
1- ID  
2-  Access Key 
2- Css Class 

3- Enabled ( باfalse  كردن اينproperty كند شود ولي كار نمي كنترل ديده مي) 

3- EnabledTheming 

2- SkinID ( اينProperty به property  استمرتبط  3شماره) 

1- Enabled View State ( هنوز دلیلي پیدا نشده است كه اينProperty  به صورتFalse تنظیم شود .

كردن اين  falseاست كه اگر با  View Stateداشتن  Server Sideچون تنها مزيت كنترلهای 

property  آن را از بین ببريم، ديگر چه لزومي به استفاده از كنترلserver side در ضمن . وجود داشت
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به درد اصالً كه اين هم بگذاريد  falseصفحه را هم  View Stateكند مگر اينكه  اين صفت كار نمي

 .خورد نمي

1- Tab index ( به صورت پیش فرضTabindex  است، بنابراين ترتیب اجرای آنها مطابق  2همه كنترلها

HTML اگر . دهید آن است و اگر بخواهید شماره ميtab index  بگذاريد، ديگر با  -1يك كنترل را

داشتیم كه همین كار را  Tab Stopه نام در زبانهای قبلي يك صفت ب. رود داخل آن نمي Tabزدن 

 .است Tab indexكردن  -1كرد و معادل  مي

1- Tooltip 

12- Visible ( اگرfalse  كنید درasp  ًاصالrender در . شود هم نميWindows  وقتي اين صفت راfalse 

 . شود نمي Generateآن  HTMLاصالً كد  webكنید كنترل وجود دارد ولي در  مي

Property  نوع دومهای 

 .م است، بايد با درايت تشخیص دهید كه بايد تغییر يابد يا خیردسته دوم بین دو دسته اول و سو

1- width 

2- Hight ( گاهي باCSS دهید ولي گاهي در يك صفحه يك عكس داريد كه  به همه دكمه ها طول و عرض مي

ا انجام دهید و در خود صفحه اين كار ر Cssخواهید به آن طول و عرض دهید، ديگر الزم نیست كه در  مي

Property باشد نويس مي پس تشخیص آن با توجه به درايت برنامه. دهیم كنترل را تغییر مي . 

Property های نوع چهارم 

 . را دارند Propertyكنترل اين   %11مشترک است و اين كنترلها % 11 حدوداً بین Propertyاين 

1- Text (كنترلها دارند% 11چون  2رود و نه  مي 3 اكثراً دارند بنابراين نه داخل) 

Property های نوع پنجم 

 .گويم دهیم فقط دسته پنجم را مي هر چیزی كه باقي مانده است، دسته پنجم است، پس ما هر كنترلي كه درس مي

 Validatorكنترل 

سری كنترلها را يعني كه يك  Validation. انجام داديمدر سمت سرور ها را  Validationبسیاری از  CMSدر مبحث قبلي 

آن فايل خالي نباشد كنترل اينكه قبل از اينكه يك فايل را كپي كنیم،  به عنوان نمونه. انجام دهیم قبل از انجام عمل مورد نظر

 . است  validationيك موجود باشد  و

 ... يیم اگر اين شد، اين كار را بكن و بگو Severرا انجام داد با كد نويسي در سمت  Validationتوان به صورت دستي عمل  مي

بار سايت را كم با اين كار انجام دهم،  Client Sideدر سمت  javascriptها را به صورت  Validationتوان بسیاری از  ولي مي

 .ميكرد

JavaScript  بسیار زبان سخت و غیر استانداردی است، بنابراين ما به سراغJQuery رويم البته خود  ميVisual Studio  يك

 . تولید نموده است Validatorزحمتي كشیده و يك سری 
 

 Required Field Validatorكنترل 

 Serverسمت  runatبا  lblMessageگذاريم به نام  در صفحه مي Lableيك 

 . گذارم مي SomeFieldهم با عنوان  Textboxو يك  Lableيك 
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 .گذاريم هم مي Submitيك دكمه 

 ...را چك كن و ... نوشتید كه خالي بودن را چك كن و  ر روی دكمه دستور ميبه طور سنتي ب

 . دهید در اين روش فقط پشت دكمه كارهای قطعي را انجام مي
lblMessage.text = “Your information update successfully” 

 

را برای اين كار  Required Field Validatorكه ماكروسافت كنترل . خالي نباشد textboxخواهیم  اولین مورد اينكه مي

 . 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> 

 

 

 . كنیم حال صفتهای اين كنترل را معرفي مي

 

1- troltovalidateonC (در . اين صفت بايد حتماً دارای يك مقدار باشد و حتماً هم نام يك كنترل در صفحه باشد

هر  .توانید نام كنترل را انتخاب كنید دارد كه مي DropDown listخودش يك . دهد مي errorغیر اين صورت 

Validator ماً يك و فقط يك كنترل را ای بايد حتValidate هر . كندValidator  ای ممكن است قوانین

كنیم، ممكن  بیان مي validatorداشته باشد و قوانین اينچنیني كه در مورد هر  custom Validatorمتفاوتي از 

تا را  32هر  میم و بخواهيتا فیلد دار 32اگر به عنوان مثال . صادق نباشد custom Validatorاست در مورد 

برعكس اين قانون صادق نیست و البته . بگذاريم Validator controlتا  32م كه پر شده باشد، بايد یكنترل كن

بر روی آن كنترل انجام  داشته باشد كه هر كدام يك كاری Validator controlتواند چندين  هر كنترلي مي

 .دهد

2- ID ( هرValidator  كنترل هم كه يك مربوط به يك كنترل است و هرID  ،داشتRequired Field 

Validator مخفف  به صورتrfv است، پس ID  اين كنترل باrfv نام كنترل بدون شود و سپس  شروع مي

 (.گیرد قرارمي( btnو  txtمثالً بدون )خود كنترل  abbrevationگذاشتن 

 Validationو ديگری  or messageerrيكي . گويیم ها دارند كه بعداً مي validator ديگر هم دو تا صفت -2

group باشد مي. 
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خطا را در چه خطايي بدهد، بايد اينكه در صورت خالي بودن بود،  textboxكنترل كردن خالي نبودن  Validationكار اين 

Text بنويسید . 

هیچ كدی تفاده شد و اصالً اس java scriptو فقط از  نوشته نشدای  #cو  server sideپس برای كنترل خالي بودن يا نه، كد 

 .شود هم نمي Post backاگر كنترل خالي باشد اصالً صفحه . نوشته نشده است

بزنید و باال و پايین   Tabيعني همان اول هر چي . كند اين كنترل به طور طبیعي عمل نمي. دارد يك باگالبته اين كنترل 

يك بار داخل آن يك چیزی و يا اينكه  كلیك كنید submitدكمه  يك بار بر رویكند كه  وقتي عمل مي. دهد كنید، خطا نمي

 . افتد تازه با اين كار اين كنترل راه ميو خارج شويد،  بنويسید و پاک كنید

 

 set focusاگر صفت . شود بر روی دكمه منتقل مي focusزنم،  را مي submitاست، وقتي دكمه  textboxروی  focusاالن 

property on error را true  ،كنیدfocus  بر رویtextbox ماند باقي مي . 

 

 .يك سری تغییرات ايجاد شد net.از اول پیدايش 

 . داريم DataGridViewداشتیم و االن  DataGridقبالً . يك سری كنترلها كنار گذاشته شد و كنترلهای جديد آمد -1

 . Menu Stripيك سری كنترلها نام آنها عوض شد مثل  -2

به بعد  2222اين از  Property set focus on errorمثل . به آن اضافه شد Propertyيك سری  يك سری كنترلها -2

 . اضافه شد

 

نويسد،  البته اين را استفاده نكنید، چون به صورت ثابت مي. يك صفت است برای ست كردن مقدار اولیه:  InitialValueصفت 

 .ست كنید javascriptآن را با  اگر خواستید در صورت خالي بودن چیزی بنويسد ، حتماً

 

كند ولي خطا را نمايش  كار مي Validationدهد، يعني  بگذاريد، متن خطا را نشان نمي noneاست كه اگر  Displayصفت 

اگر به صورت . داشته باشد Validatorتواند چندين  يك كنترل مي . Dynamicاست يا  staticآن يا   noneغیر . دهد نمي

ولي اگر . گذارد و قشنگ نیست شود و بین آنها بر اساس طول خطا فاصله مي ، خطاها پشت سر هم گذاشته مياستاتیك باشد

dynamic اندازد و اين درست است بگذاريد، روی هم مي. 

ه صورت جامع، كامل و مانع بايد بها  Validator. اين هم اشتباه است. اگر چند تا خطا بر بخورد، چه كار بايد كرد: سوال

 . استفاده شود

 

property  ،بعدیEnableClientScript خواهم سمت  يعني مي. استClient side  وscript اگر . ای عمل كنمfalse  ،باشد

و  Clientباشد، هم در  trueاگر . ای انجام گیرد #Cشود و كنترل در سمت سرور و با كد  Post backخواهم  يعني فقط مي

  .گیرد صورت مي Serverهم در 

شود؟ نه اينطور نیست،  اجرا مي serverو هم سمت  clientباشد و صد بار خطا داشته باشد، صد بار هم سمت  trueيعني اگر 

 .رود نهايي سمت سرور مي checkو بعد كه درست شد، برای  شود اجرا مي Clientتا خطا دارد فقط سمت 

False  كردن اينproperty  صفت  ايناينكه . ای ندارد هیچ فايدهtrue  باشد وjavascript  راdisable اين است  ، معادلكنید

 . پس برای بررسي نكات امنیتي است. باشد enableرا بگذاريد  javascriptو  كنید falseكه اين صفت را 

 

 . شود مي Post Backصفحه  submitپس با زدن . كنید تا فقط سمت سرور، اجرا شود falseحاال اين صفت را 
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هدف اين بوده كه مقدار خالي در بانك اطالعاتي ذخیره نشود، ولي حاال . با وجود مشكل در صفحه، عمل دارد انجام میشود

 . شده است

 NET.سه نکته مهم در 

 چیز مهم ياد گرفته ايد 2تا به حال 
1. View State 

2. Post Back 

 . افتد اگر نوشته شود، همیشه اتفاق مي bmitSuتابع . افتد همیشه اتفاق مي submitدكمه  .2

If page.isvalid  اين در واقع دستوری است كه همیشه در تابعsubmit بنويسید . 
 

Server side validation  بعد ازPage load افتد اتفاق مي.  

 . افتد فرآيندی كه اتفاق مي پس

1. Client Validation 
2. Post Back 
2. Page load 
3. Server side Validation 

3. function ( آن چیزی كه باعثPost Back شده است) 

 

PageValid  يعني سمت سرور هیچ خطايي راdetect نكند . 

پس همیشه در توابعي كه بعد از . كند هیچ فرقي نمي. شود، با چشم بسته بنويسید مي Post backتمام چیزهايي كه باعث 

PostBack گیرد، اين  صورت ميif را بنويسید . 

 .شوند مي Post Backشود، چیزهای ديگری هم هستند كه باعث  نمي Post Backباعث  event clickوماً دكمه و لز

 شوند می Post Backچیزهایی كه باعث 

 .صورت گیرد clickرويداد  Buttonوقتي كه بر روی  .1

en in New opعملیات  LinkButtonدر مورد ) .صورت گیرد Clickرويداد  LinkButtonوقتي كه بر روی  .2

Window معني ندارد) 

 . صورت گیرد clickرويداد  Image Buttonبر روی وقتي كه  .2

، رويداد  Radio Button Listو  DropdownList  ،ListBox  ،CheckBox Listوقتي كه بر روی  .3

Selectedindex Change اتفاق بیافتد. 

 

username: 

برای اينكه خالي نباشد كه همان  Validatorيك 

Required Field Validator يكي ديگر اينكه . است

 Regular Expressionننويسد، پس  اطالعات اشتباه

Validator يكي ديگر هم برای كنترل با بانك . است

 . است Custom validatorاطالعاتي كه همان 
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ولي اگر . شود چون اتفاقي نیافتاده است Post Backدهد كه نبايد  آن را تغییر مي itemداريد وقتي  ListBoxيك 

IspostBack  آن راTrue  كنیم، با تغییرitem  ،Post Back شود مي . 

Selectedindex Change به شرطtrue   بودن AutoPostBack كند عمل مي. 

 

TextBox  اگرautoPostBack  آنtrue  باشد باTextChanged  عملPostBack  گیرد ميبر روی آن صورت. 

 

 .شود انجام مي AutoPostBack  ،PostBackآن به شرط درست بودن  ValueChangeنیز با  check Boxدر خصوص 

 Field Required Validatorبا كنترل  Registerationو  Loginصفحه 

 .را با كنترلهای مربوطه بنويسید loginصفحه : 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"; 
 } 



 30/60/06   -جلسه ششم                                                         #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

84 
  

} 

 

 
 <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 بنويسید registerationصفحه : 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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 Regular Expression Validatorكنترل 

 این كنترلوظیفه 

 validatorاين . كند يا خیر ايد از فرمت درستي طبعیت مي كند كه آيا متني يا عبارتي كه وارد نموده تست مي validatorاين 

 . كند و نه از نظر مفهومي فقط از نظر شكلي تست مي

  :كنیم مختلف را تست ميمثالي چند مورد 

را قبول  21122111133ولي . كنید؟ خیر آيا قبول مي 122گويد  پرسید شماره موبايل شما چنده؟ مي نید كه ميفرض ك

 كنید؟ بله  مي

 .ولي اصالً كاری نداريم كه آيا اين شماره موبايل واقعاً وجود دارد يا خیر و متعلق به آن فرد است يا خیر

يك آدرس پست الكترونیك معتبر است، ولي  x@y.zيعني مثالً . استدر خصوص آدرس سايت و ايمیل و غیره هم همینطور 

ممكن است اين آدرس ايمیل متعلق به فرد مورد نظر نباشد و يا اصالً وجود نداشته باشد، اصالً مهم نیست از نظر اين 

validator اين يك آدرس ايمیل معتبر است . 

Property  ترلهای این كن 

  تمام كنترلهایvalidator  يك صفت به نامToValidate Control كند كه كدام كنترل را  دارند و مشخص مي

validate كنند مي . 

 Text  مثالً :  شامل پیغام خطاYou did not specify Valid Format  

 Validation Group  وErrorMessage  : گويیم و بعداً مي هستندمهم. 

  برایID (نترل اسم ك ) يك مخففrev خواهیم  را به نام كنترلي كه ميValidate  كنیم بدونtxt, btn  اضافه ... و

 . كنیم مي

 

 نويسي تحت وب معادل رياضت كشیدن است،  دو كار در برنامه

 javascriptاستفاده از  -1

 Regular Expressionيا تولید نوشتن  -2

  

آيد كه بخواهید بنويسید، بخاطر اينكه خود محیط  ردی پیش ميخیلي كم موا Reqular Expressionدر خصوص نوشتن 

Visual Studio  بسیاری از موارد را به صورتtemplate  شود و بعضي از  برای ما گذاشته است و در اينترنت هم پیدا مي

های  templateتغییر در توانید با ايجاد  يا در موارد ساده مي. كنند را ارائه مي reqular Expressionسايتها هم هستند كه 

 .مربوط به خود را بسازيد templateموجود 

mailto:x@y.z
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 .تا نیست 13بیش از  Reqular Expressionدر يك پروژه بزرگ تعداد 

 

  Reqular Expression راهکارهای پیشنهادی جهت نوشتن

 microsoftهای از پیش تعریف شده  templateاستفاده از خود  -3

 جستجو در اینترنت -2

را تحویل می  expressionفاده از سایت ها یا برنامه هایی در اینترنت كه قدم به قدم می پرسد و در نهایت است -1

 .دهند

 های موجود و ایده گرفتن از آنها expressionاستفاده از  -0

 

ايمیل چي يافتن هر صفحه ای مثال  3222برای سرچ كردن در يك متن  expressionدانستن يا داشتن يك سری از :  نکته

 .مفید است است

 .رقمي 3يعني يك عدد  d{5}\مثالً . ها ساده است expressionخیلي از اين : نکته

است را پیدا كنید، چگونه  emailبگويیم هر چه  wordاگر در فايل . صفحه است 3داريد كه  wordفرض كنید كه يك فايل 

خواهید فالن چیز را پیدا كنید و يا  پرسد مي مي. تاندارد استيك مفهوم اس expressionمفهوم . دهید اينكار را انجام مي

expression  را پیدا كنید، اگر در قسمتExpression كند رود و آن را پیدا مي اين خط را بنويسید، مي . 

همین توانید از  رقمي است را پیدا كنید، مي 3اگر بخواهم در متن آدرس هر چي سايت است را پیدا كنید يا هر چي عدد 

 . استفاده كنید Microsoftدر محیط های استاندارد  searchعبارات برای 

/d{3,5}  پذيرد رقمي را مي 3يا  3يا  2عدد . 

 

 

 . كنیم را تعريف مي emailنام وای برای چك كردن  validatorبه عنوان مثال 

 
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" /> 

 

دهد، اين كنترل  گیرد يا خیر؟ خطا نمي مي errorبزنید،  را submitرا خالي بگذاريد و روی دكمه كلیك  textboxوقتي كه 

 Required Fieldبجز . بگیرد errorتا چیزی ننوشته كه نبايد . گويد وقتي كه طرف چیزی را نوشت خطا بدهد يا خیر مي

Validator تمامي . دهد بقیه كنترلها تا چیزی درون آن نوشته نشده باشد، خطا نميValidator   ها به جزRequired Field 

Validator   تا وقتیكه چیزی در آن كنترل كه آن راvalidate دهد كنیم، ننوشته باشیم، خطا نمي مي . 
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را  username reqular expressionعبارت   Googleدر  usernameمثال در مورد  Reqular Expressionبرای پیدا كردن 

 .كند شخص ميمورد اول، جواب را برای شما م  1، 1جستجو كند، 

 

 doich Bankيا  Citi Bankسايت . كاركتر باشد 13تا  1به صورت معمول بايد بین  username , passwordدر خصوص 

ای كه وارد سايت شويد تا بخواهید مقدار حساب خود را ببینید، نیم ساعت  در اين سايتها تا لحظه. سايتهای كامالً امن هستند

 . پرسد را مي... و سوال امنیتي و  loginكشد، چون چندين بار  طول مي

هر چه سايت بیشتر امن باشد، كار با . وجود دارد trade offهمیشه بین امن كردن سايت و كاربرد پسند بودن سايت يك 

 مثالً اگر يك سايت جوک به. بايد ياد بگیريم كه در هر سايت تا چه حد بايد امنیت را رعايت كنیم. كند تر مي سايت را سخت

بسته به جدی بودن پروژه و سايز پروژه كه در سطح شركت، . ده تا سوال امنیتي بپرسیدنبايدنام جوكستان راه بیندازيد، 

 .خانه و يا كشور است، میزان امنیت را تعیین كنید وزارت

 

بايد حرف . دهد نميتا است و بیشتر از آن بودن نیز امنیت زياد را نشان  13تا  1بین  username , passwordمقدار مجاز 

 . بايد استفاده شده باشد... و  under scoreها مثل  wild cardكوچك و بزرگ و عدد و 

 

 

 Compare Validatorكنترل 

 وظیفه این كنترل

 . است Text Boxمحتويات دو  برای مقايسه

Property های این كنترل 

     ID:  برای نام گزاری مخفف آنcmv است. 

 controltocompare  نام كنترلي را كه مي خواهیم باcontroltovalidate مقايسه كنیم. 

  يك صفت اضافه به نامValueToControl توان بجای كنترل با  دارد، كه ميValue ثابت مقايسه كرد . 

  يك صفت ديگر به نامtype در مقايسه . وجود داردstring  است ولي در مقايسه عددی برعكس  2كوچكتر از  11ای

 .تعیین شود typeپس بايد . است

  صفتoperator خواهد عمل مقايسه چه باشد،  پرسد كه مي دارد و ميequal , Greater  و ... 

 . مستقل هستند و نیاز به حضور ديگری ندارد validatorهر كدام 

ننويسید ديگر خطا ايد، چیزی  مشخص نموده controlToValidateدر خصوص اين كنترل نیز هم اگر در كنترلي كه به عنوان 

آن را خالي بگذاريد،   confirmرا پر كنید و  Passwordاگر  password , ConfirmPasswordدهد يعني در خصوص  نمي

بود خطا دهد ولي وقتي   passرا اعتبار سنجي كند و اگر اين كنترل متفاوت از  confirmچون قرار است . دهد  خطا نمي

 . دهد چیزی ننوشتید كه ديگر خطا نمي
<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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 Range Validatorكنترل 

 وظیفه این كنترل

 و محدوديت سني داشته باشید.خواهید سن فرد را برای استخدام بگیريد فرض كنید كه مي

Property های این كنترل 

 :ID rgv مخفف اين كنترل است . 

 Text مثالً. پیام خطای آن است Range Check Error  . 

 چند صفت خاص دارد .Min  ًو  23آن مثالMax  باشد 23آن . 

 . بزند 23.3تواند  مثالً فرد مي. باشد integer , doubleتواند  در مورد اعداد مي

 type ياچگونگي مقايسه 

 CultureInvarientvalue  درwindows Application  وقتي كه كنترل راright to left 23و . مكنی مي 

كنید، يعني اينكه اگر كد حروف متفاوت است،  مي trueاين صفت را وقتیكه . دهد نشان مي فارسيرا 23نويسیم،  مي

 . دمناسب مقايسه كن rangeو بعد آن را در  داول آن را به انگلیسي تبديل كن

 . trueبه  را ست نمايید Propertyهم بهتر است اين  Compare validatorبرای 

 

Validator برای . ها را جامع و مانع و كامل استفاده كنیدConfirm  ها بايدRegular Expression چون . ها را حذف كنید

 . دهد مي  error، دو بار  Passwordدر صورت نا معتبر بودن مثالً 

 

ها استفاده كنید، كه  validatorای از  اصوالً سعي كنید، به گونه. را ننويسید Regular Expressionها  Confirmبرای 

 . هیچوقت دو خطا با هم ظاهر نشود

 

 Custom Validatorكنترل 

 وظیفه این كنترل

هايي  validatorكلیه . مقايسه كنید كه درست است يا خیر databaseبنويسید و با  Registerationخواهید  فرض كنید مي

 custom Validatorها انجام داد بايد با  Validatorبا اين هر كدام را نتوان . نوشته را االن درس داديم  Microsoftكه 

 . بنويسیم

 . است Server Sideكنیم،  كار مي databaseهای ما چون با  Custom validatorاوقات % 11

Property های این كنترل 

 ID  را با مخففcsv گذاری كنید نام . 

 Set focus on error  را بهtrue  مقدار دهیم و... 

 اً صفت ترجیحValidateEmptyText  راfalse  نگاه داريد تا سیاستهای ماكروسافت را ادامه دهید . 

  قسمتEnableClientScript  را همFalse چون اوالً . بگذاريدjavascript  بلد نیستیم و ثانیاً بیشتر كار ديتابیس

بنويسید و نام آن را در اينجا  javascriptبگذاريد بايد يك تابع  trueولي اگر بخواهید . است و بايد سمت سرور باشد

 . بنويسید
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  در خصوصcustom  validator توانید  ميcontrol To Validate عرف اين است كه اگر به يك . را بدهید يا ندهید

 . شود، نام نبريد شود، نام ببريد و اگر به بیش از يك كنترل مربوط مي كنترل مربوط مي

 

را مقدار دهید  Control to validateرا با هم چك كنید ، چون دو تا است، نبايد  username , passwordپس اگر خواستید 

 . اين يك تاكتیك است ولي اجبار نیست. كنید، بنويسید را كنترل مي usernameولي اگر فقط 

 

  در خصوصcustom  ها شما بايدevent  سمت سرور آن راraised كنید .onservervalidate  نام اينevent است . 

 <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" /> 

 

 visual studioدر دوره . گیريد را ياد مي Eventخلق  Xml Web Serviceشما در دوره سوم . در وب يك سری احمق داريم

 . گیريد فقط استفاده از آن را ياد مي

توانید يك پارامتره،  تر بگیريد، ميدو پارام Eventبینید كه الزم نیست كه برای هر  گیريد، مي را ياد مي eventآنجايي كه خلق 

 پارامتره  1شش پارامتره و 

 . گیريد كه اگر دو پارامتره باشد، خیلي استاندارد است البته همانجا ياد مي

 

. اين تابع چیست؟ غلط است كه نام متغییرها را بكار ببريد، آنها فقط دكور هستند signatureاگر يك نفر از شما پرسید كه 

 . e , senderنه  system , objectچیه؟ بايد بگويید  submitپشت  signatureسي از شما پرسید كه مثالً اگر ك

 :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) 

 

 

 . است e و  senderاسم اين دو متغییر . به هر دوره وب و يا ويندوز برگرديد. پس از عرفیات خارج نشويد، اينها عرف است

 

 . استاندارد نويسي و بحث تاكتیكي گاهاً از تكنیك بهتر است

اگر از نوع . خورد خدايیش دكور است و به هیچ درد نمي. خورد خور است يا خیر؟ در اينجا به هیچ درد نميبه درد ب eآيا اين 

eventArgs خورد و  خورد و اگر پیشوند و پسوند داشت به يك دردهايي مي باشد به هیچ درد نميe.  بزنید يك چیزهايي در

 . آورد ارتباط با آن مي

 

 e.Value. عادل نام كنترل مورد نظر گداشته باشیدرا م control to validateاگر 

 . شود كنترل مي (محتوی)معادل نام   

String strUsername = e.value; 
 

 به اين صورت بنويسید. ولي اگر نگذاشته باشید هم مهم نیست
String strUsername = txtUsername.text; 
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 . پس برای همین بود كه مهم نبود. ندارم Eخوندم و ديگر نیازی به  Textboxپس مقدار را از خود 

 

ای را  در نظر  صفحه. كنید Falseكنید، فقط صرفاً اگر مشكلي وجود داشت آن را  trueرا نبايد  e.isvalidبه هیچ عنوان : مهم

آن  ifدر و . است customيك  validatorتا آن به مشكل خورده است و آخرين  2تا  3از . دارد validatorتا  3بگیريد كه 

های صفحه و كارهايي كه كرده  validatorكن و به اين ترتیب كل  trueبه مشكل نخورد  validatorنوشته بودم كه اگر اين 

 . كنید مي Trueها را  validatorكردن آن نتیجه كلیه  trueپس با . بودند را از بین برديم و همه چیز كشك شد

 

 :يك تور بر روی مباحث مطرح شده

Custom و ما آن را انتخاب نموديم. يك صفت داشت كه تا خالي است كنترل نكنم . 

 

 validation groupصفت 

  اگر در صفحه ای دو سریvalidation group در . دهد داشته باشید، به هم گیر ميVisual Studio 2005  به بعد

رد را بگذارند آن را در يك صفحه ديگر پسو resetدر قبل از آن اگر قرار بود صفحه ارسال يا . اين باگ بر طرف شد

 . گذاشتند مي

 

  validationبرای اين كار برای . كند به ما كمك مي validation groupزماني كه بیش از يك ناحیه در صفحه داشته باشید، 

رند ولي آن را دا Validation groupها هم  textboxحواستان جمع باشد كه . تعريف كنید validation groupها و دكمه ها 

 . تركد نكنید چون دچار مشكل مي setبه هیچ عنوان 

 

و  Page Loadو بعد  Post backگیرد و بعد  صورت مي  client side validationعملیات  validation groupاول در ناحیه 

شده  post backباعث گیرد و بعد خود تابعي كه  صورت مي validation groupدر ناحیه   server side validationبعد 

 . است

 

را به اين صورت كه امروز درس داده شده است، عمل  Validationتر است كه  اگر نخواهید پروژه را چند اليه بنويسید، شیك

 businessاگر اليه . شود حذف مي Custom Validationجداست اصالً معني  businessولي در مدل چند اليه كه . كنید

 . ه يك كاسه كنیدنداريد بهتر است ك
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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="([a-
 zA-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="([a-
 zA-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-zA-
 Z0-9]{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 Summeryكنترل 

 این كنترلوظیفه 
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Validation Summery  های پیامهای خطا(errormessage) مربوط بهValidation  و  بندی  دستهدر هنگام بروز خطا را را

 .دهد ميبه همراه يك متن نمايش 

 .برای خطا ها تصوير گذاشت textتوان به جای  مي

Error message پراپرتي درvalidation summery شود و كاربرد آن اين است كه خطاهايي كه در كل اتفاق  استفاده مي

 .دهد افتاده را نشان مي

 .را در ابتدا و باالی صفحه بگذاريد validation summaryبهتر است 
 

Property های این كنترل 

 
 DisplayMode property   

 :كه سه نوع است   كه نوع نمايش خطا ها است دارد  propertyيك 
 list 

 singleparagraph 
 bulletlist 

 .خوب است كه هر خطا را در بك پاراگراف نشان مي دهد وبا يك شكل زيبا نیز نمايش مي دهد  bulletكه 
 

 Header Text 

 .كنند يكه آن را ست م. وجود دارد titleيك صفت به نام  validation summeryمعموالً برای 
 

 show message box 

showmessagebox  راfalse كنید. 

 را فارسي ننويسید Tooltipو Alert java scrip :نكته

 .فارسي Tooltipو  java scriptمربوط به  alert دو چیز را هیچ وقت فارسي نكنید،

 .يیدكاری نمود كه به صورت مجازی درست نما... و  positionگذاشت و با  divتوان يك  مي

Tooltip  فقط رویwindows ولي . دهد فارسي جواب ميtooltip  وalert  مربوط بهjavascript  در ساير سیستم عاملها

 . شود شود و به صورت مربع و عالمت سوال مي فارسي ديده نمي
<asp:ValidationSummary ID="RegisterUserValidationSummary" runat="server" 
CssClass="failureNotification"   ValidationGroup="RegisterUserValidationGroup" 
headertext="notice" showmessagebox="False" /> 
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 User Controlمفهوم  
مثالً . گويند مي user controlاز قرار گرفتن چند كنترل در كنار هم كه به اصطالح مفهوم جديدی را تولید كند به آن 

و بعد   textboxاسلش و بعد دوباره  lableو بعد از آن يك  textboxتوانید يك  پس مي. د تاريخ شمسي داشته باشیدخواهی مي

lable  و در انتهاcombobox  اگر بلد نباشید .. وuser control  درست كنید هر بار كه بخواهید تاريخ شمسي داشته باشید

كنید و آن را  را در كنار هم بگذاريد و يك موجود جديد درست مي كارهاهمه اين  ولي اگر. بايد تمام اين كارها را تكرار كنید

 . كنید صدا مي

 

 Currency Controlكنید و يك كنترل به نام  يك سايت بورس درست مي

 

در دهید و در اين درس كاری با آن نداريم  ها داريد و به يك كنترل يك سری ويژگي مي inheret controlيك بحث به نام 

 . كنیم ايجاد مي يا مفهوم جديد اينجا با كنار هم گذاشتن كنترلها يك كنترل جديد

 

 web userدرست كنید و دراخل آن يك عدد صفحه از نوع  UserControlsعرف بر اين است كه اول يك فولدر به نام 

control  اضافه كنید  نام آن راCurrencyConvertor گذاريم مي.  

 

User control ت وب بسیار شبیه بهتح User controlدر windows application دهد كه هر  است و خالي است و اجازه مي

 . چه بخواهید در آن بگذاريد

 

درست كنید و  txtRialsديگر با نام  textboxو بعد از آن يك 12با طول  txtDollarsبه نام  textboxدر اين صفحه يك 

 . فه كنیداضا btnSubmitسپس يك دكمه با نام 

كنید، ولي به دلیل  falseآن را  enabledآن را ست كنید و يا  read onlyدوم نبايد چیزی تايپ شود، پس يا بايد  txtboxدر 

 . كنیم مي falseآن را  enabledزيبايي االن 

 

 container 
تا  3ديگری مي شود انداخت و  يعني كنترلهايي كه درونشان كنترلهای بیشتر نداشتیم containerنوع  based 3در ويندوز 

 :بیشتر نیستند
 Form  
 panel  
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 user Control  
 tab control 
 group box  

 
 

 div  وspan 
 

.. ,h1..h6 ,spanو p , divاست، هم  containerتوان تگهای ديگر نوشت،  تگي كه در آن مي. زياد داريم containerدر وب ما 

container لت هستند ولي دو تگ هستند كه اصاcontainer  آن بیشتر است و اين دو تاdiv  وspan كه معموال   هستند

 .قتي چیزهايي را بخواهیم مديريت كنیم يا زيبا كنیم از اين دو استفاده مي كنیمو

 

o  فرقdiv , spam چیست؟ 

پشت سر هم هستند، برد و  هستند اين تگها شما را سر خط نمي in lineشوند يا  تگها از نگاه ديگر به دو دسته تقسیم مي

 .هم همینطور است spanو ,b ,i,uمثل 

 divمثل . برد شما را به سر خط مي blockتگهای 

 

 divاگر در يك خط چند تا تاريخ شمسي داشته باشید، با  استفاده كنید spanها بهتر است از  user controlدر خصوص 

 . را در يك خط نگاه داريد و دنبال آن چیزی ننويسید spanك توانید ي برعكس آن مي. توانید مي  spanتوانید ولي با  نمي

<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 اينكه به تگ  :اول نامه ای تذكر آيینstyle پیش بردن ای و زشت است و اين كار را فقط برای  دادم بسیار غیر حرفه

 styleاين  site.cssو شما بهتر است در . يك كالس بايد اضافه كنید styleسريعتر درس انجام دادم و شما در فايل 

 {}span.CurrencyConvertor: را اضافه كنید

 

o دوم نامه ای تذكر آيین: 

 

شود در تمام صفحات  گويد مي درست كرديد و در چند صفحه گذاشتید، و مشتری مي user Controlتصور كنید كه شما يك 

در اين صفحه گذاشتم و در صفحه  validatorدر ضمن چند تا . گذارم مي master pageگويیم بله و آن را در  بگذاريد، مي

login  هم چند تاvalidator زنم،  و حاال تا دكمه يك قسمت را مي. داشتمvalidator پس يك . دهد دسته ديگر خطا مي

 validation group و برای دگمه ای كه در كنترل خود داريد يك هايتان validatorهمیشه برای  تاكتیك اين است كه

 validationشدن نام  uniqeنكند، بهترين حالت برای  conflictجديد آمد با هم  validation groupبگذاريد تا اگر بعداً 

group اين است كه آن را هم نام كنترل بگیريد . 

 

 replaceبرای اين كار از تابع . تبديل كن string.emptyداريم به  spaceگويیم كه اگر  اولین شرط مي :در كد نویسی 

 . كنیم استفاده مي
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 :برای تبدیل یک چیز غیرعددی به عددی

 
System.convert.toint64(txtDollars.text); 
 

 :تبدیل كنید stringرا به  stringیک غیر برای تبدیل 

 
txtRials.text = (lngDollars* 123450).tostring(“#,##0.Rials”); 

 separatorفرمت تعريف شده در باال يعني از . توان فرمت تعريف كرد شدن، برای آن به صورت باال مي stringتازه عالوه بر 

 .برای جدا كردن سه عدد، سه عدد يك عدد استفاده كن

  نحوه يافتن استاندارد های فرمت دادن درstring : 

 
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); 
   if (txtDollars.Text == string.Empty) 
   { 
    txtRials.Text = string.Empty; 
   } 
   else 
   { 
    try 
    { 
     long lngDollars = 
      System.Convert.ToInt64(txtDollars.Text); 
 
     txtRials.Text = (lngDollars * 12450).ToString("#,##0 
Rials"); 
    } 
    catch 
    { 
     txtRials.Text = string.Empty; 
     txtDollars.Text = string.Empty; 
    } 
   } 
  } 
 } 

 

 

  كارتان باuser control  تمام شد، يكrebuild اول . كنید و بعد برگرديدrebuild كنید و اگر  ميerror  نداشت

 . دهید ادامه مي

 

. را بتوانید در صفحه درست كنید user Controlبرای اينكه، اين . كنیددرست  user Control Testerيك صفحه به نام 

 . كنید drag & dropآنجا باشد و بعد  user Controlخواهید  جايي كه مي designتوان به  مي

 

1 

2 

2 
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 userمربوط به  user interfaceديديد ولي  هیچ چیز جز يك صفحه طوسي زشت نمي drag & dropبعد از  2222در 

control  گیرد  با انجام اين كار دو عمل صورت مي. درست شد 2223از : 
drag & drop a UserControl in design of a page : 

 

  ًاوالuser control شود  رجیستر می 

 اندازد در واقع یک عدد از آن را در صفحه می. كند خطی را برای استفاده از آن ایجاد می . 

 

خواهید عوض كنید، مثالٌ  به هر چیزی كه مي user controlاز  registerرا در قسمت  tagprefix(uc1)توانید اگر بخواهید مي

dtsx  و ياabfa هر چیز ديگری كه بخواهیدو يا . 

 

propertycreate  
Property  درc# آيد با زدن نقطه فهرست آن مي . 

بتوانیم در كد نويسي ی آن تعريف كنیم كه برا propertyيك . بنويسیم user controlبرای  propertyخواهیم يك  حال مي

 . دهیم و يكي كه فقط از آن مقدار در يافت كنیماولیه به آن مقدار 

 

  تعريفbubling Property  

برای دادن يك مقدار به دنیای  getبرای گرفتن يك مقدار از دنیای بیرون و set. داشته باشد setيا  getيا  Propertyبايد 

 . بیرون است
public long Dollars 
 { 
  set 
  { 
   txtDollars.Text = value.ToString(); 
  } 
 } 

 

 public long Rials 
 { 
  get 
  { 
   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; 

مقداری که از دنيای بيرون به 

 آن  می دهيم

مقداری که به دنيای بيرون  می 

 دهيم
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Ajax 
 

 Ajax jQueryآن مربوط به 2دهد و نوع  است كه االن آن را درس مي Microsoftمال  2و  1دارد،  levelسه  ajaxآموزش 

 .است

 دارد over head زيادیانداختن آن ساده است ولي يك مقدار روش اول راه

انجام  ajax Microsoftتوان با  بعضي از كارها را اصالً نمي لي بسیار تكنیكي و خوب است وشود و اندازی مي خت راهنوع سه س

 .داد

 

Ajax Microsoft در واقع اگر سايت  دهدو ر ساخت سايت به شما سرعت ميبسیار خوب است حداقل اينكه دajax 

Microsoft  بدترين نوع استفاده از  ضمن اينكه .نداشته باشدداشته باشد، خیلي بهتر از سايتي است كهajax كه  است از اين

 .نداشته باشد بهتر است  ajax يك صفحه 

 .مي رويم  ajax jqueryدر حالت ايده آل ما سراغ 

 

از طريق  data gatheringفقط يك . هم همینطور است ajaxعادی گفته بوديم در حالت  post backتمام روالي كه در حالت 

soapوxml... و نتیجه دوباره در غالب گیرد مي صورتو سپس مراحل ديگرxml  به صفحه بر مي گردد و تنها فرقي كه با صفحه

اصالً با . قبل فقط در همین است تفرق درس امروز با جلسا.  (سفید نمي شود)دارد اين است كه كل صفحه نمیرود ajaxبدون 

ajax در  هر گز نگويید. يفتد اتفاق خاصي نميajax  ديگرpost back گیرد و فقط در  صورت نميajax pure jquery  است كه

 . گیرد صورت نمي post backواقعاً 

 

 :كردن یک صفحه   ajaxمراحل كار برای 

ای شود ممكن است به مشكل بربخوريد  ajaxكنند، شايد اگر از اول  ای مي ajaxكنند و بعد  اول سايت را تمام مي  .1

 :برای مثال از صفحه ای كه نام و نام خانوادگي را میگیرد  .كنید اضافه مي ajaxیل سايت به آن و بعد از تكم

 نام و نام خانوادگي =  نام خانوادگي + نام  

Enable  مربوط به نام خانوادگي راfalse مي كنیم. 
 

، چون يكي است وجود داشته باشد scriptmanagerكنید، بايد يك و فقط يك  استفاده مي ajaxوقتي از  .2

 . گذاريم مي idنداشته باشد ولي به دلیل رعايت استاندارد  idتواند  مي

id="myScriptManager" 

 

 updateچیزی به نام  ای را ، در داخل ajaxشود به صورت  updateآن ناحیه ای را كه مي خواهید  .3

panel مي گذاريم. 

داشته باشد در اين  update panelاز به چندين ای داشته باشد و نی updateاگر صفحه ای چندين ناحیه 

 .برويد jqueryحالت ها بهتر است سراغ  

  استفاده  jQueryمربوط به  ajaxو كجا از  Microsoftمربوط به  ajaxدر سايت بزرگ بايد تشخیص دهید كجا از       

 performanceخورد و آخر هم هیچ  ن ميبريد فكتان زمی ajax jQueryداريد، اگر با  gridاگر فقط در صفحه يك . كنید

 . ايم ای بدست نیاورده

به آن  abrevationس بايد يك پنمي باشد  update panelاز آنجايي كه يك صفحه محدود به يك       

 .بدهیم

 . شود شروع مي udpاستفاده شود كه با  abbreviationبايد از 
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 .مي اندازيم update panelاز  ontenttemplatecای باشد در  ajaxانداختن بخشهايي كه مي خواهیم  .3
 

نواحي كه بايد .گذاريم را داخل آن مي Content place holderگذاريم و همان  نمي update panelكل صفحه را در 

update توان درون چند  خود اين قسمت را ميupdate panel قرار داد . 

 

مربوط  templateاضافه كردم و بعد هم بقیه كد را در قسمت  scriptmanagerابتدا يك  ajax Microsoftبرای اضافه كردن 

 .گذارم مي update panelبه 

 
<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 . دهد بايد يك لختي در سايت ايجاد كنید چه كاری انجام مي ajaxبرای تشخیص اينكه 

 . ايد سازی كرده كنید، االن انگار كه كندی اينترنت را شبیه
System.threading.thread.sleep(10000); 
 

  asp:updateProgressبا استفاده از  pageLoaderایجاد 
ای  ajaxاند و ثانیاً بايد به طرف بفهمانیم كه صفحه  آشنا نشده ajaxاوالً عوام با فرهنگ . آيد حاال يك مشكل ديگر پیش مي

ای يك  ajaxپس بايد در صفحه . كند و مشكل دارد كار نمي هاست، چون در غیر اينصورت ممكن است فكر كند كه صفح

  ...چیزی بگردد و بچرخد و 

 

يك صفحه داريم كه اصالً . تواند شما را میلیاردر نمايد اگر ايده داشته باشید، يك صفحه مي. در دنیا ايده بسیار مهم است

از انواع  دارد  ای drop down listاين سايت، سايتي است كه يك . دالر است 322222قشنگ نیست و قیمت آن بالغ بر 
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pageloader خواهد بچرخد، چه شكلي است و در همان زمان آن را برای شما درست  گويد كه اين گوگولي كه مي و مي ها

 . ببینید combo boxتوانید دموی آن را در  مي mozilaآيد ولي در  باز كنید فقط عنوان ها مي ieاگر اين را با . كند مي

 .  كنید مي  downloadرا انتخاب و ... رنگ و رنگ زمینه و  در همانجا

 . باشد مي ajaxLoad.info.  اسم اين سايت

 

توان استفاده  اين را هم مي asp:updateProgressيك تگ داريم به نام . بگويیم كه صبر كن تا اتفاق بیفتد userبرای اينكه به 

 . انید استفاده كنیدتو نمود ولي اگر استفاده كرديد، فقط يكدانه مي

 .اين خطوط را اضافه مي كنیم scripmanagerزير 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> 

 

به محض  شود و خودش وشته نميشود و برای آن هیچ كدی ن مي visibleبه صورت  clientای است كه سمت  اين تگ ناحیه

 .مي شود  unvisibleمي شود و پس از اتمام كار  visibleو  مي رود متوجه مي شود  ajaxاينكه صفحه سمت 

 

صورت  javascriptگیرد، اين كار از طريق  شود و مثل يك تلق روی عبارات را مي در بعضي از سايتها كل كنترلها قفل مي

 . شود گیرد و به درس ما مربوط نمي مي

 :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 استفاده  convertorمال خود ماكروسافت است و خود شما يك سری 

 . هم استفاده كنید user controlكنید ، دراين 

 : r UserControlPersianCalendaمثال 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() 

 { 

  MinYear = 1385; 

  MaxYear = 1390; 

 } 

 

 private int _minYear; 

 public int MinYear 

 { 

  get 

  { 

   return (_minYear); 

  } 

  set 

  { 

   _minYear = value; 

  } 

 } 

 

 private int _maxYear; 

 public int MaxYear 

 { 

  get 

كه   constructor ايجاد يك

 اسمش با نام كالس يكي است

 .معروف به ايجاد كننده كالس

 propertyمقدار اولیه دادن به 
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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 calendarایجاد 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> 

 

 

 ado.netجلسه بعد آموزش 

Ado.net version 
 1سنتي    1.1و 

 2        مناسب 
 2 3.5,  link to sql 

 Lint to entity       4 
o Database first 
o Model first 

 Link to entity code first     4.1 
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 ADO.Netروش كار با 

 قسمت بانک اطالعاتی

  SQL Configuration & SQL Services -تنظیمات اولیه بانک اطالعاتی 

 :مراحل ذيل را به ترتیب انجام دهید. نويسي آماده نمايید را برای برنامه SQL Server بانك اطالعاتي   ابتدا بايد

 .را انجام دهید SQL configurationزم در قسمت  ابتدا بايد تنظیمات ال -1

 startMicrosoft SQL Server Configuration ToolsSQL Serverبرای اين كار از طريق مسیر 

Configuration Manager  وارد صفحه تنظیمات شويد. 

و  shard memoryو  Named Pipesسه پروتكل   protocol for MSSQLSERVERدر قسمت  

TCP/IP  راenable  ًنمايید و سپس سرويس را مجدداrestart كنید . 

 

 
 

و مجدداً  Stopرا يك بار  SQL Serverشويد و سرويس  servicesوارد قسمت   SQL كردن سرويس restartبرای  -2

Start نمايید . 

 

شاهده و در صورت نیاز نیز م SQL Server Servicesتوان در قسمت  را مي SQL Serverلیست سرويسهای مربوط به  :نکته

 .نمايید  start , stopسرويس مورد نظر را 
 

ما در اينجا مثالً . با هم فرق دارد SQL  (SQL Management)و محیطي برای وصل شدن به  engine sqlمسئله  :نکته

Management Studio 2005 تواند به  را نصب كرديم و اين ميengine SQL Server 2008 وصل شود . 



 31/62/06   -جلسه نهم                                                         #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

109 
  

 

اگر بر روی دستگاه  server nameدر قسمت  Connect to Serverو باز شدن پنجره  SQL Serverام ورود به محیط هنگ

 نسخه و اگر. فقط يك نقطه بگذاريد sever typeبود، در قسمت  enterpriseيا  standardنسخه  SQL Serverشما 

express  بود، بايد.\SQLExpress بگذاريد . 

 
 

 .يد يك سری تنظیمات را انجام دهیمبا SQL Server Managementنظیمات و ورود به محیط بعد از انجام ت

بعد از اين كار نیز بايد يك بار . را انتخاب نمايید mixed modeبرويد و  securityو بعد به قسمت  Propertiesوارد قسمت 

 .حتماً تیك خورده باشد هم تیك ذيل tab connectionبايد در . كنید startو  stopرا  SQLسرويس 

 

 

بايد حتماً تیك خورده 

به صورت پیش . باشد

 .فرض تیك خورده است
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 userتعریف 

استفاده نمود، بلكه بايد  sa (SQL Administrator)يا همان  SQLمربوط به مديريت  userنويسي نبايد از  در هنگام برنامه

 . جديد تعريف نمود userيك 

آن كامپیوتر  file systemبه  sql serverمربوط به  saاز طريق . بسیار خطرناک است saاز لحاظ امنیتي، لو رفتن كلمه عبور 

 . توان دسترسي يافت مي هم

 userآن بانك اطالعاتي را آن  ownerو بعد  سازيم مي سازيد و بعد يك بانك اطالعاتي بر روی بانك مي userاول يك پس 

 . گذاريد مي

 .سازيم مي  abfaبه نام  userو يك  شويم مي new loginواريد پس 

 
 

 (Database)عاتی تعریف بانک اطال

يك  SQL 2008در . انتخاب نمايید CI_ASرا  collationبايد . درست كنید ABFAيك بانك اطالعاتي به نام سپس 

collation  برای فارسي ها داريم به نامPersian100  ولي آن را استفاده نكنید، چون مشكلcompatibility  فقط با . دارد

استفاده كنید ولي بايد حواستان  persian100توانید از  ، ميكند كار مي  sp1با   2.3 و آن هم net framework.پروژه های 

 .استفاده نكنید persian100به آن وصل نشويد، در غیر اينصورت از  … , Delphiباشد كه با سیستم ديگری مثل 
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 Compatibility خاصیت ن بدانید كهبنابراي... قابل برگرداندن نیست و  2222بسازيد با  2223هیچ بانك اطالعاتي كه با 

level  ،كند و بنابراين روی همان  عمالً به درد نخور است و كاری نميكه در هنگام ايجاد بانك اطالعاتي آورده شده است

 . يعني باالترين قرار دهید 2221

اول جدول كشورها را . نیمك فهرست كشورها، استانها و كاربران را در سه جدول درست مي. سپس بايد سه جدول درست كنیم

 .  درست مي كنیم

 
 

 (Table)تعریف جدول 

چون قرار است لیست كشورها در اين جدول قرار . بايد در نامگذاريها دقت نمايید. كنیم را ايجاد مي Countriesاولین جدول  

 .گیرد، پس از نام جمع استفاده كنید

به كار  اسم جدول ، همراه باشود زنید در جداول ديگر نیز تكرار مي ه حدس مينامهايي را كبرای نامگذاری فیلدهای جداول بايد 

 .بگذاريد CountryID خالي بگذاريد و بايد  IDكشورها نبايد نام فیلد را   IDبرای ستون  ، مثالًببريد

 :سوال
يابي كنید و وقتي كه  را تقاوت  ( char, nchar, varchar , nvarchar)مختلفي را كه برای متن وجود دارد  typeشش 

وجود دارد كه   text , ntext. متني را استفاده كنید typeدرست كنید، هوشمندانه تشخیص دهید كه چه  Tableخواهید  مي

 . شود ديگر استفاده نمي
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 :پاسخ
1- char : ای  نوع دادهchar ر كاركت 22كاركتر تعريف كنید، آنگاه  22يعني اگر ستوني به طول . طول ثابتي دارد

ذخیره خواهد شد و اگر تعداد كمتر از تعداد كاركترهای تعريف شده وارد نمايید، بقیه طول از سمت راست با فضای 

مانند . های ستون طول ثابتي داشته باشد از اين نوع داده هنگامي استفاده كنید كه قرار است داده. شود خالي پر مي

 ...كد ملي يا شناسه حساب بانكي و 

2- nchar : اً شبیه دقیقchar باشد، با اين تفاوت كه كاركترها به صورت يونیكد  مي(Unicode)  و نهANSI داری  نگه

تنها  ANSIمجموعه كاركترهای . محدوده كاركتری وسیعتری دارد ANSIقالب يونیكد در مقايسه با . خواهد شد

انواع . كاراكتر مختلف است 23322اری قادر به نگهد Unicodeای  كند و اما انواه داده كاركتر را نگهداری مي 232

دو برابر فضای داخلي را به  SQL Serverدر حقیقت . گیرند مي SQL Serverفضای بیشتری در  Unicodeای  داده

تر  سازی اين نوع كاراكتر در بانك اطالعاتیتان هستید،  ساده دهد بجز در مواردی كه ناچار به ذخیره آن اختصاص مي

 . نیدكار ك ANSIاست با 

2- Varchar :  نوع داده ایvarchar  دقیقاً مانندchar كند، تفاوت در اين  داری مي عددی را نگه -های حرفي داده

حداكثر اندازه يك . تواند تعداد متغییر كاراكتر را حداكثر تا طول تعريف شده نگهداری كند است كه هر رديف مي

تعريف  ()varcharين ستون را بدون اندازه يعني به شكل اگر بخواهید ا. كاراكتر است  varchar  ،1222ستون 

ای را با  توانید نوع داده كاراكتر، مي 1222برای فراتر رفتن از مرز . خواهد شد 1فرض طول  كنید، به صورت پیش

 . مورد استفاده قرار دهید maxثابت 

3- Nvarchar : مشابه با   اين نوع دادهvarcharز باشد با اين استثناء كه ا ميUnicode كند و بنابراين  استفاده مي

 .ها دو برابر است میزان فضای مورد نیاز جهت ذخیره داده

 

 Alternate keyو  Primary key  ،Forign keyتعریف 

 . ايجاد نكنید و اين خیلي اشتباه است  Primary Keyبه هیچ عنوان جدول بدون 

فعال در بانك   tableكنید و يك  وجود دارد؟ مثالً در بانك كار مي primary keyرا امكان ذخیره كردن جدول بدون چ: سوال

 importخواهید اين يك میلیون ركورد را در يك جدول ديگر  اطالعاتي داريد كه داخل آن يك میلیون ركورد است و شما مي

آورند و يك بار  را پايین مياست و قید و بند هستند و سرعت  constraintيك سری ... و  primary key , forign key. كنید

كند كه تكراری نباشد، پس در جدول  به ازای هر ركورد چك مي primary keyچون مثالً برای . اضافي برای سیستم است

 . گذاريم كنیم و بعد قیدها را مي مي bulk insertكنم و  جديد، تمام قیدها را حذف مي

 

سازند و ما  ر چند تا فیلد كنارشان كلید آمده، اين چند فیلد يك كلید را ميهر جدول فقط بايد يك كلید اصلي داشته باشد، اگ

 .چند كلید اصلي نداريم

 

اگر چندين . شود و اين را بايد فقط سعي كنید بر روی يك فیلد باشد، البته در جداول واسط نمي primary keyسعي كنید، 

 . كه عددی باشد، چون سربار آن كمتر است یدخاب كنباشند، آن يكي را انت primary keyتواند كانديد  فیلد مي

 

 . گذاریم می indexبه سه دلیل برای فیلدها 

 .داشته باشیم  order by خواهیم بر روی آن فیلد  زماني كه مي -1

 . داشته باشیم )search( خواهیم روی آن جستجو وقتي كه مي -2

 . فرد استيا منحصر به  uniqeخواهیم بگويیم كه  جايي كه مي -2
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 .كنیم تعريف مي Primary keyرا به صورت  ContryIDفیلد 

و ثانیاً . خواهم بر اساس آن مرتب كنم چون حتماً مي. شود indexهر سه حالت را دارد، پس حتماً بايد  ContryNameفیلد 

 .ته باشمتكراری داش ني ندارد نام كشورمع. باشد uniqeبايد روی آن جستجو كنم و ثالثاً حتماً بايد 

 

ate KeyrnAlte :  فیلدهايي كه روی آنindex اگر كنیم  تعريف ميindex  به صورتuniqe  باشد به آنAlternate key 

 . شود گفته مي

دهید كه تعداد ركوردهای آن  اگر امكان مي. مهم است sort , search بودن مهم نیست ولي  uniqeاگر روی فیلدی  :نکته

 Sort. آورد را پايین مي performanceايندكس بگداريد، چون  ،كند، اتفاقاً نبايد روی آن جدول نمي تا تجاوز 1222جدول از 

ركورد در صورتي كه  1222پس فقط در جدول زير . تا سريعتر است 1222برای تعداد ركورد كمتر از  indexبدون 

 . نگذاريد index ينصورتعريف كنید، و در غیر ا index، بر روی آن باشد uniqeفیلدی خواهید  مي

 

بايد تیك   اگر امكان ذخیره كردن تغییرات ايجاد شده در ساختار يك جدول موجود، وجود ندارد،  Sql server 2008در  :نکته

prevent saving changes that require table re-creation  Tools option   designer را برداريد . 

 

 
 

Primary key  بايدuniqe باشد. 

 . را تايپ كنید Ctrl+0را تايپ كنید و يا  Nullتوانید، كلمه  كردن يك فیلد در جدول، مي Nullبرای  :نکته

 

 . هستند uniqeاستانها در هر كشور 

 . استفاده نمود auto incrementتوان از  مي... و  userدر جداول اصلي مثل . استفاده نكنید auto incrementبه صورت  IDاز 

 

Goid  يكid  است كه در كل دنیاuniqe  ًاست و عمالstring است . 
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ما يكي  UIشويم و اين اليه با  نمي Business Access Layerدر اين دوره وارد بحث . داريم Data Access Layerبحث 

 . مي گذاريم datasetرا  Data Access Layerاست، ما نام اليه 

يادتان بیايید  datasetاز درست كردن بعد  ت جدول و فیلدها را درست انجام دهید، اگرسعي كنید از همان ابتدا كل تنظیما

مثالً در جدول  پس. د، بايد تمام كارها را مجدداً انجام دهیددينزدر جدول  IDرا در مورد فیلد  auto incrementكه اين تیك 

Users  فیلد ،userid  ًرا سريعاidentity  آن راyes بگذاريد . 

 

Username  به صورتAlternate key  البته در دنیای واقعي . است Email  هم به همین صورت است . 

 

 .توان تايپ كرد معرفي شود، نمي identityدر فیلدی كه به صورت  :نکته

 

كنید،  بین آنها برقرار forign keyوجود نداشته باشد، ولي بايد يك  state , countriesبین دو جدول  relationشايد يك 

نام دو جدول و كلید  Tables and Columns specificationشويد و بعد در قسمت  relationshipبرای اينكار وارد قسمت 

 . اصلي و كلید خارجي از جدول ديگر را انتخاب نمايید

گذارند، مگر اينكه  مي No Actionرا اصوالً  Delete Ruleداريم،  ruleدو تا  Insert and Update specificationدر قسمت 

 . تعريف كنید، چیز بدی نیست Cascadeرا به صورت  Update Ruleولي . ای داشته باشیم خیلي دلیل موجه

 

 
 

 :باشد به طور كلي ساختار سه جدول به صورت ذيل مي
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 جدول كشورها:

 

 
 

 
 

 

 

 

 جدول استانها:

 

 

خواهیم  نام ستوني كه مي

و يا  indexبه صورت 
Alternate key 

 .تعريف شود

Yes  بودن اين ستون به معني

Uniqe  بودن اين ستون است و

را تبديل به   indexبنابراين 

Alternate key مايدن مي. 
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نام ستونهايي است كه 

خواهیم به صورت  مي

index  و ياAlternate 

key تعريف شود. 

Yes  بودن اين ستون به معني

Uniqe  بودن اين ستون است و

را تبديل به   indexبنابراين 

Alternate key نمايد مي. 

 Foreign keyنام 
ام دو فیلد از دو جدول كه قرار ن

است با هم در ارتباط باشند، 

 . شود مشخص مي
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 جدول كاربران:
 

 
 

 
 

 

 رنامه نویسیقسمت ب

ايجاد نمايید و سپس داخل آن كالسها را ايجاد  App_codeباكالس از نوع فولدرهای  برای ايجاد كالس بايد ابتدا يك فولدر

را در  Data layerاست ايجاد كنید و اليه  Data Access Layerكه مخفف  DALدر اين مسیر نیز يك فولدر به نام . كنید

به . دارد DataSetاست و اين شي تناظر يك به يك با  DataSet ،InMemoryDatabaseيگر اسم د. كنیم اينجا ايجاد مي

 . است Synchاين دو كامالً با هم . داريم... و  Relation  ،DataRelationو به جای  Column  ،DataColumnجای 

 

 .مايیدرا انتخاب ن Microsoft SQL Serverرفته و  Tools connecto to Databaseبه قسمت 
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را  save my passwordحتماً تیك مربوط به . را وارد نمايید... و   Passwordو  user nameصفحه ذيل نام سرور و در 

 . را كلیك نمايید test connectionانتخاب نمايید و در نهايت حتماً دكمه 
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تعريف شده را  connectionشخصات م expressدر نسخه  database explorerو يا  Server Explorerسپس در قسمت 

كنیم و به صفحه  خواهیم استفاده كنیم را انتخاب مي هايي را كه مي Viewنام جداول و  drag & dropبینید و بعد با  مي

data set و اگر . كشیم ميrelation كنیم ای ايجاد شد، آن را حذف مي. 

 

 
 

 

به ازای هر فیلد، يك  DataTableدر . شود ساخته مي TableAdapterو يك  DataTable، يك  Tableبه ازای هر 

Property شود با همان نام درست مي .Micorosft   درTableAdapter اين دو تابع . دهد دو تابع به صورت اشانتیون به ما مي

كه خود ماكروسافت به ما  به اولین متد. كند گرداند و هر دو دقیقاً يك كار مي به صورت خالصه تمام فیلدها و ركوردها را بر مي

 . گويند و بعداً فرق آنها را خواهیم گفت مي Slaveكنیم، متد  گويند و به متدهايي كه ما اضافه مي مي Masterدهد، متد  مي

 . كنید مطرح مي datasetنخواهید شد و آن را در اليه  queryدرگیر  UIو  Businessدر اليه 

 Advancedهای باحال در قسمت  checkboxپس در آن . است Masterآيد،  مي TableAdapterگفتیم تابع اول كه در 

option (.زنیم چك مي)كنیم  را انتخاب مي 
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 GetCountriesو  FillCountriesهای بزرگ عوض نكنید ولي در مثال ما كه كوچك است آن را به  اسم توابع را در پروژه

 . تغییر نام دهید

 

كند و  گیرد و پر مي اين دو پارامتر را به صورت ورودی مي FillData :این است كه  DataGetو   FillDataفرق توابع 

GetData كند گیرد و پر  مي اين دو پارامتر را به عنوان پارامتر خروجي مي . 

 

Next زنید باید تمام تیکها بخورد وگرنه مشکلی پیش آمده است را می. 

. است را در مجموعه فیلدهای خود نیاورده باشید Primary keyه فیلدی كه نداشته باشد و يا اينك Primary keyجدول 

(Visual Studio ما كه روی هر . افتد آورد، پس كي اين اتفاق مي كه خودش همه فیلدها را ميtable  فقط يك

TableAdapter  وdatatable  كنیم بعضي از فیلدها را انتخابما ... نداريم، شايد به دلیل مسائل امنیتي و . 

 

آيد در اين  يعني پیش مي. شود چون الزم مي. نويسیم ها متد مي alternate keyها و  primary keyمرحله بعد به ازای همه 

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 

 .كنم بقیه متدها را هم بنا به نیاز بعداً اضافه مي. مركورد كشور را پیدا كن

 

 .را برگردانمكشور كد كشور را بدهم و ركورد آن در آن كه خواهم يك تابع بنويسم  مي

 Add query توانم  زنم و مي را ميquery  عادی را انتخاب كنم و  ياstored procedure  كه من همان ... وqury  عادی را

 . را بنويسم queryخواهم همینجا  چون مي. انتخاب مي كنم

 
 

 select return، مورد  select return recordsو   insert , delete , updateو  select return valueبعد هم بین نوع 

records گرداند گرداند و بلكه يك ركورد را بر مي كنم، چون تابع من يك عدد يا يك رشته را بر نمي را انتخاب مي.. 
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خواهید  آيتم بگیريد، هر چه مي 11ها را حتماً روی همه  queryتا آيتم است، بايد حتماً بقیه  11اگر تابع اصلي شما روی 

 . ولي تعداد آيتمها را كم و يا زياد نكنید... شرط بگذاريد و 

 
Where CompanyId = @X 

 

 . است queryاين شرط 

 

به بعد  net 2.دهم و در  كه االن نشان مي sql parametricروش . دارد sql injectionمشكل  queryروش چاق كردن : نکته

 . است sql injection freeندارد و  sql injectionآمد اصالً خطر 

 

كنند اين است كه اسم پارامتر را سعي كنید، با نام  يكي از توسعه هايي كه مي و استفاده از روش پارامتريك در اين حالت :نکته

 . شود detectشود بهتر  اين حتمي نیست و بهتر است چون باعث مي. كسان بدهیدفیلد ي

 

نام اين تابع را نام متدها را به صورت استاندارد تعريف كنید تا بعداً قابل شناسايي باشد، مثالً  :نکته

FillCountryByCountryID  كنم انتخاب مي . 

 

گرداند، بايد  بر مي scalerيا آنهايي كه  insert , update , deleteمورد ها دست به تركیب نزنید، ولي در  selectدر مورد 

 . تعداد فیلدها را كم يا زياد نكنید

 

 . استفاده كنید RecordCountبهتر است از نام تعريف كنید،  aliasبايد يك  count استفاده از دستور در خصوص

 

 :باشد به شرح ذيل مي Countriesدول های تعريف شده بر روی ج TableAdapterبه عنوان نمونه 
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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 : 

FillCountryByCountryName - GetCountryByCountryName 

SQL Select Statement: SELECT     CountryId, CountryName  

FROM       Countries 

WHERE    (CountryName = @CountryName) 

 

Commant Type: SQL Statement 

Query Type: Select which returns a single value 

Method or Function 

Name : 

GetCountryCount 

SQL Select Statement: SELECT  COUNT(*) AS RecordCount 

FROM   Countries 

 

 

 :سه كار انجام دهیدتمام شد، باید  MyDataSetهر وقت كارتان با 
1- save 
2- close 

2- rebuild 
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است كه برای پر  wizardiيا به صورت . دو روش برای كار با بانك اطالعاتي داريم ADO.NET 2و  ASP.netبا استفاده از 

 . است و يك روش دستي است... و  combo Boxكردن 

 wizardكار با بانک اطالعاتی با كمک 

وجود داشته باشد، در اولي نام كشورها  combo boxباشیم كه در آن فرم دو عدد  يك فرم داشتهخواهیم  فرض كنید كه مي

 comboبا انتخاب هر كشور بايد نام شهرهای موجود در آن كشور در . موجود باشد و در دومي نام شهرهای مربوط به آن كشور

box دوم لیست شود . 

 
 Combo box. گذارم مي drop down listيا همان  combo boxو عدد  كنم و د درست مي frmMainيك فرم با نام پس 

 . گذارم مي ddlStatesگذارم و دومي را  مي ddlCountriesاولي را 

 

دوم ظاهر شود،  combo boxكند، شهر های آن استان در  كشور را باز مي combo boxخواهم، وقتي كه طرف  در ضمن مي

 trueان را  Auto postbackاتفاق بیافتد، پس  post backعمل  combo box  (ddlCountries)پس بايد بر روی اين 

 . كنم مي

 .  چه چیزهايي داريمدر پشت صحنه پس االن 

 

DB 

UIL/PL  (… .aspx) MyDataset 

DAL 

sqlDataSource 

objectDataSource 
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 من كاری ندارد، پس تمام كارهای من و تعريف Data Access Layerاستفاده كنم اصالً به اليه  sqlDataSourceاگر من از 

DAL شود، پس به جای آن از  كشك ميobjectDataSource  كنم كه با  استفاده ميDAL ارتباط دارد . 

گذارم  مي odsStatesو نام ديگری را  odsCountriesدهم و نام يكي را  در صفحه قرا رمي  ObjectDataSourceپس دو عدد 

 . كنیم مي configure و آنها را

 

 
 

بهتر است  dataSourceاز . را تعريف نمايید Select, Insert, Delete, Updateهای مربوط به  methodدر مرحله بعد بايد 

 . استفاده كنید selectفقط برای . كنید noneاستفاده نكنید و آنها را  update , delete , insertبرای 

 

در اين قسمت بايد 

TableAdapter  مورد

 .نظر را انتخاب نمايید
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شود ولي اگر  ظاهر مي Finishاشته باشد، پارامتر ند queryرا انتخاب كرديد، اگر  selectمربوط به  queryموقعي كه 

 . شود و بايد پارامتر خود را هم انتخاب كنید ظاهر مي Nextپارامتريك باشد، 

كنید،  را انتخاب مي GetStatesByCountryIDيا همان  Selectمربوطه به  queryوقتي كه  odsStatesمثالً در خصوص 

 :نمايد د در خصوص تعريف پارامتر سوال ميباشد، در مرحله بع چون اين متد، پارامتريك مي

 
 

انتخاب  controlرا  Parameter Sourceديگر بخوانیم، پس  combo boxرا از  ContryIDخواهیم  در اين مثال، چون مي

 . كنیم انتخاب مي ddlCountriesرا هم  ControlIDكنیم و  مي

 

 .نمايید bindها  data soruceبعد بايد كنترلها را به 
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. «لطفاً كشور و شهر مورد نظر خود را انتخاب نمايید»، مثالً و در آن يك متن بنويسید. قرار دهید divدر فرم يك تگ  :نکته

 .مورد نظر خود را بنويسید styleنیز فرمت و  bodyبرای 
  <style type="text/css" > 
   body 
   { 
    font-family:Tahoma; 
    font-size:12px; 
    color:Navy; 
    text-align:right; 
    direction:rtl; 
   } 
  </style> 

CSS  به معنيCascade Style sheet معني آن است كه وقتي يك . استstyle  تعريف كنید، در سطوح زيری نیز منتقل

رنگ  ، bodyرنگ فونت را در  مثالً اگر. ايستد، يعني چه رود و در يك جايي مي تا يك حدی جلو مي styleولي اين  .شود مي

و  .شود متوقف مي selectدر تگ . شود ولي كجا متوقف مي. شود رنگش قرمز مي... و  table , divدهید، قرار  ای سورمه

پس بايد جداگانه شوند،  مي select  ،render به تگ...  و  drop down , combo box    ،checkbox دانید، مي همانطور كه 

 . تعريف كنید style هابرای آن
   select 
   { 
    font-family:Tahoma; 
    font-size:12px; 
    color:Navy;  
    text-align:right;  
    direction:rtl;  
   } 



 20/62/06   -جلسه دهم                                                         #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

128 
  

اين . رود آيد و مي كنید، محتويات صفحه مي را كلیك مي combo boxحاال فرض كنید، كه يك صفحه سنگیني است و وقتي 

ای را كه  توانید فقط تكیه بگذاريد و مي update panelپس بايد ناحیه مورد نظر را در . نويسید مي Ajaxپس . یستخوشايند ن

 . را در هر جايي قرار داد update panelتوان تگ مربوط به  مي. خواهید در اين تگ بگذاريد مي

 

 دستی روش وصل شدن به بانک اطالعاتی و كار كردن با بانک اطالعاتی به صورت

 . دهد مي Loginاگر شرايط درست است، اجازه اين صفحه در . گرديم بر مي Loginدوباره به صفحه 

 

 . شويم مي Loginدر اين دوره چهار بار وارد صفحه 

 Validatorموقع  -1

 ADO.Netموقع  -2

 Session , Applicationموقع  -2

 Authorization , Authenticationموقع  -3

 

دارم  FillUserByUserNameنیاز به متد  Loginبرای . دهم مي Passwordو  usernameكنم،  Loginخواهم  وقتي كه مي

 . است UsersDataTable و آن هم مربوط به. است UsersTableAdapterو اين متد متعلق به 

 

 . پس با اين حساب بايد مراحل ذيل را انجام دهیم، تا بتوانیم با بانك اطالعاتي كار كنیم

 .كنید  newرا  UsersDataTableاول يك  -1

 .كنید newرا بايد  TableAdapterبعد  -2

 . را صدا كنید FillUserByUserNameبايد متد  -2

 

 :باشد معادل اين دستورات به صورت ذيل مي
 

1- MyDataSet.UsersDataTable oUsersDataTable =  
new MyDataSet.UsersDataTable(); 

 
2- MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter oUsersTableAdapter = 

new MyDataSetTableAdapters.UsersTableAdapter(); 
 

3- oUsersTableAdapter.FillUserByUserName(oUsersDataTable, 
txtUserName.Text); 

 

 :های الزم صورت گیرد پس از آن بايد كنترلها و مقايسه
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؟  usernameكنیم كه آيا ركوردی با  سي مياول برر

 

برای  usernameمثالً وجود يك . نقیض آن چیزی كه هست، را بنويسید ifنويسي موقع نوشتن شرط  همیشه در برنامه: نکته

 .بود 1مورد نظر مخالف  userNameگويیم اگر تعداد  ما منطقي است، پس مي

 

پس در صورتي كه تعداد ركورد  .كردن استفاده نكند hackبرای  از پیغام ما دهید، تا userد پیغام گنگ به همیشه باي :نکته

 .بدهد« خطا در شناسه كاربری يا كلمه عبور»يافت شده مخالف يك بود، بايد پیغام 

 

 codeبه نام  ما مبحثي. فاده نكنیدمساوی است operationبرای مقايسه كردن از . در مرحله بعد بايد كلمه عبور را مقايسه كنیم

analyzer نبايد برای مقايسه . داريمpassword  ازoperatoion  مساوی استفاده كنید، بلكه بايد از دستورCompare  استفاده

 . كند مقايسه مي Case Sensetiveباشد، به صورت  falseدر 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 كنیم active در مرحله بعد نیز بايد

  .تابع خاتمه يابد returnصورت 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 كنم FillUserByUserNameهم بايد، از متد  registerationدر صفحه 

 . تكراری وجود داشته باشد، پس بايد در صورت وجود داشتن ركورد پیغام دهد user nameمشكل دارد، چون نبايد 

 
<%@ 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); 
 } 
} 
 

 

 :باشد به صورت ذيل مي update profileصفحه 
<%@ 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); 
 } 
} 
 

 :باشد صفحه حذف كاربر به صورت ذيل مي
 

<%@ 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 بنويسید tableAdapterبايد يك  userكردن تعداد زياد  deleteبرای 

 . گرداند بر مي affected rowيك عدد به نام  deleteو  updateو  insertدستور 

 

در اختیار شما قرار   on-lineو  liveبه صورت  Componentيك سری  execution managerو  Tools قسمت  در :نکته

 :بعضي از اين ابزارها عبارتند از.  دهد مي
1- Productivity power tools 

2- Indent guides 
2- Highlight all occurrence of selected 
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 Web Applicationبحث 

 .اسم و پسوند اين فايل رزرو است. مواجه هستید Global.asax با يك فايل با نام web applicationدر 

 :وجود دارد كه نام و پسوند آن رزرو است visual studioسه فایل در كل 

 Web.config 

 Global.asax 
 Web.site 

  Global.asaxخصوصیات 

 . توان يكي ديگر اضافه كرد اوالً وقتي كه در پروژه ايجاد نموديد، ديگر نمي -1

 :كنیم آن را ما آموزش مي بینیم كه چهار تای آن را امروز بررسي مي eventدارد كه پنج   eventتا  1 -2

a. Application Start 
b. Session Start 
c. Application Error 

d. Session End 
e. Application End 

 .چند متغییر نیز برای آن تعريف شده است -2

Session Start & Applicatio Start 
 application  ،startای از سايت وصل شود،  كنید، اولین فردی كه به هر صفحه مي uploadجايي  زماني كه يك سايت را در

ديگر  sessionاگر فرد ديگر وارد شود، يك . شود مي startنیز  sessionپشت سر آن  userشود وبه ازای اين درخواست  مي

start شود مي. 

Session End & Applicatio End 
Session End  : 

 :دو روش صورت مي گیردبه 

  اگرuser 22  ،دقیقه كار نكندsession شود خودكار قطع مي . 

  به طور دستيclear شود. 

Application End: 

 endشود، و بعد از  مي session endدقیقه بعد  22شوند، نفر آخر كه خارج شد،  آخر شب است و افراد يكي يكي خارج مي

 .شود مي  endنیز  session  ،applicationشدن آخرين 

 . گیرد به اين صورت انجام مي applicationو  sessionشدن  endو  startدر واقع پروسه  
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 webایجاد یک برنامه تحت  یادآوری و مرور

1. create folder CSS  

1.1. create StyleSheet Site.css 

2. create folder MasterPages  for all master pages in project 

2.1. name of first master page that creat must  be Site.master 

2.1.1. format hole document 

2.1.2. rename ContentPlaceHolder id="head"  to id="cphHead" 

rename ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1 to 
id="cphMain" 

rename form id="form1" to id="frmMain" 

2. create folder Images for our images 

2.1. create folder Layout for our layout images 

3. create a page Default.aspx that uses of Site.master  

3.1. give a tiltle to this page  : title="Home" 

3.2. rename ID="Content1"  to id="cntHead" 

3.2. rename ID="Content2"   to id="cntMain" 

3.3. in behind code of master page and all page do these works: 

3.3.1. in the top of page code System  usingdelete all of  

3.3.2. System.EventArgsand then select  EventArgs on the word   CTRL+. use 

 

 
 

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

 

0. add new item : Global Application Class 

use CTRL+ . 
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و تصاوير مربوط به  Layoutبا نام  sub folderكنند و در داخل آن نیز يك  ايجاد مي imagesمعموالً يك فولدر به نام  .0

Layout ورتي كه بخواهند تغییری در دهند، تا در ص را در آن قرار ميLayout  سايت ايجاد نمايند، به دنبال تصاوير آن

 .نگردند

 

 addرا  new itemكنید و اگر بار ديگر برويد و يك  addرا به پروژه خود  Global Application Classوقتي كه  :نکته

 .بینید كنید، ديگر حتي نام آن را هم نمي

 

شناسند  مي eventالبته اكثر افراد اينها را به نام . همان چهار تابعي كه در باال بیان كرديم. ددر اين كالس چهار تابع وجود دار

 . شود صدا مي start application , … eventولي در واقع تابعي است كه قبل از 

 

همان ترتیبي كه . رود  ميترتیب اين پنج تابع مهم نیست ولي اگر ترتیب اينها را به صورت منطقي بنويسید، قابلیت فهم آن باال

 .در باال برای اين پنج تا بیان شد

 Application , session,ViewState , cookieمتغییرهایی در سطح 

اين متغییرها كامالً متفاوت از محیط  معماری. داريم Application , session,ViewState , cookieما متغییرهايي در سطح 

.net  است و در واقع ازASP سیك به ارث رسیده استكال . 

 Applicationمتغییرهای 

مقدار  Applicationشدن  endشدن تا  startودر كل (ها  userبرای همه )هستند   globalهمه   Applicationمتغییرهای 

 . آن در تمام صفحات موجود خواهد بود

  مثل تعداد كاربرانonline   درapplication(site) 

 :Application_Start(object sender, EventArgs e)در  onlineUserCountتعريف متغییر  

 
Application["OnlineUserCount"] = 0; 
 
 

 کرد ++ هستند و نمی شود آنها را   object نوع از Applicationاصوال متغییرهای 

//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; 

 

 . كنید ذكرشده اين متغییر را اضافه ميبه صورت  Session_startكه در تابع 
 

و  Lockرا تغییر دهید، يك بار آن را  Applicationخواهید متغییر  توصیه ماكروسافت اين است كه هر وقت كه مي :توصیه

دلیل آن اين است كه شايد در يك لحظه تعداد زيادی آدم در سراسر دنیا، . كنیدتا سرويس صف راه اندازی شود onLockبعد 

 . شود ه سايت وصل شود و آن موقع عملیات اضافه كردن دچار مشكل ميب



 62/61/06   -جلسه یازدهم                                                         #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

141 
  

بودن  concurrentكار كنید وتغییر دهیدو امكان  Contentخواهید با  هر وقت كه مي. اين توصیه غلط نیست ولي ناقص است

 . كنید Lockاری كردن، آن را حتماً قبل از دستك,را ندارد   concurrentتوانايي مديريت  contentبرای آن وجود دارد، و آن 

 .استفاده مي كنیم  unlockوlockای را ندارند برای همین از  concurrentتوانايي   textبعنوان مثال فايل های 
 

را حتماً بايد قبل از استفاده ... و متني  xmlو  textو فايلهای  Static، متغییر  Applicationمتغییرهای :  بطور خالصه

Lock كنید . 
 

  Lableباشد و يك  ”default.aspx/~“آن  navigation urlبگذاريد كه  homeبا نام  HyperLink، يك defaultدر صفحه 

 . تعريف كنید lblSessionIdبا نام    Lableو يك  lblOnlineUserCountبا 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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 چیست؟ id    sessionماجرای

Session.SessionID 
 Cookiشد و اين عدد به صورت يك  يك عدد درست مي Ram serverشديد، در  ای مي كالسیك وقتي وارد صفحه aspدر 

نشست و وقتي كه شما از يك صفحه  د، بر روی دستگاه شما مينوشتی لطیف كه هم لطیف است و هم يك خط كد برای آن نمي

لطیفه هست يا خیر؟ اگر فايل وجود نداشت و يا  Cookiكرد كه آيا  رفت بررسي مي رفتید، خود سرور مي به صفحه ديگر مي

expire  شده بود، دوباره يكSession_start ين مسئله باعث ا. شد زد وگرنه در صفحات ديگر هم استفاده مي ديگر صدا مي

 . شد حك شدن سايتها مي

 userتبديل كنید، شناسايي  12لطیف را به  cookiدر  13وقتي كه عدد . وجود دارد session Hi jackingيك تكنیك به نام 

 . شد بود كه يكي يكي اضافه مي Longكالسیك يك عدد  aspدر . شد دچار مشكل مي

 . تبديل كرد Guidترتیبي به  Longرا از عدد  sessionIDاوالً  net.پس در 

 Session Time outتعریف 

Session time out  دهیم دقیقه به يك دقیقه كاهش مي 22را از . 

داريم كه يك پارامتر آن  sessionStateيك تگ به نام  system.webداخل . شويد web.configبرای اينكار ، وارد فايل 

timeout یقه تغییر دهیددق 1توانید آن را به  بود كه مي . 

web.config 

<system.web> 
 <sessionState timeout ="20" ></sessionState> 

 

شود و  جديد، باز می sessionديگر باز کند، يک  Browserواقعاً دقيق نيست، چون اگر  User Countتعداد 

userOnline  هم تغيير می کند  . 

  

و  declareدر اين متغییرها عملیات . فرق دارد net.معماری ساير متغییرهای با   session , applicationمعماری متغییر 

Initialize  وجود ندارد... و . 
 

session  فقط مربوط به بحثlogin,logout نیست. 

ات كنید و بعد وارد صفح ولي در صفحه اول زبان فارسي را انتخاب مي. ندارد log outو  log inيك سايت را در نظر بگیريد كه 

ولي اگر در يك صفحه آن را انگلیسي كنید، در صفحات بعدی هم انگلیسي . شويد، باز هم فارسي خواهد بود بعدی هم كه مي

 . تعريف شده است  userدر سطح  cultureبرای  sessionپس يك . خواهد بود

 sessionمتغییر 

 userId,sessionId,userRoleتعريف كنیم مثل  sessionمي خواهیم متغییرهايي در سطح 

 

 .ها و همه صفحات userيعني متغییرهايي برای همه  globalمتغییرهای  endگويند  مي applicationبه متغییر 

 . فقط برای يك كاربر و برای همه صفحات است sessionمتغییر 

 :login.aspx.csدر صفحه 
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; 
  } 
 } 

 
 

 . شديم loginمرتبه وارد صفحه  3در طول دوره 

 loginصفحه   layoutموقع تعريف  -1

 ياد گرفتید validatorموقعي كه   -2

 ADO.Netبحث  -2

 sessionبحث  -3

 authentication , authorizationبحث  -3

 . شود Mixهای واقعي بايد با هم  كه در پروژه

 

 :نکته 
Response.redirect  يك پارامتر دوم دارد كهdefault  آنtrue است .true  يعني اينكهuser خیال  را به آن صفحه ببر و بي

tread  خوابانید در گوش  واقعیت اين است كه چون شما يك هو مي. آن هستي بشوصفحه ای كه داخلtread  گاهي قاطي ،

 . كند مي

ايجاد  Logبینید كه در اين مواقع يك سری  در جلسه بعد مي. گیريد ياد مي Centralized Error Handlingدر جلسه بعد 

بگذاريد و بعد از آن  falseبهتر است كه پارامتر دوم را البته چیز مهمي نیست ولي . را تركونديد threadشود كه شما  مي

return  بنويسید تا به صورت طبیعيtread شما قطع شود . 

 

   :ای هدايت كنیم به چه صفحه loginكاربر را بعد از 

1- my 
2- Default 
2- Dashboard 
3- controlPanel 

 :نکته 
يعني بي خیال بزرگي و ) ignore case  =trueپارامتر  برای مقايسه دو رشته استفاده كنید با string.compareاز دستور 

 (كوچكي حروف بشو

 
(string.Compare(txtUsername.Text, "Dariush", true) != 0) 
(string.Compare(txtPassword.Text, "1234512345", false) != 0) 

 

 ما دو تا متغییر  loginدر صفحه 
Session["UserId"] = 1;           Session["Username"] = "Dariush"; 

 :مي گزاريم linkدو تا   usercontrolو سپس در   ايجاد كرديم  sessionسطح  در را

 login 

 logout 

  و يك متغییرwellcome 
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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) 
 { 
                   

 است نکرده الگين کاربر يعنی                                      //   
  if (Session["UserId"] == null) 
  { 
   lnkLogin.Visible = true; 
 
   lnkLogout.Visible = false; 
   lblWelcome.Visible = false; 
   lblWelcome.Text = string.Empty; 
  } 

 است کرده الگين کاربر يعنی //                               
  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() 
 { 
 } 
} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هر دفعه  در خصوص دستورات امنیتي

شود، بايد چك  مي Post Backكه 

 page.IsPostBackبیرون از .شود
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 :logout.aspxدر 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(); 

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

 

 

 Session Clear , Session Abandonتعریف 

Session.clear  : كلیه متغییرهایsession كند را خالي مي . 

Session.abandon :Session  بندد و يك  را ميsession شود جديد باز مي . 

 

در پشت اين صفحه  log outی كارهای الزم برا. شود صفحه ای است كه هیچ وقت توسط كاربر ديده نمي Log outصفحه 

 . شود مي login  redirectشود و به صفحه  انجام مي

 

 

three solution in 

page logout 
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 :نکته 
 .خوريد و يا در جای ديگر به مشكل بر مي developيك سری از كالسها را اگر داشته باشید، يا موقع 

 

 .  داشته باشید xمثالً اگر يك صفحه به نام 

 . شويد باشد، دچار مشكل مي  profile , Defaultو  Loginاسم آنها  defaultيك سری از صفحات اگر 

 :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) 
 

در جدول است،  heightو اين معادل معني شود  استفاده مي Min Heightاز صفت ( divدر )  divMainدر   cssدر  :نکته 

فرض ارتفاع خود را  به صورت پیش tdكند ولي  چون در جدول خود به خود اگر محتويات آن زياد شود، ارتقاع آن را زياد مي

 . كند زياد مي

 

 cookieتعریف 

 

شود؟ اگر  را بگیرد، چه مي ها cookiاگر فايروال شما جلوی تمام  Deny All Cookiesيا  Accept All Cookies :نکته 

user  ،بار  122صد بار وارد سايت شودsession شود ايجاد مي . 

 . كنید enableرا  Cookiesكنید، بايد  گفتند كه اگر از سايت ما استفاده مي در قديم، مي

روی كامپیوتر كاربر ايجاد  را به جای اينكه Cookieدر اين سايتها . ايد آيد، ديده در سايتهايي كه در آدرس بار دری وری مي

 . كنند گذارند و حمل مي بر روی آدرس بار مي. كنند

 :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 

 

 . نويسد مي address barكند وگرنه در  بود، كه بر روی كامپیوتر كاربر ايجاد مي cookie supportاگر 

 

خیلیها سايت برای . را بخواند cookieتواند آن  درست كند، سايت ديگر نیز مي Cookieاگر سايت شما بر روی كامپیوتر كاربر 

است و  cookieNameآن  defaultكنید و  نمي setرا  CookieNameحواستان نیست و . كنند مصارف مختلف درست مي

 :استفاده كنید   uniqueپس بهتر است آن را تغییر دهید و از اسامي .كنند استفاده مي cookie nameسايتهای مختلف از 

 

 . پر كنید guidبا اين  sessionStateرا در  CookiNameبنابراين . داريد Guid Generatorيك برنامه به نام   
<sessionState timeout="1" cookieless="AutoDetect" 
cookieName="0d79836357b64eefa46e83500b2d4e38" mode="InProc"/> 
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سازمان . ارزد میلیون مي 13تا  12حل آن را پیدا كنید،  اين از آن چیزهايي است كه اگر راه. هم وجود دارد modeيك عبارت 

سازمان سنجش و مناقصه گذاری   Blogfa , club. آيد گويد، سايت ما موقع اعالم نتايج تا يك ماه باال نمي سنجش به ما مي

و يك  IPشما يك . شود روی يك سرور گذاشت، هر چقدر هم كه آن سايت خفن باشد باال دارد، نمي concurrentكه 

domain بینید و از طريق  ميLoad Blancing شود، اين يك موضوع  انجام ميHi tech ارزد است و مشاوره آن خیلي مي . 

 

 . هم همینطور است اگر آن را ياد بگیريد و نمونه كد آن را بنويسید، ارزی بااليي دارد digintal sign libraryدر خصوص 
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 aspاگر شما يك سايت با . باشد مي windows Applicationو بدون نمونه مشابه در درس مهم، ساده اين درس يك 

 اگر كسي از شما سوال كندد، بعد از اين همه مدت نسال هم با اين سايت كار كن 1و 1كنید، حتي اگر  تولید phpيا كالسیك 

 logچون جايي نیست كه . توانید پاسخ دهید  ميشده است يا خیر؟ شما ن stableو  دارد يا خیر error  باگ يا كه واقعاً سايت

داستان و انشاء بنويسند، كه مثالً در اين صفحه وقتي اين دكمه را كلیك كردم، اينگونه  شود و كاربران هم نمي آيند برای شما

 ... . شد و 

Centralized Error Handling 
 .بتواند هندل شوددهد  هر خطايي كه در پروژه وب شما رخهدف اين مبحث اين اين است كه 

 . از نوع سیستمي وجود دارديك نوع خطا و آن هم فقط   windows based های برنامه در
 

 webهای مبتنی بر  انواع خطاها در برنامه

 نوع خطا داريم سه web های مبتني بر برنامه در

 ( windows applicationهای  مانند برنامه) ای systemخطاهای   

 ای net.خطاهای  

  ای iisخطای  

 

 : ای net.مثال خطای 

 .ای بود net.اين خطا سیستمي نبود، بلكه  داد كه مي errorنوشتید  مي htmlتگ  Textboxاگر در  simple CMSدر بحث 

 

 :ای iisمثال خطای 

 File not found  ياauthentication error  ياforbidden  خطای وب سرويسي وiis ای است. 

 

 .شود Logدهد  كه رخ مي از هر نوعي  هر خطاييخواهیم  ميما 

 . كردن اولین كاری است كه بايد در هر سیستمي بنويسید حتي اگر يك صفحه داشته باشد logاين 

 ها به صورت اين سرزدن ، و به مرور(بار 3تا  2روزی ) مراجعه كنیدزياد به آن  بايد ، اوايلكنید ای كه ايجاد مي Logآن فايل 

شده و در  logشويد كه ديگر سايت خطا ندارد چون هر خطايي  مي و به اين ترتیب مطمئن خواهد بود هیانههفتگي و ما

version  حذف كنید توانید آن را مي بعدی. 

 Centralized Error Handlingف اهدا

 .شود Logكلیه خطاها  -1
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چون در آن صفحه زشت ) اکاست و هم خطرنو زشت   cheapشود كه هم  بعضي وقتها صفحات خطرناكي ديده مي -2

  Connection Stringرخ دهد،  Connectionمثالً اگر خطا در باز كردن يك . شود اطالعات حساسي نشان داده مي

سرور و همچنین نام بانك اطالعاتي و حتي  IPتواند نام و  شود و هر كسي مي در اين صفحه نشان داده مي

Username , Password پس دومین هدف ما اين است كه يك . (اين خیلي خطرناک است را هم مشاهده نمايد و

 .ها تولید كنیم و نه يك صفحه بد و زشت errorصفحه شیك برای 

 

Try throw catch  در كنارCentralized Error Handling یا در كنار آن 

گیرد و  را مي try throw catchجای  Centralized Error Handlingشايد در اينجا سوالي مطرح شود كه آيا استفاده از 

 نداريم؟ try Catchديگر نیازی به نوشتن 

ای و   iisولي بعضي اوقات خطاهای . جلوگیری كردن از خطاهای سیستمي است try catchهدف از . پاسخ اين است كه خیر

.net دهد و يا اينكه سوتي داديم و خطای سیستمي را از طريق  ای رخ ميtry , catch ايم، در واقع  ههندل نكردCEH  فقط به

 .منظور كنترل نهايي و جلوگیری از خطاهای ناخواسته است و تا جای ممكن دوست نداريم كه كار ما به آن ختم شود

گردد كه سوتي داديد و  پس اين درس بیشتر به جاهايي بر مي. بگیريدخطای سیستمي را توانید جلوی  مي try catchبا كمك 

try catch و يا اينكه اصالً خطا سیستمي نیست خواهید مشكل را برطرف كنید و ميد را ننوشتی. 

 انواع خطاها

 . در خطاهای سیستمي و غیر سیستمي كه هم در ويندوز و هم در وب داريم سه نوع خطا داريم

1- syntac error   ياcompile error   :انتز باز شده و مثال آكوالد و پر). شود اين خطا تا برطرف نشود، برنامه اجرا نمي

 ... (بسته نشده و 

و منطق  دهد دهد، ولي كار اشتباه را انجام مي را نمي  run time errorشود و  برنامه اجرا مي: Logic errorخطای  -2

كند و برنامه به خطا  را چاپ مي 11تا  1را چاپ كند، ولي  1تا  1خواستید  مثالً شما مي). باشد آن درست نمي

 (.د اشتباهي داشتبرنخورد ولي عملكر

2- Run time error شناختیم سیستمي بوده است كه تا امروز هر چه مي.  

 

كنترل كنیم و بگويیم كه اگر مخرج  ifمثالً تقسیم بر صفر را با . جلوگیری نمود ifتوان با  بعضي از خطاهای سیستمي را مي

 . صفر است، پیغام بدهد

فالن فايل را  floppy driveگويیم برو از  مثالً مي. كند كه بنويسید يا صرف نمي ای وجود ندارد ifگاهي اصالً برای خطای ما 

آن سالم   driveآن وجود ندارد يا  driveاصالً فالپي نداشته باشد يا باشد، . برو بخوان؟ چه خطاهايي ممكن است رخ دهد

 ... نیست و يا جلوی آن گرفته و بسته شده است و 

 بنويسید و در آخر هم مشخص نیست كه همه كنترل شده يا نه؟   ifتا  22بنويس، بايد  Aمربوط به  driveپس برو رو 

ارزد كه آن را بررسي كنیم و  پس خطاهايي كه نمي. كنیم مي catchكنترل كنیم پس خطا را  ifتوانیم با  دانیم و نمي پس نمي

 . كنیم آن را كنترل مي try catchتوانیم بررسي كنیم با  يا نمي

 

نوشتید و سوتي داديد و  برای خطاهای سیستمي مي try catchاگر در جايي بايد  ؟است try catchامروز جايگذين  درس

تواند جلوی آن را بگیرد، در اين گونه مواقع  نمي try catchای است و  iisای يا  net.نوشتید ولي خطا  try catchننوشتید، يا 

 . آيد اين درس به كمك شما مي
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ولي كافي نیست و در  نويسیم، مي try catchمشاهده نشود،  webو چه در   windowsه صفحه خطرناک چه در برای اينك

 . گذاريم را هم مي centralized error handlingنهايت 

 

 :خواهید عملیات ذيل را در يك برنامه انجام دهید به عنوان مثال فرض كنید كه مي
int A = 5; 
int B = 0; 
int C = A / B; 

 :كنیم حال مدلهای مختلف را بررسي مي. كنترل كنیم try catchپس بايد با 

 

 : 3مدل

 . فهمد مشكل چیست نويس نمي نويسد و اين مزخرفترين حالت ممكن است و اصالً برنامه هیچ چیز نمي catchبرای 
// ************************************************** 
 int A = 5; 
 int B = 0; 
 try 
 { 
     int C = A / B; 
 } 
 catch 
 { 
     Response.Write(" ای رخ داده است، يک فکری به حال خودت بکن کاربر گرامی خطای ناشناخته "); 
 } 
// ************************************************** 

 

 :2مدل 
را به  Exceptionيا  eتوان حداقل خود  تر است كه ميگیرند و اين از اين جهت به مي exceptionيك پارامتر  catchبرای 

 . كاربر نشان داد
//************************************************** 
 int A = 5; 
 int B = 0; 
 try 
 { 
     int C = A / B; 
 } 
 catch (System.Exception ex) 
 { 
     Response.Write(ex.Message); 
 } 
// ************************************************** 

 : نکته
دهد پايین و آن باال خطا را  را شیفت مي layoutكل  response.write. منسوخ شده است net.در  response.writeنوشتن 

اين  phpكالسیك و  aspدر البته هنوز هم . بنويسیم labelما خطاها را دوست داريم در . دهد و اصالً شكیل نیست نشان مي

 . بسیار كاربرد دارد Response.writeدستور  MVCحتي در روش . دستور بسیار كاربرد دارد

 

 . افتد اتفاق مي finallyچه به خطا بخورد و چه نخورد  tryدر دستور . استفاده كنید finallyهمیشه سعي كنید كه از قسمت 

 
// ************************************************** 
 int A = 5; 
 int B = 0; 
 try 
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 { 
  int C = A / B; 
 } 
 catch (System.Exception ex) 
 { 
  Response.Write(ex.Message); 
 } 
 finally 
 { 
 } 
// ************************************************** 

 :توان از تابع خارج شد به دور روش مي

 returnاستفاده از دستور  -1

 . كنیم داخل سیستم آوريم و پرتابش مي در اين روش خطا يا مشكل را خودمان بوجود مي . throwز روش استفاده ا -2

 
// ************************************************** 

 امکانپذير روش دو به کلی طور به تابع از خروج //
  1. return(); 
  2. throw(); 
// ************************************************** 

 

نويسي چنداليه  كساني كه برنامه.  كنیم، ديوانه نیستیم، بلكه كاربرد دارد های ديگر پرتاب مي گويیم خطا را به اليه وقتي كه مي

مشكل پیش بیايد،  Businessهای ديگر، وقتي كه در اليه  به اليه كنند خطا پرتاب مي message passingكنند، به عنوان  مي

 . شود پرتاب مي user interfaceبه اليه  خطا

 

هر كدام  return , throwاگر دستور . توان با استفاده از آن از دل تابع خارج شد ما دو روش داريم كه ميهمانطور كه گفتیم 

 . م دادرا انجا... كار تر و تمیز كردن حافظه و  finallyتوان در  مي. دهند اين كار را انجام مي نوشته شود tryداخل 

 

 . استفاده كنید Labelاستفاده نكنید و به جای آن از  response.writeاز  ASP.NETنويسي  در برنامه سعي كنید

 

Exceptions 

System.exception  وقتي كه يك كالس داريم، اين كالس يك كالس . دارد را در خود نگه مي هاطاخيك كالس است و

 . درست كنیمتخصصي يك كالس توان از آن  ميعمومي است و 

 

 .گويند مي Generalizationو از پايین به باال را  specializationتفكر از باال به پايین را در خصوص كالسها 

يك وجود دارد كه  sqlexceptionكه فقط دارای يك متد است، كالس  داريم system. Exceptionاگر ما يك كالس به نام  

 . را دارد و يك سری متد اضافه دارد Exceptionتمام متدهای كالس در واقع  .سری آيتم اضافه دارد

 

، كنید مي برنامه نويسي دای كه داري كند كه در حوزه ماكروسافت توسعه مي. پس ما كالسهای تخصصي برای خطاها داريم 

Exception  همان حوزه را انتخاب كنید، مثالً برایSQL  ازSQLException م دهد كه ركورد قابلیت استفاده كنید تا پیغا

 .يعني دوست دارم كه خطا ها را به صورت اختصاصي و به ريز داشته باشیم و نه به صورت كلي.  ...ذخیره يا حذف ندارد و 

 
// ************************************************** 

int A = 5; 
int B = 0; 
try 
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{ 
    int C = A / B; 
} 
catch (System.DivideByZeroException ex) 
{ 
    DisplayErrorMessage(ex.Message); 
} 
finally 
{ 
} 

// ************************************************** 

 . استفاده كنیم DivideByZeroExceptionمثالً در مثال باال، چون عملیات تقسیم بر صفر داريم، بايد از 

توان خطاهايي كه  كه با استفاده از آن مي. كروسافت يك كالس ايجاد نموده استز مافايل نیمديريت  مديريت خطاهای برای

 . شود را به صورت دقیق پیخام دهیم ايجاد مي... درهنگام مديريت فايلها، مانند ايجاد، ويرايش و حذف و 

 

را بنويسید، تا اگر  system.exception كالس كليهمان حوزه را بهتر است بنويسید، catch  ،exception در عالوه بر اينكه

 . تخصصي را ننوشتید، خطا از دستتون در نره exceptionدقتي كرديد و  بي

را  IO exceptionهم داشتید، حاال فراموش كرديد كه  I/Oخط كار بانك اطالعاتي داشتید و وسط ان دو خط  222مثالً 

 . ر نرودكلي را بنويسید تا خطا از دستتون د Exceptionبنويسید، پس 

 
// ************************************************** 
 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 
 { 
 } 
// ************************************************** 

 

كارهای فاينال  finallyنويسید، و در  مي tryهر دستوری كه ممكن است، خطايي پیش بیاورد و قابل كنترل نیست، حتماً در 

 . نويسید هم عملیات را مي catchنويسید و در  كردن را مي

 

شود كه سوتي داديم و ننوشتیم  بحث امروز از جايي شروع مي. ای بايد در تمام توابعمان اينگونه كد بنويسیم به عنوان آدم حرفه

 . است و نتوانسته هندل شود net , iis.و يا اينكه نوشتیم و خطا 

 

ود، كه ممكن است باعث بروز خواهد اجرا ش وقتي كه يك دستور مي windows application , web basedدر پروژه های 

سیستمي ظاهر  errorاگر صفحه و  اگر سايتي جلوی آن را نگرفته باشد. بايد جلوی آن را به هر شكلي است بگیرد خطا شود،

 . ارزد شد، دو ريال هم نمي

1- cheap  برد است و اعتماد كاربر را از بین مي. 
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2- Source code مثالً دستور . دهد را لو ميconnection . open  گذاشتید و اگر آن را هندل نكنید، عالم و آدم

IP  سرور و نامconnection  دهد را نشان مي... و . 

 Offline.htmكاربرد صفحه 

تغییر  web configرا در  custom errorكه  دهد شود و پیغام مي های وب ظاهر مي صفحه خطايي در برنامهگاهي  :نكته

كنید،  مثالً وقتي كه سايت را به دلیل تغییر ورژن جايگذين مي. آن خیلي مهم نیست. ناب كردشود كامالً اجت آن را نمي. بدهید

 . كنید، كلك بزنید deleteتوان قبل از اينكه سايت را  مي: رو شويد، ولي اين مسئله هم راه حل دارد ممكن است با اين خطا روبه

هم  in useشود و كلیه فايلهای  مي downرا در سايت بگذاريد، سايت  اگر آن. داريم offline.htmيك فايل به نام برای اينكار، 

 . و ورژن جديد آن را جايگزين نمايید deleteافتد و در اين زمان شما سايت را  از كار مي

 

ا ايد ي رويم سراغ خطاهايي كه شما آن را هندل نكرده توضیح داديم، حاال مي catchو  tryخوب تا اينجا در خصوص مكانیزم 

iis  ای و يا.net با . خواهیم با برخورد با اين خطاها يك صفحه با كالس نشان داده شود ای است و ميcentralized error 

handling  دهیم ميصفحه با كالس نشان . 

 

 autoكنید، يعني اگر صفحه شما  trueوقتي آن را  مزيت آن اين بود كه. داشتند auto event wireupصفحات يك صفت 

wire up   ،تابع،  اين دو .كنددو تابع را به صورت اتوماتیك صدا میباشدPage_load , page_error باشند مي . 

 

خطا و  ()server.getlasterror().getBaseException اينكه از طريق توابعدنبال چه هستیم؟ دنبال  Page errorما در 

base دست آوريم آن را به . 

 

بايد حواستان را جمع كنید كه در خود . میرا جمع كن انهستم، بايد حواسم Page errorتم و در چون دنبال اين زنجیره هس

Page error شود  چون ديگر آن را نمي. خطايي پیش نیايدhandle كرد. 

 

 .نويسیم مي Page_Errorپس كد مورد نظر خود را در تابع 
 protected void Page_Error(object sender, System.EventArgs e) 
  

 . نويسیم كد اين قسمت را به صورت ذيل مي

 
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(); 
              // ************************************************** 
        } 
    } 
} 
 

در . شود مي server  ،Nullولي يكجا . شود نمي server ، null متغییر هیچوقت گفتیم كهندين دوره پیش چ :نکته

Application_end  ،Server  به صورتnull برای اينكه عادت كنید كه اين  .حواستان به اين مسئله جمع باشد. باشد مي

 . شیوه نگارش را داشته باشید، قانون را كامل بنويسید

 

 userو بعد پیغام خطا را به . كنم مي logگويم فالن خطا در فالن زمان رخ داده است و خطا را در فايلي  سازم و مي م را ميپیغا

 . مثالً بگويیم يك خطا پیش آمده و بايد با مديريت تماس بگیری. بايد يك خطای گنگ به كاربر بگويیم. دهیم نشان مي

اين كار را از طريق . طا را پاک كنید، تا سیستم به كار خود ادامه دهدكه خطا را در فايل نوشیتم بايد خبعد 

Server.clearError دهید انجام مي . 

 

تك تك بايد ای داريد،  ifسنتي وقتي همچین  vbدر زبان . جدا كنید andرا يكي كنید و بعد با  ifتوان سه تا  مي #cدر زبان 

باشد، اصالً سراغ بقیه  nullرود سراغ پرانتز اول و اگر اولي  است و اول مي باهوش  #cكند ولي  مي andد و بعد یكن  اجرا

 . خوريم رود و به مشكل نمي نمي

 
// ************************************************** 
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 Catchكد و تصوير مربوط به صفحه ای كه قرار است در آن خطای هندل نشده از طريق 

 .كنیم ذيل تعريف مي

 

 
 

<%@ 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> 

 Pageمقداردهي شده است و تابع  trueبه صورت  auto event wire upچون در اين صفحه . كنیم مي traceحاال اين كد را 

error  هم وجود دارد، واردPage Error وارد اين تابع شده و پیغام . باشد ميerror نويسد يا  و در فايل مي سازد را ميemail 

 . شديعني خطا حل . كند مي clearدهد و بعد خطا را  به كاربر نشان مي unexpectedو يك پیغام ... كند و  مي

 

Centralized error شود كه  باعث ميLayout بنابراين همانطور كه بارها و بارها گفتیم، جايگزين . از بین برودTry catch 

 . ندارد و زيبا نیست Layoutچون ديگر . نیست

 

 Clear errorشید و داشته با Page error اگر  .كند مينادامه پیدا خطا كنید،  Clear errorداشته باشید و  Page errorاگر 

نداشته باشید، باز هم ادامه پیدا  Page Errorاگر هم اصالً . رود مي Application Errorكند و به  ادامه پیدا ميخطا نكیند، 

 Applicationكنید، اصالً وارد  Clear Errorداشته باشید و  Page errorولي اگر . رود مي Application Errorكند و به  مي

Error شود نمي . 

 

  Page Errorپس در قسمت كد مربوط به . را برای حفظ سیالبس گفتم و الزم نیست كه آن را بنويسید Page Errorبنابراين 

. صحبتي نكرديم Application Errorدر جلسه قبل در خصوص . شويد global.asaوارد فايل . را برداريد Clear Errorخط 

 . شويم االن وارد اين قسمت مي

 

 :دهیم كارهای ذيل را انجام مي global.asaايل در ف

گويیم خطا در چه زماني رخ داده  كنیم، مي كنیم، خطا را دوباره ايجاد مي مي senseنويسیم و خطا را  دوباره همان شرط را مي

 :باشد دستور آن به صورت ذيل مي. است
System.DateTime.Now 

دانستید كه در كدام صفحه خطا اتفاق  نوشتید، مي يد و كد آن را در آنجا ميكرد جستجو مي Page Errorقبالً كه خطا را در 

 :دستور آن اين است. ای كه خطا در آن رخ داده است را پیدا كنید افتاده، ولي االن بايد آن صفحه
Request.PhysicalPath 

كاربری كه االن وصل شده  IPاين دستور . دست آوريم ای كه خطا برايش رخ داده را هم به userمربوط به  IPخواهیم  حال مي

 :كند است را پیدا مي
Request.UserHostAddress 

 

را به  Unexpected Errorبه نام  Generalولي نبايد آن را به كاربر نشان دهم و بايد يك پیام . پیغام خطا را بوجود آورديم

چون اين فولدر با . بگذارم App_Dataكنم؟ بايد در   Logكجا خطا را . كنم Logحاال بايد خطا را يكجا . كاربر نشان دهم

  appendحواستان باشد كه خطا را به آن . تواند به آن دسترسي پیداكند نمي hackerاست و  Secureشخصیت يك فولدر 

 . كنید

 

مام خطاهايي كه ت. اضافه كنید Application.logاضافه كنید و به آن يك فايل به نام  App_Dataرا به فولدر  Logsفولدر 

. دسترسي داشته باشیم و آن را دستكاری كنیم contentخواهیم به يك  مي. كنید appendافتد را به انتهای اين فايل  اتفاق مي
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را ندارد، بنابراين بايد قبل از نوشتن در آن، آن را  Concurrencyقابلیت مدريت  textفايل . وجود دارد concurrencyامكان 

Lock و دوباره unlock كنیم . 
 
Application.Lock(); 
Application.UnLock(); 

 

پس با استفاده از . ولي گفتیم كه در برنامه هیچوقت آدرس فیزيكي ننويسید. برای نوشتن در فايل آدرس فیزيكي الزم داريم

. خواهم بنويسم ای هم مي Unicodeالبته به صورت . آوريم دستوراتي كه قبالً هم گفته بوديم، آدس فیزيكي را به دست مي

 .كن appendاگر فايل وجود ندارد، بساز وگرنه به ته آن . كنیم مي Writeخطای مفصلي را كه درست كرديم، داخل اين فايل 

 
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); 

 

 . در اين مثال هم همینكار را كرديم... كردن و  disposeو   closeيعني . كردن بود finalizeگفتیم هم كه  Finallyكار 

 
finally 

 { 
  if (oStream != null) 
  { 
   //oStream.Close(); 
   oStream.Dispose(); 
   oStream = null; 
  } 
 } 

Close , dispose چه فرقي دارند .Stream  يا خیلي از جانورها را بايد اولClose   كرد و بعدdispose  . وقتي كهStream  

 . يا هر دو را صدا بزنید  disposeيا  closeپس حتماً يادتان باشد كه . شود نكرديم، ايجاد نمي disposeيا  Closeداريد، تا 

 

ممكن است . داريم و اگر آن را فعال كنیم code analyzerاز روز اول گفتیم كه يك مفهوم به نام . كنید rebuildحاال پروژه را 

سعي كنید كه . دهد مي warningدهد بلكه  نمي  errorبه ما  Code Analyser. گويد، چرا كدتان را اينگونه نوشتیدبه ما ب

 warningندهد يا حداقل  warningيا اصالً   Code Analyserای بنويسید كه  تاجايي كه ممكن است برنامه تان را به گونه

 .ندهد

بزنید و بريد پايین و  روی پروژهفقط كافي است كه دكمه راست را  .را فعال كنیم Code Analyserحاال ببینیم كه چگونه بايد 

بازی  برای قرتي Code Analyst. كنید  rebuildو بعد پروژه را كلیك نمايید  run code Analsis on web site بر روی

كند، الزم نیست دو كار  هم مي disposeبه صورت داينامیك  close streamگويد،  مي Code anylyser مثالً در اينجا .نیست

 . كند مي disposeو بعد  closeهم اگر بیاوريد، اول  Disposeدر واقع . را انجام دهید، و يكیش را بايد حذف كنید

 

 . كنم مي traceحاال برنامه را 

 
 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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   // ************************************************** 
  } 
 } 

وجود ندارد، اين يعني اينكه هر خطايي اتفاق افتاد فدای  Catchبینید، اين است كه اصالً در اينجا  يك نكته جالب در اينجا مي

توانم بكنم و بنابراين  در اينجا هندل كنید، اما اگر اينجا خطايي رخ داد، ديگه كاری نمي يعني قرار است خطاهای ديگر را. سرم

 . فدای سرم

 

 text boxدر اين  tag htmlپس . ای رخ دهد net.خواهم كاری كنم كه خطای  مي. هم داشتم try , Catchفرض كنید، من 

 . كند شود و خطای اين قسمت را تولید مي مي Application Errorدارم، باز هم وارد  try catchاينجا با اينكه . نويسم مي

 

 . كنیم كنم و آن را هندل مي ای درست مي IISاين دفعه يك خطای 

 

 errorشود و وارد  مي application errorچون اين صفحه اصالً وجود ندارد، مستقیماً وارد . وجود ندارد a.aspxمثالً صفحه 

general شود و  ميerror unexpected دهد مي . 

 

 Custom Errorبشويد و تگ  web.configوارد . شايد به ازای اين خطای خاص بخواهم يك صفحه ديگر به كاربر نشان دهد

ای يا وب  iisهستند و معادل خطاهای  status codeاين خطاها دارای . نويسم را به صورت زوجي و سه تا خطا برای آن مي

دل سرور امع  322 و file not foundمعادل  323. است forbiddenهمان  322مثالً . ستاين خطاها ا.  سروری است

ولي اگر هیچكدام . .... برو و اگر اين بود  323خواهیم بگويیم، كه اگر خطا از نوع پیدا نكردن فايل بود به  پس مي. تركیده است

 . generalنبود برو به 
 
<!-- 

<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> 

 

 

را در آن ... و   Error404.aspxو  Error403.aspxكنیم و هر كدام از صفحات  درست مي Errorsدر ادامه يك فولدر به نام 

 . كنیم درست مي

 

 
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)) 
  { 
تداف 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)) 
  { 
 افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط، داخل دستورات //   
  } 
 
  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)) 
  { 
 افتد نمی اتفاق هيچگاه شرط، داخل دستورات //   
  } 
 
  if (Page.IsPostBack == false) 
  { 
   Initialize(); 
  } 
 } 
 
 private void Initialize() 
 { 
 } 
} 
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برای همه نبايد در سايت خطا بنويسید، فقط برای آنهايي بنويسید كه ... و  222، 222، 122تعداد خطاها بسیار زياد است، 

.net تواند  يعني سرور منفجر شده است، وقتي كه سرور منفجر شده است، ديگر نمي 322مثالً خطای . دهد مي آن را تشخیص

 .كم كاربرد هستند يبقیه خیل. پس همین سه تا اهمیت دارد و بايد بنويسید. خطا را تشخیص دهید

 Custom Errorهای مربوط به  modeانواع 

 . remote onlyيا  offاست يا   onيا  custom errorمربوط به  modeدر خصوص 

است ولي بقیه كه از روی بقیه كامپیوترها به  localكند  روی سايت، سايت را باز مي Visual Studioوقتي كسي از روی خود 

است و چه  localگذاريد، يعني همه چه كسي كه  مي offرا  custom errorوقتي كه مد . هستند remoteسايت وصل شود، 

بگذاريد،  onولي اگر مد آن را . هستند، همان صفحه خطرناک را در هنگام خطاهای هندل نشده ببینند remoteكساني كه 

ايم را ببینند ولي اگر مد آن  هستند، صفحه خوشگله كه طراحي كرده remoteاست و هم كساني كه  localيعني هم كسي كه 

وصل  remoteصفحه خطرناكه را ببیند و بقیه كساني كه شود،  وصل مي localبگذاريد، يعني كسي كه  remote onlyرا 

كنم كه  من كه پشت كامپیوتر نشستم و دارم سايت را ويرايش مي. اين بهترين حالت است. شوند، صفحه خوشگله را ببینند مي

 . خواهم برای خودم كالس بگذارم، بايد همان صفحه خطرناكه را با شماره خط را ببینم نمي

 

 : آخرین نکته
 كند مي valuableگردد و ابتكاراتي است كه وب سايت شما را  ين به همان تاكتیكهای وب بر ميا

 

Error 323 در . خوريد دانید كه در صورتیكه فايل پیدا نشد، به آن بر مي را كه استاد شديد و ميerror 404  يكي از كارهايي

 درخواست و تعداد دفعات فرد IPصفحات درخواست شده و  كنید، و نام درست مي tableدهید اين است كه يك  كه انجام مي

و نام  IPبرای اولین بار به سايت ما متصل شده بود و يك صفحه خاص را زده بود، ( ای IP)اگر كسي . دهید را در آن قرار مي

فحه را همان ص IPكنیم و اگر دفعات بعدی همان  در قسمت تعداد درخواست در جدول ثبت مي 1صفحه را  با شماره 

 . آن را افزايش دهید counterدرخواست كرد، 

 

  :دو چیز است حسن آن

گردند  ای به دنبال صفحات نمي بازهای حرفه سايت. زنید ماه توقعات افراد را از سايت شما حدس مي 2بعد از يك سال،   -1

را  helpبار صفحه  1222ه بینید ك وقتي كه شما در سايتتان مي. شناسند و صفحات استاندارد را خود به خود مي

 است، آن را برای كاربرانتان rahnamaسايت شما نامش  helpو اگر . فهمید پس توقعات كاربر را ميجستجو كردند، 

rdirect كنید . 

و به چه شكلهايي آن را  كنند را اشتباه تايپ مي defaultبینید كه چقدر مردم كلمه مثالً  كاربرد دوم اين است كه مي -2

ای آنها را خودتان درست كنید و هندل  يعني غلطهای ديكته. پس نیازهای كاربران را شكار كنید. كنند اه تايپ مياشتب

 . كنید redirectنبريد، بلكه به صفحه درست  page not foundكنید و كاربر را به صفحه 

 

 
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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 Authentication & Authorizationمبحث 

 .كنیم ( mix)میكس   sessionاين مبحت را بايد با مبحث 

 :يك پروژه بكر درست مي كنید 
1- MasterPagesCreate folder     

a. site.masterCreate  

 homeلینك به همه صفحات مي گذاريم و قائدتا لینك به خود صفحه   master pageدر اين 

(Defalt.aspx) هم خواهیم داشت. 
2- CSSCreate folder     

a. site.cssCreate  

2- :Create   
a. Defalt.aspx 
b. Logout.aspx 
c. My.aspx 
d. Login.aspx 
e. securedPage.aspx 

به اين صفحات داشته باشیم يا   linkنكه همین كه اين صفحات را درخواست كنیم واردشان مي شويم ائم از اي

 .آدرس اين صفحات را بزنیم  address barمستقیما در 
 

يك سری صفحه : پروژه را روی صفحه وايت برد مي كشیم  site mapحاال كاری كه انجام مي دهیم در ابتدا اين است كه 

كه اين را با فلش نشان میدهیم كه اگر  link to each otherداريم كه سپس ارتباط اين صفحات را با هم مشخص مي كنیم 

 .اين فلش را نگذاريم يعني دو طرفه است
 

Default.aspx 
 

Login                          About                         SecuredPage                    My               Logout      

 

 

 :كرده باشد  Loginدرخواست مي كند حتما بايد قبلش  user حات را وقتي اين است كه سه تا از اين صف هدف 
o SecuredPage.aspx 
o My (another name for My page is : home or dashboared  or  my or controlpanal) 
o Logout.aspx 
 .لینك به همه اين صفحات را مي گذاريم  master pageاول در 
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كه وقتي مي خواهید يك عكس را با يك متن شعاری :   slide showاست به نام  ery jquيك  : خارج از مطلب نکته

 .مي كنیم  shareنمايش بدهید از اين استفاده كنید كه اين را برايتان 
 

Authentication: 

ای داريم به   tagيك  <system.web>در زير مجموعه  مي شويم و  web.configوارد 

كه اول تشخیص دهیم چه كسي است و  ی شناسايي كاربر است معني نحوهكه به   Authenticationنام

 :سپس نسبت به آن سطح دسترسي قائل شويم

o  يكmode  ای دارد به نامnone  يعني همه صفحات اين سايت آزاد و امن است و هیچ صفحه ای

secured  امن نیستناو. 

<!-- 
  <authentication mode="None"/> 
  --> 
 

 

كاربران را شناسايي كند كه به درد پروژه هايي مي   widowsيعني  windowsدارد به نام  ای modeيك 

ژه های در آنها فعال است و به درد پرو domain يا directory activeهستند و يا   intranetخورد كه 

web  نمي خورد. 

<!-- 
  <authentication mode="Windows"/> 
  --> 

 

o  يكmode م ای دارد به ناpassport   كه برای ماكرو سافت است كهregistration   را يكبار انجام دهد

 passport.comبرای مشتريان خودش و سايتي درست كرد به نام 

<!-- 
  <authentication mode="Passport"/> 
  --> 

 

ه سايت ولي از وقتي كه شیطنت های ماكروسافت زياد شد و با اطالعات مردم زياد ور میرفت عالقه ب

password  كم شد و خیلي از مردم ديگر از اين سرويس سايت استفاده نكردند. 
 

o  يكmode  ای دارد به نامforms   يعنيuser   را از طريق فرمهایaspx  يعني همان . شناسايي كنیم

user name , password ,….   فرمهای از طريقaspx 

<!-- 
  <authentication mode="Forms"/> 
  --> 

 تا مقداری خورده ريز ياد بگیريم   web.configحاال بر مي گرديم   به 

 redirectرا درست بزند دستور  user ,passwordشود و  loginبه طور پیش فرض وقتي كاربر وارد صفحه 

كردن وارد صفحه  loginبخواهد بدون  userمي برد ولي اگر   defaultبه طور اتوماتیك آن را به سمت صفحه 

secure  بشود اتوماتیك سیستمuser  راredirect  مي كند به صفحهlogin  و اگر درست زد به همان صفحه

 .بر میگرداند 
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مي توانید .پس مي بینید كه دو تا صفحه به صورت پیش فرض اتفاق مي افتد و لي اين قانون نیست و مي توانیم عوضش كنیم

 ويسیدزوجي بن tagرا به صورت   authenticationدستور 
<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 

 
 

ذخیره  cookieكه يا به صورت   cookielessما يك مفهومي داشتیم به نام   sessionدر بحث :طلب بعد م

آن   cookienameرا انتخاب كنید و  Autodetectذخیره كند سپس گفتم بهتر است كه  urlكند يا در 

uniqe  باشد. 
<sessionState timeout="20" cookieless="AutoDetect" 
cookieName=".75aa0f1024ca45ba8e67bd8333a32afb"/> 

 
 time out    هم همین ها را مخصوص به خود دارد كه البته   authenticationدر  formsكه البته تگ 

 .باشد sessionstateتا بیشتر از  11آن بايد همیشه 

 
 

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

</authentication> 

Autorization: 

 :دو دستور داريم. را مشخص كنیميعني دسترسي كاربر 

Allow   

o Roles در كار ما نیست 

o Users روی اين حالت كار مي كنیم 

 مي توانیم بدهیم كه يعني دسترسي دارند  user nameيك سری usersدر مقابل 

 Value="*"   يعني ائم از اينكه همه كاربرانlogin  اند يا نكرده اند يا بعبارتي يعني ائم از اينكه سايت آنها  كرده

 .را مي شناسد يا نمي شناسد

 Value="?"   يعني ائم از اينكه سايت آنها را نمي شناسد يا كاربراني كه هنوزlogin  .اند نكرده 

Deny 

o Roles در كار ما نیست 

o Users روی اين حالت كار مي كنیم 
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 مي توانیم بدهیم كه يعني دسترسي ندارند  user nameيك سری usersدر مقابل 

مي كنیم ائم از اينكه لینك به آن صفحه گذاشته باشیم يا نگذاشته  secureخواهیم ديد كه وقتي صفحه ای را 

نكرده   loginون اينكه هیچ كدی نوشته باشیم اگر دنام صفحه را صدا كنیم ب   address barباشیم و مستقیم در 

درست را بزنیم لذا ما  user &passwordو ما را مجبور مي كند  مي برد  loginباشد  مستقیم مارا به سمت صفحه 

 .امن بودن يا نبودن صفحات را  با اين دستورات مشخص كنیم نمي خواهیم عمل اعال

 :دو تا سیاست داريم 

كرده يا نكرده آزاد است بغیر از استثنا هايي كه   loginاولین اينكه بگويیم همه صفحات ائم از اينكه كاربر  -3

 مشخص مي كنیم

<system.web> 
 

<authorization> 
 <allow users="*"/> 
</authorization> 

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

 

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

 

 

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

 

 

 userيا امن است و تا وقتي كه هیچ  secureكرده يا نكرده  loginاينكه بگويیم همه صفحات ائم از اينكه كاربر  -2

 استثنا هايي كه مشخص مي كنیم نكرده حق ديدن ندارد بغیر از loginای 

بنويسید يعني قوانین و مقرارتي كه برای همه صفحات وزير    system.webدر داخل  هرچه :نكته 

 .دايركتوری صادق است

 بنويسیسم  يعني اين قوانیني كه اكنون مي نويسیم استثنائآ <system.web> زير  locationو هر چه در 

 .صادق است sub directoryبرای اين صفحه يا 
<system.web> 
 <authorization> 
<deny users="?"/> 
</authorization> 
</system.web> 



   -جلسه سیزدهم                                                          #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

30/61/06 

167 
  

<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> 

 

 webحمق های ا :نکته 

   web.netاستفاده مي كنیم و حتي من در   rootو آدرس دهي هايمان همیشه از آدرس دهي نسبت به  #cما برای كدهای 

را طراحي كرده است   locationا ستفاده كرديم و آن احمقي كه اين  web.configحتي در  rootاز آدرس دهي نسبت به 

را نبايد  /~استفاده بكنید ولي  root رت كه شما بايد از آدرس دهي نسبت به حواسش به اين قضیه نبوده است بدين صو

 .بگذاريد كه اگر اين كار را بكنید خطا مي دهد لذا نبايد بگذاريد ولي معني اش همان است

العات داخل شود يعني به تمام اط  Folderختم شود يا به فايل ، اگر به   Folderمي تواند به    locationدر   path :نکته 

 .آن فولدر اين خصوصیت را بگیرد

 كردن Loginبرای  یا كد دستور

 Login.aspx.cs در

و هر چي را كه   session ["UserId"], session["UserName"]درست بود   user name ,passwordاگر  -1

 .دلمان بخواهد ست میكنیم

بشويم  اين دستور است كه  sign in  ontication , authorizatiauthenدستوری كه باعث مي شود ما به  -2

 checkedبگذاريد يا برابر با محتوی متغییر  falseاست و پارامتر دوم را مي توانید    usernameپارامتر اول 

remember me  (مرا 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; 
 



   -جلسه سیزدهم                                                          #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

30/61/06 

168 
  

   //Session["UserId"] = oUsersRow.UserId; 
   //Session["Username"] = oUsersRow.Username; 
 
   // For Sign In 
 

  System.Web.Security.FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage 
    (txtUsername.Text, chkRememberMe.Checked); 

  } 
 } 

  UserLoginStatus.aspx.csدر برنامه 

باشد و  =! session[userid] nullكرده است چك مي كرديم كه  Loginای  userبفهمیم  ستیموقتي مي خوا

ما اين را انجام مي  UserLoginStatus.aspx.csدركنترل . حاال بايد اين مبحث جديد را با اين تلفیق كنیم

 :دهیم
Context.User.Identity.IsAuthenticated=true 

 .كرده است user loginاين يعني 
Context.User.Identity.Name  این همانuser name است 

 

دقیقه است و  22ای دارد كه  timeoutيك  session.تلفیق كنید  Authenticationرا با  session حتما بايد  :نکته 

authentication  يكtimeout  دقیقه است و اين دو را بايد به صورت خطي ببینید نه هندسي، كه در هندسي  22ای دارد كه

چك بكنید در   mixدقیقه بیشتر از آن باشد، پس بايد هر دوی اينها را  12برابر آن باشد و خطي يعني همیشه  1.3يعني بايد 

 نمي بیند session ن صورت كاربر رفتار طبیعي به از گذشت زمان غیر اي
 

 
public partial class UserControls_UserLoginStatus : 
System.Web.UI.UserControl 
{ 
 protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
 {  

 است شده پايگاه وارد كاربر يعني //  

  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); 
  } 

 است نشده پايگاه وارد هنوز كاربر يعني //  
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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() 
 { 
 } 
} 

  Logoutدر برنامه 

چون ما . مي كرديم  ;()Session.Abandon يا ;()Session.Clearرا    sessionط  ما كار خاصي نمي كرديم فق logoutدر 

داريم كه بايد   sign outداريم هم بايد اولي اتفاق بیفتد و هم مفهومي به نام   authentication & authorizationمفهوم 

 .انجام شود
public partial class Logout : System.Web.UI.Page 
{ 
 protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
 { 

 دارد اهمیت ذيل دستورات نوشتن ترتیب //  

  

  // 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); 
 } 
} 

 
 

 : مطلبيك سری 
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 serverبخريم و روی  certificateمي شوند كه بايد  secureمي شوند يعني   httpsبعضي از سايت ها تحت يك شرايطي 

 .نصب كنید

 : مطلب بعدی اينكه 

ای كه روی دستگاه ساخته cookieبخورد آن   tickاگر  loginدر فرم remember meمربوط به  check boxدر مورد 

 .گفته مي شود  permanentcookieمي شود به آن 

تبديل به  labelآنجايي كه های پروژه را قابل كنترل داشته باشیم از  labelبرای اينكه همه ی : stylesheet مطلب بعدی 

span  مي شود درcss  از اين دستور استفاده و يكclass  برایlabel  ها درست مي كنیم. 
span.label 
{ 
 font-weight: bold; 
} 
 
span.validator 
{ 
 font-weight: bold; 
} 

كالس متفاوت تعريف مي كنیم برای اينكه بتوانیم از شكلكهای username , passwordمربوط به  textboxبرای دو ما 

متفاوتری ، از آنجايي كه  layoutاستفاده كنیم و با  passwordزيبای آدمك به عنوان كاربر و شكلك كلید به عنوان 

textbox  درhtml  تبديل بهinput مي شود 
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); 
} 

 ثل فرم مرخصي اين كالس هم برای فرمها ی استاندارد  ورود اطالعات مناسب است م
 

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; 
} 
 

اطالعات قبلي تايپ شده و نمايش ذخیره ) AutoCompleteType به نامbrowser كردن ويژگي desable:مطلب بعدی   

 login ،registration،changeو ما نبايد اين خصوصیت را در صفحه ( آن بمانند يك لیست به كاربر هنگام تايپ 

password اين خصوصیت را داشته باشیم 

 
<asp:textbox id="txtUsername" runat="server" maxlength="20" 
cssclass="username" accesskey="1" autocompletetype="Disabled" /> 

 

 menuتعریف 
است و طبق شرايط در زمان های مختلف الزم نیست تغییر كند از هر منويي كه بخواهید مي توانید   fixاگر منوهای شما 

 templatedl.comزيبايي برای اين كار دارد به نام  كالسیك استفاده كنید و يك سايتي هست كه منوهای

 .اگر منو هايتان دينامیك باشد بايد به طور قطع از منوهای ماكرو سافت استفاده كنید

 
 چگونه مي توانیم منو داشته باشیم ؟ :1درس 

داريم و  itemsمي گذاريم و داخلش يك سری  …mnuو به اختصار نام آن هم  asp: menu>خیلي ساده است از دستور 

 .تعريف كنیم كه اينها هم مي توانند يكسری بچه داشته باشند menuitemمي توانیم يك سری 

 اجرا كنید  mode run debugنمي تواند بیش از يك پروژه را در  IIS : نكته

 

<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> 

 

ای بگذاريد كه  menuitemای شما  itemداشته باشیم ؟ اگر در داخل يك  submenuچگونه مي توانیم  :2درس 

 .ه خواهد بوددارای بچ  menu item 3در مثال زير . مي شود  submenuاست تبديل به  menuitemداخلش 



   -جلسه سیزدهم                                                          #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

30/61/06 

172 
  

 
<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  text="Menu Item 4" /> 
 <asp:menuitem  text="Menu Item 5" /> 
</items> 
</asp:menu> 

 
, ودی ماست افقي يا ع  staticادبیات ماكروسافت از منوها به اين شكل است اولین سری منوهايي كه مي بیند  :0و 1 درس 

اليه دينامیك دارد حاال  3مثال باال يك اليه استاتیك دارد و . است  dynamicهايي كه مي بیند  submenuاز اين به بعد 

به   propertyببینیم آيا همه اليه ها را نشان میدهد يا خیر؟ اليه چهارم را نشان نمي دهد و علتش اين است كه منوها يك 

داد دلخواه اليه هايمان افزايش عاست و بايد آن را به ت 2آن   defaultدارند كه  velsmaximumdynamicdisplayleنام 

 .دهیم

 

<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4">      

 

 .اليه بیشتر را نشان نمي دهد 2تا 

 

ما مي توانیم آن را افقي كنیم و اين فقط مربوط به  جهت آن عمودی است و  defaultجهت منو است كه به صورت  : 0درس 

 .دارد static menuبخش 

 
<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4"   

orientation="Horizontal"> 

 

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

STYLES   ختم مي شود و يك چیزی هم دارد به نامDATABINDING   كهTEMPLATE   و

DATABINDING جزو برنامه مان نیست. 
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شويم و بعد روی منويمان برويم و روی فلش آن كلیك بكنیم و روی گزينه   designبهتر است كه وارد   styleبرای 

AutoFormat   مدل . افت زحمت كشیده و يك سری چیزها را برايتان گذاشته استبرويم و مي بینید كه ماكروس :simple 

,professional,colorfulو... 

 را انتخاب میكنیم colorfulكه ما مدل 

 
 

را انتخاب كنید كه معموال ما مي خواهیم با  23و مي خواهید منو آيتم  2فرض كنید كه آمده ايد روی منو آبتم  :1و  2درس 

خارج مي شويم زير منو ناپديد میشود و مجبور مي  2به آن برسیم ولي به محض اينكه از روی منو آيتم  خط راست راست

 miliداردكه واحد آن  disapearafterبه نام  propertyشويم دنده ای به سمت آن برويم كه برای اين حالت منو يك 

second  322و با اين پراپرتي ما مي گويیم كه لطفا به اندازه .است ms  آنsubmenu  را باز بگذار كه اگر من خواستم

 .رويش بروم ، بتوانم

 .ها استmenuو  submenuكه فاصله بین  DynamicHorizontalUpsetما چیزی داريم به نام 

 

<asp:menu id="mnuMain" runat="server" maximumdynamicdisplaylevels="4"  

disappearafter="400" dynamichorizontaloffset="2"  

font-size="0.8em" orientation="Horizontal"> 

 

و فقط در  را صفر بگذاريد و با هر سرعتي كه حركت كنید نمي توانید روی زير منو مربوطه برويد  disappearاگر عدد 

firefox  بگذاريد 222تا  322بین . مي توانید رويش برويد. 

 

   asp:hyperlinkمي شوند هر وقت   ancorتبديل به   htmlاز منو ايتم ها در اين درس خاص منو نیست ،هر كدام  :0درس 

 .ديديد اين درس برايش صدق مي كند menu itemديديد يا هر وقت  رايا aتگ  ديديد يا 

هايي كه بچه دارند اگر   itemهامان هیچوقت هیچ كاری نمي كند يعني   windows application   ،submenuما در 

و ما برای همین آنهايي را كه بچه ندارن .كلیك كنید هیچ اتفاقي نمي افتد و فقط روی بچه هايشان اتفاق مي افتد رويشان

ها لینك مي گذاشتیم  …itmمي گذاريم و  ما فقط برای  …mnuو آنهايي را كه بچه دارند نامشان را   …itmاسمشان را 

به نام محصوالت داريم كه اگر روی خودش برويم همه محصوالت ای  submenuاين صدق نمي كند مثال ما   webولي در 

هايمان جايي بروند نبايد آن را خالي بگذازيم و بهتر  submenuمربوط به زير منوهايش را درهم مي اورد و اگر ما نخواهیم 

 .استفاده كنیم number signاست از 
 

<asp:menuitem text="Menu Item .." navigateurl="#"> 
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 :آخردرس 
 :چند تا خورده ريز 

 :دیگر پراپرتی های منوها
 text : 

 .ده مي شوداچیزی كه تويش د

 Navigate Url : 

 .آدرس جايي كه بايد برود 

 Enable : 

 .شود ديده مي شود ولي كار نمي كند  falseاگر  

 ImageUrl: 

 .ن استعكس خانه است اين هما  menuاز   homeديديد كه بعضي از سايتها كار انتخاب  

 Popup image url : 

 .در نظر بگیريد كه وقتي با موس رويش برويد عكس برجسته را نشان بدهد imageurl يك عكس برجسته از  

 Separated image url: 

 .هايي در نظر بگیريد كه خطي بین آنها ايجاد مي كند كه بین منو ها فاصله ای ايجاد شود  sumbemuبرای  

 Target  : 

 :ارد دو مقدار د

1- _Self صفحه میرود و صفحه جديد میآيد 

2- _Blank صفحه جديد در يك پنجره جديد باز مي شود(new tab or window). 

 Tooltip : 

 .با موس رويش بروی يك توضیحي را نشان مي دهد 

 Selectable : 

 :بكنید selectableاگر منوها را  

 .شده نشان مي دهد highlightه آن صفحه را كنید وارد هر صفحه ای كه بشويد آيتم مربوط ب trueاگر 

 Value  : 

 به درد مي خورد  VALUEاضافه و كم كنیم آنوقت  run timeاگر بخواهیم منوها را 

ADD RUN TIME MENU 
 .منو اضافه كنیم   RUN TIMEچگونه 

منوها با آن  2اين در تفكر كه ما با .شدن اتفاق مي افتد  htmlداريم كه قبل از تبديل به  event   PreRenderما يك 

تغییر را اعمال   initializeدر بخش   page Loadنداريم و در   prerenderآشنا مي شويم ولي در  تفكر اول ما نیاز به 

 .كنیم 

Main menu   ينعي منوmain   يكcollection  ای دارد كه ما مي توانیم به آن منوaddAT  كنیم. 
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آيتم و زير منو بصورت  منو قبل از اضافه شدن يك منو

 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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 Web.sitemapایجاد منو با استفاده از 

 :سه ايراد دارد ، يك حسن وشود كه االن گفته مي 2منوی شماره 

 menuحسن این 

 .دست است برای چند زبانگي بسیار خوش

 menuایرادات این 

ظاهر  منوی اصليشود و بعد مي شروع sub menuيعني اول از يك . شود اولین ايراد اينكه از يك نقطه شروع مي -1

 .شود مي

توانیم بگويیم، عكس  اين منويي كه داريم، با ويژگیهايي كه داريم، نمي. دومین ايراد آن اينست كه قرتي بازی ندارد -2

 آن چیست؟   pop up imageآن و 

ل تمام آيتمهای منو اين در درس قب. توانیم دو تا آيتم داشته باشیم، كه به يكجا اشاره كند سومین ايراد اينكه نمي -2

 .دهد خاصیت را داشت، ولي اين منو اين اجازه را نمي

. كند كار مي 32سیستم است و  adminيك زير منو داريم مثالً تنظیمات كه برای  2منوی سبك  مثال در اين حالت 

 . گیری از بانك اطالعاتي است backupمثالً يكي از آنها 

 . تر است نیست و سبك adminكه آن مال . داريم يك زيرمنوی ديگر به نام تنظیمات

كند و اينكه اين منو اين خاصیت را ندارد، خطا ايجاد  پس يك منويي دارم كه دو تا زيرمنو به يك صفحه اشاره مي

 .كند مي

 . شود حلي برای آن ارائه نمي شود و اگر اشاره هم شود، راه در اكثر كتابها به آن اشاره نمي

 خواهیم حل كنیم، كه چي؟ چه قصدی داريم؟ ه ايراد بزرگ دارد، و ما ميمنوی سبك دو، س

. كنیم invisibleو  visibleكه به صورت اتوماتیك منو ها را  مده ارائه مي library در قالب يك web workshopاين امكان را در

 . شود را بنويسیم، اين نوع منو جذاب مي libraryاگر اين 

  

 :مراحل 

1- Add new item 

web.sitemap 

اين ايتم هم نامش و هم 

 پسوند ش مهم است
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 ما سه تا فايل داريم كه اسم و پسوند هر سه رزرو است 

o Web.config 
o Global.asax 
o Web.sitemap 

 

web.sitemap رويد، با يك فايل  كنید، داخل آن كه مي را اضافه ميxml كه داخلش يك .شويد ای مواجه ميroot  به نام

siteMap   است كه آن هم المنت هايي به نامsiteMapNode   ما چیزی به نام  ،منوهایداردmenu item  داشتند ولي اينجا

siteMapNode وقتي كه منوی خود را به يك شكلي به اين فايل . داريمbind كنیم، در مرحله اول  ميsitemap node  ها تبديل

 .شود مي HTMLآنها تبديل به سپس و  يتمآبه منو

برای همین است كه ها را تويش مي گذاريم   node مي گزاريم و سپس  siteMapNodeمعماری به اين شكل است كه اول يك 

 .شود شروع مي submenuگويند منو از يك نقطه يعني از يك  مي

  .شود مي submenuكه بچه داشته باشد، تبديل به  sitemapnodeپس 
<?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="خانه" description="Home"/> 
  <siteMapNode url="~/About.aspx" title="ما درباره" description="About"/> 
  <siteMapNode url="~/Login.aspx" title="پايگاه به ورود" description="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 میكنیم  sitemapdatasourceدر صفحه مي اندازيم و سپس از  menuيك  -2

 ولي.كرديد انداختیم و سپس آيتمهای آن را ست مي را داخل صفحه مي كرديم، منو به صفحه اضافه مي menuقبالً وقتي كه 

 sitemapdatasourceو چون يك به صفحه اضافه كنید site map datasourceدر اينجا يك نمي كنیم و   setآيتم های آن را 

  Web.sitemapش را از همیشه اطالعات  sitmapdatasourceو اين  مي گذاريمmySiteMapDataSourceاسمش را نداريم بیشتر

 sitemap Datasourceرا مساوی با نام  منو DataSourceIDبايد برای اينكار . ، و منو بايد خوراک خود را از اين بگیردمي 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> 

 

 urlاست و  tooltipمعادل  descriptionاست و  textدارد كه معادل  titleبه نام  propertyيك . شويد web.sitemapدوباره وارد 

 است و ديگر هیچ اثری از قرتي بازی نیست navigateurlمعادل 

  :كنیم رادهای آن را بررسي ميحاال اي
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شود و وقتي با موس شروع مي  submenuيعني از يك . بندازيم و سپس داخل آن آيتم درست كنید sitenodeاول بايد يك 

 .رويش مي رويد آنوقت منوی اصلي ديده مي شود

 

اصالً . كنند روند و به يك صفحه اشاره مي داشته باشید كه به يك جا مي  site map nodeتوان دو تا  ايراد دوم آن، اينكه نمي

 . دهد طا ميدر هر صورت اگر دو آيتم به يك صفحه اشاره كند، خ. مهم نیست كه همتراز باشد، يا خیر

 

 . قرار دهید falseبرابر  sitemapdatasourceرا در تگ  showstartingnodeگزينه : را حل كنیم  errorاولین  -2

<asp:sitemapdatasource id="mySiteMapDataSource" runat="server" 

showstartingnode="false" /> 

 

آن اعالم كنید كه از كدام اصلي  sitemapتوانید داخل  يم. های متفرقه درست كنید Site mapتوانید  مي:مشكل دوم  -3

site map بخواند . 

ديگه  sitemapداخل يك فايل  كنند روند و به يك صفحه اشاره مي ای كه به يك جا مي  site map nodeهريك از دو تا اگر 

 . كند دهد و كار مي كنید، ديگر خطا نمي includeاصلي  sitemapدربگذاريد و آن را 
<!-- 
<siteMapNode url="" title="مدير تنظيمات"> 
<siteMapNode url="~/DropDataBase.aspx" title="اطالعاتی بانک حذف" description="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 است includeدستور 
<!-- 
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 كنید invisibleو  visibleرا مشخص كنید و با  rolesتوانید در همانجا  يعني مي
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دقیقاً مرحله قبل از تبديل  Pre Render. داريم pre Renderبه نام  Eventما يك (نداشتن قرتي بازی )مشكل سوم  -3

 Pre renderداريم كه در مرحله  menu item، فقط وقتي كه فقط منو سبك شماره يك داريد. است HTMLشدن به 

 . شود مي HTMLو بعدش تبديل به 

 

در واقع يك . شود HTMLو تبديل به  Pre renderشوند و بعد  Menu itemاول بايد نودها تبديل به  site mapدر خصوص 

 .تر دارد مرحله اضافه 

مورد نظر، تنظیمات را انجام  Nagative UrLديدن نام مورد نظر،  ايجاد كنیم و با  loopيك عدد  Event pre renderبايد در 

 . دهیم

 

ها حركت كنیم و اگر  menuهای   itemنشان مي دهیم كه چگونه مي توانیم روی prerender در رويداد   Learn12.aspxدر 

 :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

كنند كه يك سايت را با يك زبان درست  تصورات غلطي كه در مورد چند زبانگي وجود دارد، اين است كه خیلیها فكر مي

پس عمالً چندين سايت وجود دارد . نمايند ر ايجاد ميكنند و با زبانهای ديگ مي pasteكنند و كار تمام شد، همان را كپي و  مي

 . و مديريت آن بسیار دشوار است

 .فارسي شود... ، ظاهر، كلیه پیغامها و Layoutكند، بايد همه چیز از   وقتي كه زبان تغییر مي

 .يك پروژه جديد درست نمايید -1
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منو ما دو زبانه شود و بعد خرد خرد بقیه چیزها را نیز ياد  خواهیم در اولین قدم مي. يك منو بیندازيد  defaultدر داخل  -2

 . گیريم مي

 
<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> 

 

  Resourceاستفاده از فایلهای 

 ، عنوان منو را به صورتيعني چه؟ به جای اينكه. بینید ها را به صورت عجیب مي titleها  siteMapNodeدر  web.siteMapدر 

fix باشد ت ذيل ميدستور آن به صور. تغییر را پیدا كن و به جای عنوان منو بنويسمقدار اين م...  منبع بنويسید، برو از فايل: 

 
<siteMap enableLocalization="true" xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-
File-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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خیلي از اين فولدرها . مورد هستند 1اين فولدرها . ما يك سری فولدر با شخصیت داريم كه به مرور بعضي از آنها را ياد گرفتیم

 .تواند وجود داشته باشد شود، چون فقط يك مورد از آن در كل پروژه مي لیست حذف مي كنید، ديگر از را وقتي كه انتخاب مي

 .گیرد در آن قرار مي Resourceاست كه فايلهای  App_GlobalResourcesيكي از فولدرهای با شخصیت 

بهتر است  كنیم، پس درست مي site mapرا برای  resourceچون اين فايل . كنید انتخاب مي rcبا پسوند  Resource fileيك  

هر  valueو نقطه نداريد ولي در  spaceحق نوشتن  Nameبه هیچ عنوان در ستون . گذاريم مي sitemap.rcاسم آن را  كه

وارد كنید و به مترجم  excelتوانید بعداً اينها را در  ولي مي. خورد به هیچ دردی نمي Comment. چیزی خواستید بنويسید

 .را پر نمايید commentكند، پس بهتر است كه قسمت  های مختلف را به زبانهای مختلف استخراج Valueدهید، تا 

 

 
 

Resource file  ها به دو دستهMaster , slave شوند، آنهايي كه  تقسیم ميCulture  دارندslave  و آنهايي كه ندارندMaster 

-enيا  Fa-IRمثل  باشد، حرفي 3 و اگر .اگر دو حرفي باشد، فقط زبان است. يا دو حرفي است يا  پنج حرفي Culture. هستند

Uk  هم زبان در آن مشخص است و هم كشور... و ،. 

 آن يك عالمت كوچك است و بعد از حرفي با 3همیشه دو حرف اول . حرفي زبان و كشور است 3دو حرفي فقط زبان است و 

بهتر است كه است،  Masterندارد،  cultureكه  ای resourceفايل . است، با حروف بزرگ است countryدو حرف بعدی كه و  –

Master  ولي در به زبان انگلیسي باشدSlave از زبانهای ديگر استفاده كنید . 

همه كلیدهای منو به . همه كلیدهايي كه داريد به درستي تعريف شود Masterد در يبا. را حتماً داشته باشید Masterبايد 

پس تمام كلیدها به درستي و بدون غلط ديكته . دهد ، خطا ميید و غلط بدهیداگر كم بده. تعريف شود Masterدرستي بايد در 

كند،  شما از انگلیسي به فارسي تغییر مي Cultureتوانید بعضي از كلیدها را نداشته باشید وقتي كه  مي slaveدر . ای آورده شود

كه را كلیدهايي بیند و آن  ميمثالً يك سری از كلیدها را نگردد، ولي  مي تك تك كلیدهارود، دنبال  فارسي مي site mapسراغ 

 . خواند مي Masterخواند و ما بقي را از  مي slave بیند از مي
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از كجا بفهمد كه اين دستورات معني ، عیناً بر روی منو بنويسد، يعني بیند مي Titleهر چه را كه در ولي از كجا بفهمد كه 

 . نمايد trueرا  enable localizationبايد . دارد
<siteMap enableLocalization="true" xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-
File-1.0" > 

 

 ...زد، انگلیسي ببیند و فارسي ببیند، بعد كه دكمه انگلیسي را  سايت را به زبان ، اولشدخواهیم وقتیكه كاربر وارد سايت  ما مي

 

و كنیم  درست مي MyWebApplicationيك فولدر با عنوان  AppCodeدر . برای اين كار بايد كالس مربوطه را درست نمايیم

استفاده كنید، كه در همه جا كاربرد داشته  General از نامهای برای كالسهای سعي كنید. نويسیم بعد كالسها را داخل آن مي

 . باشد

 nameكنید، برای آن  اضافه مي web siteرا به  classوقتي كه يك   web applicationدر  windows application  برخالف

space لذا خودتان . گذارد نميName Sapce درست كنید و كالستان را داخل آن قرار دهید . 

 

،  Pageدرست كنید و آن را از  Base Classد، يك كالس به نام ناز يك قانون طبعیت كنتمام صفحات قرار باشد  اگر :نکته

Inherit دهند،  يد و به كشور ما سرويس نميسايتهايي كه اجازه دسترسي ندار. خواهید بنويسید كنید، و داخل آن هر چیزی مي

كنند، بلكه يك  ايرانیها را تعريف نمي IPجازه دسترسي رنج آدرس و عدم ا IPدر تك تك صفحات سايت دستور چك كردن 

 . كنند مي Inheritكنند و تمام صفحات را از آن  مي Page  ،Inheritكنند و آن را از  كالس برای خود درست مي

 

همانطور كه . برد به ارث مي Pageكنیم و اين كالس از كالس  درست مي Base Pageبرای چند زبانگي، ابتدا يك كالس به نام 

 .كنیم تعريف مي myWebApplicationبا نام  namespaceقبالً گفتیم، يك 

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

 

نام اين . كنید  over writeرا  Initialize Cultureه نام يك تابع بتعريف كنید و در اين كالس  LocalizePageيك كالس با نام 

 . تابع را تايپ نكنید، بلكه بايد آن را بیاوريد
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using 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 
            // 
 
        } 
 
        protected override void InitializeCulture() 
        { 
            base.InitializeCulture(); 
            if (Session["Culture"] == null) 
            { 
                Session["Culture"] = "fa-IR"; 
            } 
 
            Culture = Session["Culture"].ToString(); 
            UICulture = Session["Culture"].ToString(); 
        } 
    } 
} 

 

صدا زده  Page Loadبعضي از توابع قبل از ولي . شود است كه صدا زده مي Page Loadتا به امروز گفتید كه اولین تابع، تابع 

بر وارد اين سايت اولین بار كه كار. شود صدا زده مي Page loadكه قبل از است  initialize Cultureيكي از آين توابع شوند،  مي

آن خالي است و در اينجا است كه بايد مشخص كنید كه سايت به صورت  Culture  مربوط به sessionشود، متغیر   مي

 . دكن تعیین مي fa-iRفرض فارسي باشد، اين كار را از طريق  پیش
if (Session["Culture"] == null) 
            { 
                Session["Culture"] = "fa-IR"; 
            } 

 

را تغییر دهید، فقط در قسمت  UiCulture و  Culture، چه بايد كرد؟ تنها جايي كه حق داريد،  culture برای عوض كردنولي 

initialize Culture دستورات تغییر . استCulture باشد، پس به هیچ عنوان حق نداريد در جايي غیر از اين  به صورت ذيل مي

 :توانید بخوانید دار اين دو متغییر را تغییر دهید، البته در جاهای ديگر ميبع، مقتا

 
Culture = Session["Culture"].ToString(); 
UICulture = Session["Culture"].ToString(); 
         

 

خوب . را عوض كنید culture ، مستقیماً defaultفارس و انگلیسي در صفحه مربوط به  link buttonتوانید در پشت  پس نمي

چون در اين صورت ، پذير نیست ولي اين هم امكان. دهیم را تغییر مي Session[“Culture”]شايد بگويید كه در پشت دكمه ها 

 .شود با يك مرحله تاخیر، تغییر انجام مي

يعني اولین بار كه وارد سايت 

شديد و هنوز 

session[“Culture”] زبان ،

 .فارسي را انتخاب كن
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پشت اين دكمه   فرض كنید كه در)كنید  ببینیم سناريوی آن چگونه است، فرض كنید دكمه فارسي را كلیك مي

session[“culture”] اول (.  فارسي شودclient side validation  و بعدPost Back  بعد ،initialize culture  قبل از ،Page 

Load شود و بنابراين دوباره  صدا زده ميCulture خواستیم،  شود، در حالیكه ما مي انگلیسي ميculture البته اگر . فارسي شود

. initialize cultureبعدی تابع  loadبرای اينكه بايد صبر كند تا . شود ولي اين فايده ندارد كلیك كنیم درست مي يك بار ديگر

ره او را به صفحه اولیه فرسیتم و دوبا ميكنیم و كاربر را به آن صفحه  ميدرست  Change Cultureيك صفحه به نام  بنابراين

ای  ا بفهمید كه كاربر كجا بوده است و كاربر را به صفحهكنید ت استفاده مي HTTPReferereبرای همین از دستور . برمیگردانیم

 .كه بوده برگردانیم

 

 

 ChangeCulture.aspxصفحه 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using 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); 
 
    } 
} 
 

نويسید  ای مي البته اگر به صورت حرفه. كنیم استفاده مي [“  “]Request.Paramدستور از  URLبرای گرفتن پارامتر از آدرس 

را هم بهتر است انجام ... و  Cultureمربوط به بهتر است كه يك سری كنترلهای اضافه، مثالً كوچك و بزرگ بودن حروف 

 :باشد كد آن به صورت ذيل مي. 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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االن اين روش منسوخ شده است و . به صفحات مي كرديم linkكرديم و بعد  درست مي Cssيك صفحه  stylesheetدر خصوص 

 . جزء فولدرهای باشخصیت استهم  themeفولدر . شود استفاده مي themeاز روش 

 

 
 

چیز  themeدر حقیقت . شود درست مي App_Themesكنیم و يك فولدر به نام  ايجاد مي themeيك فولدر با شخصیت به نام 

 و CSSدرست كنید و داخل آن يك فايل  Blueبه نام  themeداخل آن نیز يك . ای نیست و فقط يك فولدر است العاده خارق

 . رنگ فونت را سیاه و رنگ پیش زمینه را آبي انتخاب كنید  body فرمت در قسمت  CSSدر فايل 

تعريف كنید و در آن رنگ زمینه را مثالً زرد  StyleSheetاضافه كنید و داخل آن يك فايل  yellowديگر به نام  themeبعد يك 

 .بگذاريد

 

فولدر با شخصیت  1يكي از 
است، كه داخل آن نیز دو 

theme  زرد و آبي اضافه ،
شده است و در داخل هر 

 stylesheetفايل كدام يك 
 .گیرد قرار مي
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Theme توانید به  را نميMaster Page  تمام صفحات به دهید و بايداختصاص (per page  ) در . دهیداختصاصProperty 

 . توانید انتخاب كنید آيد و شما مي هايي كه تعريف كرديد، مي themeرا تايپ كنید و لیست  themeصفحه بايد كلمه 

 

 
 

وانید بسته اختصاص دهید، اصالً جالب نیست، اين جالب است كه بت themeيك  hard codeاگر قرار باشد، به صفحه به صورت 

 runيعني . را تغییر دهید themeسايت  adminرا تغییر دهید و يا اينكه خودتان به عنوان  themeبه شرايط و در داخل كد 

time  بسته به  شرايطtheme را تغییر دهید . 

 left toو ديگری را  right to left (RTL) درست كنید و يكي را themeپس دو عدد . توانید انگلیسي يا فارسي باشد صفحه يا مي

right (LTR)  خواهیم اين  حاال مي. بگذاريدtheme را  در چندزبانگي به كار ببريم . 

 

اين تابع اولین تابعي است كه اتفاق مي افتد و اگر . ، همان كالس معروف خودمانشويد Initialized cultureوارد كالس 

session(“Culture”)  به صورتNull يك تابع به نام . دهید اختصاص مي فرض يا زباني را به صورت پیش اریبود، به آن مقدOn 

Pre init  داريد كه بعد ازinitialized culture  و قبل ازLoad لذا در اينجا مقدار . افتد اتفاق ميsession(“culture”)  را

 themeرا به عنوان  LTRغیر اينصورت در و راست به چپ را ست كن  themeگويیم اگر فارسي يا عربي بود،  خواهیم و مي مي

 . ست كن

 .را ست نمايید... و  fontو  text-alignو   direction همه چیز شامل بايد left to rightو  right to leftدر 

 :  theme LTRتعريف شده در  stylesheetفايل كد مربوط به 

 
body 
{ 
 direction: ltr; 
 font-size: 10pt; 
 text-align: left; 
 font-family: Verdana, Sans-Serif; 
} 
 
#DTMenu 
{ 
 float: left; 
 clear: left; 
} 
 
#DTMain 
{ 
 float: right; 
 clear: right; 
} 
 

 :  theme RTLتعريف شده در  stylesheetفايل كد مربوط به 

 
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; 
} 
 
 

 :مشهور on pre initو  initial Cultureو دو تابع  LocalizedPage.csكد 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"; 
   } 
 
.ند که دو دستور يل خارج از دستور فوق نوشته می شودنوابع دقت کن //     
   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: 



 21/61/06   -جلسه پانزدهم                                                        #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

 

189 
  

    { 
     Theme = "LTR"; 
     break; 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 
 

 

حاال سراغ . كار كرديد و تغییرات را كالً انجام داديد Change Cultureو منو را تغییر داديد و با صفحه  Layoutدر چندزبانگي 

يك  ها و برای دكمه Captionsبه نام  Resourceيك ها  Labelها و  grid سرستون برای كلیه . رويم تغییر بقیه چیزها مي

Resource م به ناButtons  برای وHyper Link  ها يكResource  به نامHyperLinks  و برای همه پیغامها يكResource  به

 . شود كه پروژه شما استاندارد شود اين باعث مي. ايجاد كنید Messagesنام 

 

 
 

 . اربرد داردهای غیرچندزبانه هم ك پروژهگیريد، حتي در  خیلي از چیزهايي كه در چندزبانگي ياد مي :نکته

 

 resourceدر  آنها راحتي اگر دو زبانه و چندزبانه هم نداريد، عناوين ها، پیغامها،  Lable، ها برای كلیه دكمه: مسئله اول

در واقع . هم همخواني داشته باشد RUPو دستورات  UMLقوانین  تا با بخوانید،  Resourceبگذاريد و از 

Resource  ها همانData Dictionary  شما درRUP دهد را تشكیل مي . 

1.  

يا  usernameای داريد كه  Lableو در اين صفحات . مثالً در ده تا صفحه كلمه شناسه كاربر وجود دارد :مسئله دوم

گويد، شناسه كاربر  ايد و همه را شناسه كاربر گذاشته ايد، و حاال كارفرما مي همان شناسه كاربر را در آن آورده

باشید، بايد در همه  استفاده نكرده Resourceناسه كاربری تبديل كن، در حالتي كه از غلط است و آن را ش

خوانده باشید،  Resource Fileها را از  Labelتغییر دهید ولي در صورتیكه ( جا يا بیشتر 12همه )صفحات 

 . را اصالح كنید و كل پروژه اصالح خواهد شد Resourceكافي است كه 

تعريف فايلهای 
Resource 

 استاندارد
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در نظر بگیريد، از روی  Global Resourceيا برای  DataBaseخواهید فیلدی را برای  ای هر وقت مي حرفه به عنوان آدم :نکته

 Pinglishبه صورت  resourceاين خیلي زشت است كه بعضي از فیلدهای بانك اطالعاتي يا . ديكشنری كلمه مناسب پیدا كنید

 . ای نوشته شده است و يا با غلط ديكته

 

 :به دو دلیل. گذارم نمي WhatAreYourNameمثالً نام كلید را . گذاريد پیغامها، ما نام پیغامها را با معني نميدر مورد  :نکته

 .شايد خیلي طوالني شود -1

 . شايد انگلیسي من اينقدر خوب نباشد كه جمله مناسبي را به عنوان كلید پیدا كنم -2

 

 .یشتر نداريمهای ويندوز و وب چهار نوع پیغام ب در پروژه :نکته

1. error 
2. warining 
2. information 
3. question 

 :كنیم پس پیغامها را به صورت ذيل كلید گذاری مي
1. ErrorMessage001 , ErrorMessage002 , … 
2. WarningMessage001 , WarningMessage002 , … 
2. InfoMessage001 , InfoMessage002 , … 
3. QuestionMessage001 , QustionMessage002 , … 

 

 

تا پیغام از  111با توجه به نوع كدگذاری تعريف شده ما حداكثر  .باشیم، كه تعداد پیامها زياد باشد ای داشته  شايد پروژه : نکته

تر  برای رفع اين مشكل و همچنین به دلیل قشنگ. های خیلي بزرگ كم باشد باشیم و شايد در پروژه توانیم داشته هر نوع مي

در تمام پیامهايي كه يك فیلد الزم است كه پر شود، يك پیام تعريف كنید و به . متريك درست كنیدپیغامهای پارا شدن پروژه،

تا پیغام تعريف نكنید و يك  12فیلد دارد كه بايد حتماً پر شود،  12بنابراين برای پر شدن يك فرم كه . آن پارامتر پاس كنید

 .توانید به زيبايي پیامهای پارامتريك درست كنید شما مي. ن پاس كنیدپیغام تعريف كنید و نام فیلد را به صورت پارامتر به آ

 

ممكن است بسته به شرايط ، پروژه را هم خودتان نوشته باشیدهمه هم نباشد و حتي  با فرض اينكه پروژه شما چند زبانه :نکته

توانید پروژه كه تمام  مي بنابراين. بین برود شود كه يكنواختي پروژه شما از اين باعث مي و باشید ای متفاوتي به كار بردهپیغامه

 . يكنواخت كنید همه را با هم درست و پرينت بگیريد ورا  Messages Resourceفايل شد، 

  Resourceاز فایل  نخواند

 :باشد بخوانید، به صورت ذيل مي Resourceاز يك فايل  HTMLو در كد  HTMLبخواهید در قسمتي از تگ اگر 
<siteMapNode 
  url="" 
  title="$Resources:SiteMap,MainMenuTitle" 
  description="$Resources:SiteMap,MainMenuDescription"> 
 
<asp:Label ID="lblUsername" runat="server" Text="<%$Resources:Captions,UserName 
%>"></asp:Label> 
 
 

 %>باشد و در جاهای ديگر نیاز به عالمت  مي :Key Name ,ce Name Resour “$Resources”به صورت  site mapدر در واقع 

 .باشد هم مي <% 
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 :باشد بخوانید به صورت ذيل مي Resourceاز فايل  Asp.netاگر بخواهید در قسمت كد 

 
lblMessageInfo.Text = string.Format(Resources.Messages.ErrorMessage001 , 
Resources.Captions.UserName); 

 

 .Resources.Resource Name.KeyNameResource Name.Key Name string.Format(Resources ,(در واقع به صورت 

 .رنگ كافي استقسمت صورتي فقط البته در صورت داشتن پارامتر، وگرنه . باشد مي

 

 Emailارسال 

به نام  accountو چه برای ساير كاربران با يك  adminارسال كنید، چه برای  emailخواهید از طرف سايت  معموالً وقیتیكه مي

no reply  ما يك . دهیدانجامdomain  داريم و روی آنaccount  ای به نامNo reply كنند و معني آن اين است كه  تعريف مي

 . نكند replyمال يك روبات است و نه يك آدم و كسي تشكر و يا پیغامي را به آن  Emailاين 

. باشد مي Emailبرای ارسال و دريافت  contact usصفحه . باشد مي Contanct usقسمتهای سايت صفحه يكي از مهمترين 

 تكنیك آن به چه صورت است؟

 

نام، نام خانوادگي، موضوع، نشان پست )يك سری اطالعات  userكنم كه در آن از  درست مي Contactما يك صفحه به نام 

 . شود ارسال مي  Emailگذارم كه با زدن آن  گیرم و يك دكمه ارسال مي را مي... ( الكترونیك و توضیحات و 

 
 

 <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="ونيکیالکتر 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="توضيحات/شرح" /> 
   <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 حالت" accesskey="R" /> 
  </div> 
 </fieldset> 

 

 emailتکنیک ارسال 

درست  SMTPدارد و سپس يك شي  … , Body, CC , BCC , To , Subjectسازم، كه اين شي  مي  Messageابتدا يك شي 

 . گويم ارسال كن گذارم داخل آن و مي را مي Messageو بعد . كنم مي

 

 :يك سری تاكتیك داريم

، كه بگويم يك بابايي با اين كنم ايجاد مي Bodyو يا  درصفحه تماس با ما، يك متن. گیريم اين اطالعات را مي userوقیكه از 

فالني . را درست كرديم Bodyابتدا . اين نامه را ايجاد و به شما ارسال نموده است... شرح و توضیح و با اين آدرس و با اين  نام،

، چون را ايجاد كرده است و فقط يك ابتكار به خرج دادم emailبا اين نام و نام خانوادگي و با اين آدرس و با اين شرح اين 

كن كه در  <br/>بیني آن را تبديل به  مي n\گويم هر چه  استفاده كرده است، پس مي enterاز  mailممكن است فرد در وسط 

 . ها مشخص باشد Enterموقع نمايش هم 

 

 . گذارم مي MainMessageدرست كردم و نام آن را  Messageبازی از اينجا شروع شد كه من يك شي از نوع 



 21/61/06   -جلسه پانزدهم                                                        #ASP.NET , Cبرنامه نویسی تحت وب           

 

193 
  

Main message  سه تاProperty   دارد، به نامFrom   وto  وReply to  كهReply to  منسوخ شده است و هر سه تاProperty 

 emailها بي معني هستند، ولي چون بعضیها از تكنیك  Propertyبعضي از اين . هستند Messageنیز ای يك جنس و از نوع 

 . با فرستنده اصلي فرق داشته باشد senderن معني دارد كه كنند، در اتوماسیو برای نوشتن اتوماسیون استفاده مي

 

اين قابلیت را داشت و در  PHPارسال كنید و بنابراين  Unicodeرا به صورت  Bodyتوانستید  يا كالسیك نمي asp3در : نكته

 .اين قابلیت را اضافه كرد asp3ماكروسافت بعد از . اين زمینه برتری داشت

 

 . ای كنید و اين خیلي خوب است Unicodeتوانید  را هم مي... و   subject , bcc , ccبلكه  Bodyتنها  به بعد نه  net2.از 

 

Mail  وsender  از جنسmail address  است، پس يك Mail Address  راdeclare  وNew موقع . كنیم ميNew   كردن سه تا

overload گیرد، اولي همان  يا پارامتر ميemail ي است و دومDisplay name   و يا اصالً آن را  تواند فارسي باشد مياست كه

چونكه . متفاوت از آدرس باشد، آن را مقداردهي كنید display nameخواهید  اگر مي. باشد UTF8تواند  و مي خالي بگذاريد

هايي كه از طرف  emailم، كه ضمناً آن بحث را رعايت كرد. تعیین كنید UTF8توان آن را به عنوان  تواند فارسي باشد، مي مي

 . يك عرف است no replyو اين . باشد no replyآنها  asو  senderشود، بايد  سايت ارسال مي

 

كار  clearو نوشتن  . كه بهتر است اول كار خالي شوددارد  messageيك  Collection (To, CC , BCC , Attachment)چهار 

هم گیرندگان است ولي  CC , BCCيعني گیرندگان ،  To. اهلل خالي كنید ا اول بسمر collectionاضافي است ولي همیشه هر 

 .هم يعني فايلهای الصاقي Attachment. به نوع رونوشت و رونوشت مخفي

 

 :اين است كه bcc , cc , to , attachmentو     From , Sender , Reply to فرق عمده بین 

 BCC, CC, To , Attachment  از نوعMail Address Collection است. 

 From , Sender , Reply to  از جنسMail address باشد مي . 

 . تواند داشته باشد نامه همیشه يك فرستنده دارد ولي گیرندگان متفاوت مي

 

To , CC , BCC مه هايي كه نا. ، بلكه فرق فلسفي و مفهومي دارند و شما بايد مفاهیم آن را بدانیداز نظر تكنیكي فرق ندارند

 . فهمند هیچ احدی جز خودشان نمي ،زنید مي BCCدر 

 

است،  collectionبه صورت  toچون . سايت است adminرا درست كنم، پس گیرنده آن  Contact Usخواهیم صفحه  ما االن مي

 . كنیم اضافه مي Toكنم و بعد به  آن را تعريف مي mail addressاول 

 

نامه بگذاريدو معموالً يك  subjectكند، را به عنوان  ای كه كاربر تعريف مي subjectعرف نیست كه نامه است،  bodyمسئله بعد 

subject بنابراين ما . كنند تیپ درست ميsubject  را  در دلbody گذاشتم . 

 

چون . رسال شده استكنند، تا مشخص شود كه نامه از يك سايت به فرد ا را به نامه ها اضافه مي subject prefixمعموالً يك 

 . دهید تشخیص مي prefexشناسید و با آن  كل افراد گروه را نمي Emailشما 

 

Is body html true و به صورت  تگها باز شود اينكه در متن نامه گاهي اوقات بجايي چیست؟render ،تگها را  شده ببینید

 . تگداشته اس falseمعلوم است كه اين صفت را يكي اشتباهي  ،ببینید
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 . نامه را مشخص كنید Priorityاولويت يا 

. شده Expireمعتبر نیست و يا  emailبیايد كه اين  email serverبرای كسي بفرستید و پاسخ از  Eailتا به حال شده است كه 

دهد كه  پیغام ميو يا ... كه ايمیل معتبر نیست و يا  ،كنید دريافت ميپاسخ  Email serverاز طريق  فرستید و گاهي ايمیل مي

 . كنید notifyشما را  mail server توان گفت كه مي. بفرستم ،ساعت ديگر نمي رسم 3و 3دارم و تا  delayمن 

 

Time out  كه واحد آنmili second  است وenable ssl  كهtrue  ياfalse است . 

 .دست آوريد و تعیین كنید بايد آدرس فیزيكي را به attachmentبرای 

 

 
 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 = 
 ;".گرديد ارسال پايگاه مسوولين به موفقيت، با الکترونيکی نامه"     
 
    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 ايجاد  hard codeتوانید  و همه اينها را مي. دارد propertyخیلي  SMTPواقعیت اين است كه 

تا از  2فقط . انجام دهید SMTP serverبنابراين اين تنظیمات را روی خود را تغییر دهید،  hard codeشود، بايد مجدداً 

اين دو عبارتند از  . بنويسید WebConfigكه بايد در . ست كنید SMTP Serverتوانید بر روی خود  پارامترها را نمي

deliveryMethod  و... 
<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> 

 

 

 . برود Spamوگرنه ممكن است كه نامه به قسمت  ،چیز بايد يكسان باشد 3

 :آيتم عبارت است از  3اين 
- from 
- sender 
- reply to 
- username 
- From 

 
 

اول را انتخاب  checkboxرا بزنید و فقط  publishد و مسیر روی پروژه يك كلیك راست كنیكردن سايت،  Publishبرای  :نکته

 . كنید falseرا بايد   Debug. كنید
 

 

سمت راست مال دستگاه و سمت چپ . است NCخیلي شبیه . است File zillaبرنامه  uploadيكي از بهترين و رايگان برنامه 

. وباره از ادامه كار شروع مي كندد ،اگر وسط كار قطع شود. دارد resume برنامه، اين. دارد drag & dropامكان ... مال سايت و 

 Ftps. ب كنیدصرا روی سرور ن File Zilla . كند چك ميClientشده را با  uploadفايلهای . كند استفاده مي Threadدر واقع از 

 . دهد انجام مي secureرا به صورت  fTPكند و ارسال  ايجاد مي

 

 

 

 
 

mailto:sematec.class19@gmail.com

