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  هیاول میمفاه

 شده لیتشک  (Web Pages ) یفرع صفحات و ( Home Page ) یخانگ صفحه از تیسا یکل حالت در

 ابزار به یبستگ که هستند HTM-HTML-PHP-ASP-ASPX-JSP وب صفحات جیرا يها پسوند .است

  .دارد تیسا و صفحات ساخت

یخانگ صفحه ،تیسا)  اول (یاصل صفحه به ( Home Page ) شود یم گفته.  

 ای  Index نام با یلیفا یخانگ صفحه و شود یم ختم تیسا آن یخانگ صفحه به ( URL ) تیسا آدرس هر

Default  دارد تیسا ای صفحه ساخت ابزار به یبستگ شد گفته قبل در که همانطور آن پسوند و است. 

 صفحه ای. است Default.aspx شود یم یطراح ASP.NET توسط که یتیسا یخانگ صفحه مثال يبرا

  .است Index.php ای  Default.php شودیم یطراح PHP با که یتیسا اول

است شده لیتشک محتوا و قالب دوبخش از وب صفحه هر.

  وب صفحات انواع

.ثابت يمحتوا يدارا : ( Static ) ستایا صفحات-١

.گرا دادیرو و) یتعامل (تعامل يدارا: ( Dynamic ) ایپو صفحات-٢

  تیسا کی يانداز راه و ساخت مراحل

.نظر مورد يها ابزار از استفاده با تیسا وب یطراح-١

 ).tcrsadra.ir مثال ( دامنه اجاره-٢

.شده یطراح تیسا آپلود يبرا هاست يفضا اجاره-٣

.جستجو يها موتور به یمعرف-۴

  وب صفحات یطراح يافزار نرم يابزارها× 

 قابل سیب تاید ( DBMSيتکنولوژیسینو برنامه زبانسرور وب

 )اجرا

 Windows بر یمبتن-١
Server) سرور وب IIS(

 Net. پلتفرم تحت يزبانها تمام
 )#C++,C#,VB,J مثل ( 

Asp , Asp.net , AjaxAccess , SQL Server ,
Oracle , My SQL , DB2
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 وب ( Linux بر یمبتن -2

 ) Apache سرور

PHP , JavaJSP  ( کیالکترون تجارت ژهیو  )Oracle , My SQL

از يا مجموعه يتکنولوژ Object  است ها.

کنند ینم یبانیپشت را کروسافتیما محصوالت نوکسیل بر یمبتن يها سرور.

 آنها لیتبد و آنها ختنیآم در و مختلف) ها سیب تاید ( يها محل از محتوا و قالب افتی در سرور وب فهیوظ

  .است کاربر مرورگر سمت به شده دیتول يکدها ارسال سپس و  XML ای  Html يها کد به

  

 shopping.yahoo.com که یحال در است دامنه کی  yahoo.comمثال يبرا  :دامنه ریز و دامنه

  .است دامنه ریز کی

  

  .است )  Index ای  Default نام با یلیفا ( یخانگ صفحه: هاست  Root در صفحه تنها

  

  :شامل هاست يفضا شهیر يرکتوریدا معمول طور به

Default.aspx  )  یخانگ صفحه (   

 Images) ها عکس يحاو پوشه(  

 Pages ) صفحات يحاو پوشه(  

DB) سیب تاید يحاو پوشه(  

  .است یخانگ صفحه لیفا شه،یر در موجود صفحه تنها شود یم مشاهده که همانطور 

  

   تیسا معمول و استاندارد قالب

Logo
Menu

Content
Copy Right

  

  .شود یم استفاده تیسا یطراح جهت فوق استاندارد قالب از درس نیا در

  

  یرسان بروز يها سبک

Desktop : کیاستات صفحات مخصوص  

Web Based :کینامیدا صفحات مخصوص  

  

  net.aspspider.www : یکالس ناتیتمر جهت گانیرا هاست

  

  :فوق هاست جمله از ها هاست یبرخ به لیفا عتریسر ارسال يها روش
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 Zip  بر کیکل سپس و ت،یسا کنترل پنل قیطر از شده پیز لیفا ارسال و شده، دیتول یینها تیسا کردن 

  .است Extract نهیگز يرو

  .دیکن آپلود گانیرا هاست در و دیکن يساز هیشب را معتبر تیسا کی قالب: نیتمر

  :ییراهنما

صـفحه  در دیجد صفحه جادیا يبرا Solution Explorer سـپس  و راسـت  کیـ کل Add New 
Item\ Web Form دیکن انتخاب را.  

جدول از یکل يبند قالب جادیا يبرا ( Table\Insert Table ) شود یم استفاده.  

کنترل از نکیل دادن قرار يبرا Hyperlink  تیخاصـ . ( شود یم استفاده NavigateUrl  جهـت 

  )است نظر مورد صفحه یده آدرس

کنترل از ریتصو دادن قرار يبرا Image تیخاص. ( شودیم استفاده  ImageUrlیدهـ  آدرس يبرا 

  )است نظر مورد عکس

  .شوند یبررس فوق يها کنترل اتیخصوص ریسا

  

Master Pages  

 ریسا و شود یم یطراح جیمسترپ در تیسا قالب تر ساده انیب به است، تیسا یکل قالب صفحه جیپ مستر

 ریسا در و یکل قالب جیپ مستر در اوضاع نیا با رندیگ یم خود به را جیمسترپ یطراح موجود، صفحات

 صفحه هر يبرا تیسا وب ساخت در ستین الزم پس. ردیگ یم قرار صفحات آن يمحتوا تنها صفحات،

 یم خود به را یکل قالب نیا صفحات ریسا و شود یم یطراح جیپ مستر درون قالب کی بلکه داشت یطراح

 و کرد اضافه را صفحه همان يمحتوا صفحه هر در ستیکاف تنها جیپ مستر یطراح از پس نیبنابرا رندیگ

  .میندار تیسا قالب ممتد يبردار یکپ به يازین

  

  :جیپ مستر افزودن روش

صفحه در جیپ مستر جادیا يبرا Solution Explorer سپس و راست کیکل Add New Item\
Master Page دیکن انتخاب را.

یمعمول صفحات یطراح به هیشب کامال...) و منو عکس جدول، دادن قرار مانند ( جیپ مستر یطراح 

.است

جیپ مستر يدیکل بخش

 از متفاوت صفحه، هر يمحتوا تنها و رندیگ یم خود به را جیپ مستر شکل صفحات،  که شد گفته فیتعر در

 یم استفاده ContentPlaceHolder کنترل از محتوا، بخش کردن مشخص يبرا حال است جیپ مستر

  .دیکن درگ جیپ مستر دلخواه بخش در را شده ذکر کنترل است یکاف شود،

  

  صفحه کی يرو بر چیپ مستر کردن ست

 برابر را MasterPageFile تیخاص Properites قسمت در و کرده کیکل خود نظر مورد صفحه يرو بر

  .دیده قرار خود نظر مورد جیپ مستر نام و آدرس با
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  .دیکن آپلود و يساز هیشب را نترنتیا در موجود تیسا کی Master Page از استفاده با: نیتمر

  

  Validation يها کنترل

  .هستند یدسترس قابل Toolbox\Valdation بخش از ها کنترل نیا

  

1-  

CompareValidator : عموما. (ردیگ یم قرار استفاده مورد) متن جعبه اتیمحتو ( يساز سهیمقا جهت 

  )گذرواژه کردن چک يبرا

  

  :مهم خواص

:ControlToCompare با شود سهیمقا ( هیاول شونده سهیمقا) متن جعبه (کنترل نام(...

ControlToValidate :هیثانو شونده سهیمقا) متن جعبه (کنترل نام.

ErrorMessage :يها متن جعبه اتیمحتو نبودن کسانی صورت در که ییخطا غامیپ متن 

.شود داده شینما ستیبا یم باال تیخاص دو در شده مشخص

  

  

2-  

RegularExpressionValidator :استفاده مورد خاص قانونمند عبارات بودن حیصح از نانیاطم جهت 

  ...)و یپست کد ت،یسا آدرس تلفن، شماره ل،یمیا آدرس: مثل قانونمند عبارات ( ردیگ یم قرار

  

  :مهم خواص

ControlToValidate :یبررس مورد) متن جعبه (کنترل نام.

ValidationExpression :قبول قابل فرمت انتخاب.

ErrorMessage :داده شینما ستیبا یم قاعده، نشدن تیرعا صورت در که ییخطا غامیپ متن 

.شود

  

  

3-  

RequiredFieldValidator :یم قرار استفاده مورد متن جعبه يمحتوا نمودن پر کردن یالزام جهت 

  .ردیگ

  :مهم خواص

ControlToValidate :یبررس مورد) متن جعبه (کنترل نام.

ErrorMessage: خطا غامیپ متن.
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4-  

RangeValidator :خاص محدوده در محتوا کردن محدود جهت.  

  

  :مهم خواص

ControlToValidate :یبررس مورد) متن جعبه (کنترل نام.

Type :ای يا رشته ای حیصح ( یبررس مورد نوع(....

MinimumValue :قبول قابل مقدار نیکوچکتر.

MaximumValue :قبول قابل مقدا نیبزرگتر.

ErrorMessage: خطا غامیپ متن.

  

 مثال يبرا نمود، دقت دیبا مقدار نیبزرگتر و مقدار نیکوچکتر و یبررس مورد نوع نییتع در: نکته

 صورت در ای و باشند حیصح حتما دیبا مقدار نیبزرگتر و مقدار نیکوچکتر ح،یصح نوع انتخاب درصورت

 دیبا حتما باال ریمقاد نیهمچن باشند، يا رشته ستیبا یم نییپا و باال ریمقاد ،يا رشته نوع انتخاب

  .شد خواهد مواجهه خطا با برنامه نصورتیا ریغ در باشند نییپا ریمقاد يمساو ای و بزرگتر

  

  

5-  

ValidationSummary :هیکل يها امیپ شینما جهت کنترل نیا Validation و مرتب بصورت ها 

  .است کجای

  

  

  صفحات نیب اطالعات انتقال

  

  .است ریپذ صورت روش دو به

  

1-  

QueryString :است تیامن چگونهیه بدون یول باال سرعت يدارا.  

  :QueryString روش با کار

  :شود یم عمل ریز روش به دلخواه دکمه کیکل دادیرو در و یارسال صفحه در :ارسال

Response.Redirect(" مقصد صفحه آدرس  ? اول یارسال رییمتغ اول داده + "=  + "& دوم یارسال رییمتغ  دوم داده + "=  );

  

  )مثال
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  .شودیم استفاده \\ از \يبجا ریمس اعالم در: نکته

  

  :شود عمل ریز روش به Page_Load بخش ودر مقصد صفحه در :افتیدر

دلخواه رییمتغ = Request.Params[" اول یارسال ریمتغ با همنام یافتیدر رییمتغ "];
دلخواه رییمتغ = Request.Params[" دوم یارسال ریمتغ با همنام یافتیدر رییمتغ "];

  

  !ندارد معمول صورت به رییمتغ فیتعر چگونهیه به يازین ،یارسال رییمتغ و یافتیدر رییمتغ که شود توجه

  

  )مثال

  

  
  

2-  

Session :رندیگ یم قرار ها بسته هدر در ها داده و است يباالتر تیامن يدارا.  

Session روش با کار

  :شود یم عمل ریز روش به دلخواه دکمه کیکل دادیرو در و یارسال صفحه در :ارسال

Session.Add(" اول یارسال رییمتغ اول داده ," );
Session.Add(" دوم یارسال رییمتغ دوم داده ," );
Response.Redirect(" مقصد صفحه آدرس ");

  )مثال

  :شود عمل ریز روش به Page_Load بخش ودر مقصد صفحه در: افتیدر

دلخواه رییمتغ = Session[" اول یل ارسا رییمتغ با همنام یافتیدر رییمتغ "].ToString();

دلخواه رییمتغ = Session[" دوم یل ارسا رییمتغ با همنام یافتیدر رییمتغ "].ToString();
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  )مثال

  داده گاهیپا

  .یسینو برنامه و Wizard : است روش دور يدارا داده گاهیپا با ارتباط

  

  :یسینو برنامه قیطر از داده گاهیپا با کار

  :است ریز مهم بخش چهار شامل داده گاهیپا با ارتباط جادیا

1- Connection String  

2- Query String  

3- Query Execute  

  ها کنترل -4

  ستمیس يهوشمند -5

  

.شد خواهند داده شرح موارد نیا ادامه در

  

1-   

Connection String) :و داده، گاهیپا لیفا محل ورژن، داده، گاهیپا نوع که ستیا رشته) اتصال رشته 

  .کند یم مشخص را... و ت،یامن

  :است ریز بصورت اکسس داده گاهیپا اتصال رشته

  

Provider  ال .ویک.اس در  SQLOLEDB است  

  SQL داده گاهیپا اتصال رشته از يا نمونه

  

Data Source=. يجار ستمیس یعنی ) IP و Computer Name يجار ستمیس(   

Initial Catalog است افتیدر قابل والیاسک طیمح به ورود با که است سیب تاید نام.  

  :فوق مثال يبرا
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2-  

Query String :یم اعمال داده گاهیپا در سپس و ردیگ یم قرار آن در) پرسوجو (تقاضا که ستیا رشته 

  .شود

  

  :خواندن)  الف

  

"Select * from جدول نام  where لدیف نام =مقدار  and لدیف نام =مقدار "

  

  )مثال

  

 نظر مورد لدیف که یصورت در شود، یم استفاده ' از گرید يا رشته درون يا رشته کردن مشخص يبرا: نکته

  .ستین يازین  ' به باشد يعدد نوع از

  

   درج) ب

  

"insert into جدول نام  ( ها لدیف یاسام ) Values( لدهایف ریمقاد )"

  )مثال

  

  حذف) ج

"delete from جدول نام where لدیف نام=مقدار "

  )مثال
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 برابر که ییها لدیف یتمام نصورتیا ریغ در است دیکل معمول طور به لدیف نام کردن، حذف عمل در: هشدار

 ) fname لدیف بودن دیکل ریغ فرض با ( ریز دستور مثال يبرا شد خواهند حذف هستند شده داده مقدار با

  ! کند یم حذف را هستند Ariya نام يدارا که جدول در موجود افراد یتمام

" Delete from users where fname='ariya' ";
  

  اصالح) د

"update جدول نام set لدیف نام=مقدار where لدیف نام=مقدار "

  

  )مثال

  

 لدیف که کند یم ست يرکورد يبرا را TextBox3 در موجود نام و ، txt2 رییمتغ مقدار باال مثال

username در موجود مقدار معادل آن TextBox1 است.  

  

 ریغ در است دیکل معموال  ، )where از پس لدیف (مکان کننده مشخص لدیف نام اصالح، عمل در: هشدار

 دیکل فرض به (ریز دستور مثال يبرا شد، خواهند شیرایو شده داده مقدار با ها لدیف یتمام رکورد نصورتیا

  !کند یم شیرایو را است  Mehri نامشان که يافراد یتمام سن لدیف ) fname لدیف نبودن

"update users set age="+ newage +" where fname='mehri'";
  

  .ردیگ صورت حذف و درج صفحه در دینبا اصالح عمل صفحات، نیب در اطالعات انتقال به توجه با: توجه

  

 اطالعات صحت و کردن چک از پس و ارسال يا صفحه به را عبور رمز و يکاربر نام که يا برنامه: مثال

  .دهد یم شینما را مربوطه رکورد ،يورود

  .شدند گرفته نظر در يا رشته نوع از ها لدیف یتمام ها، مثال تمام در :توجه

  

  :اول صفحه در دکمه کیکل دادیرو

   ):Pages\LoginVerify.aspx آدرس و نام با نجایا در ( مقصد صفحه در و

  

  نام يفضا بخش در

  صفحه لود بخش در و
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  .دینما یم حذف را مربوطه رکورد آن، بودن موجود صورت در و خوانده را يکاربر نام که يا برنامه) مثال

  .ردیگ یم قرار نظر مورد دکمه دادیرو در ریز کد 

  

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com

www.SoftGozar.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


١٣

 گاهیپا address جدول در آنرا و خوانده يورود از را آدرس و تلفن نام، کتا،ی شناسه که يا برنامه) مثال

  .دینما یم درج داده

  

  .کند یم شیرایو address جدول از را مربوطه رکورد و خوانده يورود از را يا شناسه که يا برنامه) مثال
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  SQL داده گاهیپا لیفا از يبردار نسخه و انتقال روش

 به نسبت سپس و دیکن قطع نظر مورد لیفا از را  DBMS اتصال دیبا ابتدا در سیتابید لیفا انتقال يبرا 

 يریجلوگ ها لیفا... و برش حذف، ،يبردار یکپ گونه هر از DBMS نصورتیا ریغ در. دیینما اقدام لیفا یکپ

  .آورد یم عمل به

  :مراحل

 طبق ( دیده انجام را  Detech عمل نظر مورد سیتابید يرو بر والیاسک طیمح در: مبدا ستمیس در -1

  ) ریتصو

  .دیده قرار دلخواه ریمس در مقصد ستمیس در و يبردار نسخه را نظر مورد لیفا سپس
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  :مقصد ستمیس در -2

  .دیکن یده آدرس را دلخواه لیفا و دیکن کیکل Add دکمه يرو بر شده باز پنجره در سپس

  SQL در یدسترس حسط

 ياریبس یدست انجام به قادر کاربر که است يا بگونه والیاسک در یدسترس سطح شفرضیپ بطور معموالً

 ،یدسترس سطح شیافزا يبرا باشد، ینم... و پرسوجو یطراح و حذف و اصالح و درج رینظ اتیتنظم و اعمال

  )والیاسک طیمح در. (شود اجرا ریز مراحل

  ریمس در-1

Tools\Options\Designers\Table and Database Designers
  .شود برداشته Prevent saving changes that require table re-creation نهیگز کیت

  

  ریمس در و راست کیکل نظر مورد سیب تاید يرو بر -2

Properties\Files\Owner\Browse
  .شود زده sa نهیگز کیت

  

  Wizard قیطر از داده گاهیپا با ارتباط

  

  .هستند مشابه بایتقر یاطالعات بانک با يزاردیو عناصر هیکل دادن ارتباط روش

  .است GridView یاطالعات بانک اتیمحتو شینما يبرا ها کنترل نیتر يکاربر از یکی

  

  ) الف

  GridView و Access داده گاهیپا ارتباط

  .شود یط ریز مراحل سپس و داده قرار فرم در را  GridView کنترل ابتدا

1-  
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  .شودیم انتخاب داده گاهیپا نوع   )Data Source Configuration Wizard ( شده باز پنجره در -2

  

 لیفا ریمسMicrosoft Access data file قسمت در و ) Choose a Database ( يبعد بخش در -3

  .شود انتخاب داده گاهیپا
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 به لیما که را خود دلخواه  Query دیبا ) Configure the Select Statement ( قسمت در -4

   .دیکن جادیا د،یهست آن شینما

  

 شیپ تست شده، یطراح Query از دیتوان یم  Test Query دکمه يرو بر کیکل با یانیپا بخش در -5

  .دیریبگ شینما
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  )ب

  GridView و SQL داده گاهیپا ارتباط

  .است GridView و Access ارتباط بخش به هیشب کامال 5و4و2و1 مراحل 

 تا دیکن کیکل New Connection دکمه يرو بر Choose Your Data Connection پنجره در -3

  :پنجره نیا در شود، باز Add Connection پنجره
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Server Name :هیتوص مختلف يها وتریدرکامپ نام بودن رییمتغ به توجه با رد،یگ یم قرار وتریکامپ نام 

 به که شود، استفاده (local) ای . از ،یدست بصورت نام انتخاب يبجا خطا، بروز از يریجلوگ يبرا شود یم

  .است يجار ستمیس نام یمعن

Select or enter a data base name : دیکن انتخاب موجود ستیل از را سیب تاید نام.  

  .دیکن تست را اتصال دیتوان یم Test Connection دکمه يرو بر کیکل با 

  

  GridView در يها داده يرو بر لتریف اعمال

 متن نجایا در ( دلخواه جمله ای کلمه با که) يکاربر نام لدیف نجایا در( ییها لدیف رکوردِ که يا برنامه )مثال

  .دهد یم شینما GridView در را شوند یم آغاز)  TextBox3 از يورود

  .شود نوشته ریز کد نظر مورد دکمه کیکل دادیرو در
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WebConfig  

  

  .شود یم نیمع آنجا در تیسا وب يبند کرهیپ که است XML لیفا کی

 یم تکرار آنرا دیبا بود ازین مورد (ConnectionString) اتصال رشته که برنامه از بخش هر در تاکنون

 در بلکه ستین اتصال رشته مداوم تکرار به گرید WebConfig در اتصال رشته دادن قرار با حال م،یکرد

  .ابدیم کاهش یسینو کد نیبنابرا م،یکن یم یفراخوان آنرا ازین صورت

  .کرد پاك را آنها دیبا که است موجود ریز بصورت فعال ریغ تگ دو WebConfig در شفرضیپ بطور

<appSettings/>
<connectionStrings/>

  .میسینو یم ریز بصورت را آنها اتصال، رشته دادن قرار و ها تگ نیا يفعالساز يبرا حال

Syntax است نصورتیبد عبارت:  

<add key=" اتصال رشته رییمتغ نام  "  value=" اتصال رشته "/>
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 صورت به میدار WebConfig در موجود اتصال رشته یفراخوان به ازین که برنامه از ییها بخش در سپس

  :شود یم عمل ریز

  :شود اضافه ریز نام يفضا صفحه، يابتدا در

  

 با کار يبرا using System.Data.Oledb نام يفضا وجود کماکان،شد گفته داده گاهیپا دربخش که همانطور :توجه( 

  ).ستیباق خود قوت به داده گاهیپا

  .میزن یم صدا نصورتیبد آنرا اتصال، رشته دادن قرار يبرا سپس

ل اتصا رشته رییمتغ = ConfigurationManager.AppSettings[" [" گیوبکانف در شده اضافه اتصال رشته رییمتغ نام 

  :شود یم مثال در

  

 چند توان یم گرید عبارت به است ریامکانپذ WebConfig در ConnectionString چند فیتعر: نکته

  .کرد یفراخوان را آنها بود ازین گاه هر و کرد فیتعر اتصال رشته

  

  GridView در وندیپ و ریتصو درج

  GridView در وندیپ و ریتصو درج) مثال

  

 نکیل یدوم و ریتصو لیفا آدرس یاول که میکن یم اضافه را  linkو image يلدهایف داده، گاهیپا لیفا در

  .است دلخواه یتیسا ای صفحه

  .دیده اتصال داده گاهیپا لیفا به آنرا و دیده قرار نظر مورد صفحه در GridView کنترل کی

  .دیشو Fields پنجره وارد تا دیکن کیکل Edit Columns نهیگز يرو

  

  .دیکن حذف را آنها و کرده انتخاب Selected fields ستیل از را link و image يها لدیف پنجره نیا در
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 کیکل با و انتخاب را ImageField و HyperLinkField يها نهیگز Available Fields ستیل از سپس

  .دیکن اضافه Selected fields ستیل به را آنها Add نهیگز رو بر

  

  

 ImageField properties بخش از و دیکن انتخاب را ImageField لدیف Selected fields ستیل از

 و عکس لیفا آدرس صفت بیترت به ( DataAlternateTextField  و DataImageUrlField تیخاص
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 وارد عنوان يبرا دلخواه یمتن HeaderText تیخاص در و دیده قرار image برابر را)عکس حیتوض صفت

  ).Picture مثال (دیکن

  

 ImageFieldبخش از و دیکن انتخاب را HyperLinkField لدیف Selected fields ستیل از
properties تیخاص DataNavigateUrlFields و DataTextField ) تیسا آدرس صفت بیترت به 

 دیکن وارد عنوان يبرا دلخواه یمتن HeaderText تیخاص در و دیده قرار link برابر را) حیتوض صفت  و

  ).personal page مثال(

  

  )مثال ياجرا از قبل GridView یخروج نمونه

  

  )مثال ياجرا از پس GridView یخروج نمونه

 مثال باشند ASP.net استاندارد فرم به ستیبا یم داده گاهیپا يها لدیف در آدرس: نکته

c:\\images\\pic.jpg ای ~\\picfolder\\photo.bmp  

  

AJAX  

 و شود يبارگذار دوباره صفحه رخداد هر در ستین الزم آن کمک به که است ییها يآور فن مجموعه

  .است یتعامل يها تیسا وب جهت مناسب

 دیبا شود یم استفاده اجاکس از که يا صفحه هر در و جاواست موتور منزله به : ScriptManager کنترل

  .کرد استفاده آن از

 نیا درون در دیبا است یبروزرسان و رییتغ حال در اجاکس توسط  که یکنترل هر : UpdatePanel کنترل

  .ردیگ قرار پنل

  .اجاکس بکمک ها آن يها شهر و استان شینما برنامه) مثال
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 آنها يمحتوا کهم،یکن یم یطراح code ، state ، city لدیف سه با و situation نام با یجدول ابتدا

  دارد قرار استان آن در که يشهر نام)ج ،   استان نام)ب ،)   است دیکل (کد)الف :    هستند ریز بیبترت

  .است صورت نیا به ما نمونه جدول در موجود اطالعات

  

  DropDownListدو و UpdatePanel کی و ScriptManager کنترل کی فرم یطراح بخش در حال

 با که لیدل نیا به  رد،یگ یم قرار UpdatePanel درون ها DropDownList از یکی  (میده یم قرار

 يمحتوا و یرسان بروز دوم DropDownList در ها شهر نام  اول، DropDownList از استان نام انتخاب

  ).کند یم رییتغ آن

  

  :DropDownList1 در

 داده اتصال situation جدول ازstate  لدیف به سپس شود زده Enable AutoPostBack نهیگز کیت

 شینما از يریجلوگ يبرا statement  select Configure theپنجره در اتصال، هنگام در شود،

  دیبزن کیت را Return only unique rows نهیگز استانها، نام يِتکرار
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  .دیده قرار را ریز کد آن SelectedIndexChanged دادیرو در سپس

 مهیضم دیبا ریز يها نام يفضا ، webconfig و داده گاهیپا از استفاده لیبدل یشگیهم روال مطابق: توجه

  شوند

  

  .شود استفاده x+shift يها دیکل بیترک از ي حرف از استفاده يبجا: توجه
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  لیفا دانلود و آپلود

  .شود یم استفاده FileUpload کنترل از آپلود يبرا

  .است ازین using System.IO نام يفضا آپلود يبرا

  .سرور يرو بر يساز رهیذخ محل ل،یفا نام ل،یفا آدرس:  است توجه مورد سرور یاساس بخش سه آپلود يبرا

 کند یم آپلود آنرا ،يتکرار ریغ نام و مجاز حجم دییتا از پس و افتیدر را یلیفا آدرس که يا برنامه) مثال 

  .شود یم صادر مناسب غامیپ نصورتیا ریغ در

  

 HyperLink، LinkButton يها کنترل از استفاده با و است یمتنوع اریبس يها روش يدارا: لیفا دانلود

، GridView اجراست قابل... و.  

  .دیکن تیهدا خود نظر مورد لیفا آدرس به را مقصد نکیل ها کنترل نیا در ستیکاف

  

XML  

  : ها زبان انواع

 کنترل قابل آنها در... و  اطالعات تبادل ، دادهایرو ظاهر، ت،یامن  که کامل ساختار با ییها زبان: يا هیرو -1

  .است

  .هستند... و شرط حلقه، همچون ییها ساختار فاقد که sql و html مثل ییها زبان: یفیتوص -2
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HTML طیمح مخصوصا ها عامل ستمیس یبرخ در علت نیهم به است نیوسنگ یطوالن يها تگ يدارا 

  .ستین اجرا قابل) لیموبا رینظ ( کم يافزار سخت منابع با ییها

  است نصورتیبد HTML یکل و ساده ساختار

>html<
>head<

  )شوند ینم دهید که... (و فونت زیسا و فونت نام نییتع رینظ ییمحتوا ریغ بخش      

>/head<

>body<
  )      شود یم دهید که (محتوا همان ای بدنه

>/body<

>/html<

  

XML افزار سخت یتمام با ها عامل ستمیس تمام در که يبطور است سبک و شده شکسته يها تگ يدارا 

  )Free Platform(.اجراست قابل ها

  

  :XML در ها تگ

>تگ<

……
……
……

>تگ/<

  :XML در حاتیتوض

<!--
  حاتیتوض

-->
  .است ازین ریز نام يفضاها به XML يها لیفا با کار يبرا

  

  رکورد درج)د      جدول درج)ج      شهیر جادیا)ب     لیفا جادیا) الف    :  XML لیفا با کار مراحل

  

 اطالعات دوم، دکمه بر کیکل با و دیتول XML لیفا کی اول دکمه يرو بر کیکل با که يا برنامه) مثال

  )است شده داده سورس درون در بخش هر حیتوض. (دهدیم شینما GridView در را شده دیتول لیفا درون

  شوند مهیضم ریز نام يفضاها ابتدا

  اول دکمه کیکل دادیرو در
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  دوم دکمه کیکل دادیرو در
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  :یخروج

  

  .دیینما سهیمقا باال مثال سورس با را شده دیتول XML لیفا اتیمحتو ،XML بهتر درك يبرا

  :است صورت نیا به )booklist.xml (شده دیتول XML لیفا

  
  
  
  
  
  

  انیپا
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