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Special Asp.Net Directory 
 

که در زير به اھم آن اشاره می  شاخه ھای مختلفی در يک صفحه ای اس پی وجود دارد
:کنيم  

 
:Bin ی مورد استفاده در صفحات ما که اسمبلی ھستند  ھای جداگانهتمام فايلھای کالس

  .شده در اين شاخه قرار می گيرند dllو کامپايل می شوند به صورت 
:App_Code حاوی کالس ھای صفحاتasp.net  می باشد که با پسوند ھای.vb  يا

.vc در آن ذخيره می گردد. 
:App_Data حاوی پايگاھھای داده ی مورد استفاه  در سايت مثلSQL  وXML  . 

:App_Themes حاوی فايلھای مربوط به چارچوب کلی تصويری صفحه مثلSkins 
  . Themesو

Global.asax 
سايت به صورت خودکار يا دستی ايجاد می شود و برای مديريت شی فايلی که در وب 

Application  وSession به اين صورت که روی رخداد . مورد  استفاده قرار می گيرد
  .اجازه ی کد نويسی می دھد  Sessionو  Applicationشی ھای مختلف 

  :Global.asaxی مھم تر موجود در  انواع رخداد ھا
Application_init : ھنگامی که يک شیApplication  جديد ساخته می شود اين
  :رويداد اجرا می شود

  :aliحاوی مقدار  qqq جديد به نام  Applicationساخته شدن يک شی 
Application.add(“qqq”,”ali”)  

  
:Application_Disposed ھنگامی که يک شیApplication  تخريب يا پاک می

  .شود اجرا ميگردد
  :qqqبه نام  Applicationشی پاک شدن يک 

Application.Remove("qqq") 
Application.Clear() 

:Application_Error ھنگام رويدادن خطا در کارکرد شیApplication رخ می دھد.  

www.ParsBook.org



4 
 

:Application_Start ھنگام آغاز به کارApplication  پس از ساختن آن اجرا می
  .ميباشد Applicationکه پر کاربرد ترين رويداد شی  , شود

:Application_End ھنگام پاک شدن آخرين شیApplication رخ می دھد.  
:Application_BeginRequest ھنگام پاسخ به در خواستApplication  رخ

  .ميدھد
:Application_EndRequest ھنگام اتمام پاسخ برنامه به يک در خواست

Application رخ می دھد.  
 :Application_AuthenticationRequest ھنگامی که سيستم از معتبر بودن کاربر

  .مطمين شد رخ می دھد
:Application_AuthorizeRequest ھنگامی رخ می دھد که سيستم مشخص کند

مجوز دسترسی به منابع را دارد يا  Authenticationتوسط  ,کاربر تعيين اعتبار شده 
  .خير

:Session_Startر شد و يک شی ھنگامی که يک کاربر تعيين اعتباSession  برايش
اين عمل زمانی صورت ميگيرد که يک رکورد .اين رخداد اجرا می گردد , تعريف شد

در  Session Startايجاد شد که اين عمل با دستور  Session Tableمخصوص کاربر در 
Asp.NET صورت می گيرد.  

:Session_Endھنگامی که Session ام شود و قصد کاربر تعيين اعتبار شده کارش تم
برای مثال وقتی کوکی مربوط به .رخ می دھد) Sessionالبته توسط شی ( , خروج را دارد

Session کاربر حذف شد اين رويداد فعال می شود.  
 :حالت کلی رخداد ھا و نام تمام آنھا و ترتيب رخ دادن آنھا در شکل زير آمده است
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از سايت را داشته ) چه عضو چه غير عضو(برای مثال برای اينکه تعداد بازديد افراد 
تعريف کنيم و  Applicationيک  Application_Startباشيم کافی است در رويداد 

  قرار دھيم ٠مقدار اوليه آن را 
  

    Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

        Application.Add("ppp", 0) 

    End Sub 

يک بار ,در کل  pppبا يک نام خاص مثال  Applicationشی ( سپس با علم به اينکه
منظور از بسته (يا برنامه بسته نشده در برنامه ی ما ايجاد شده و تا وقتی که پاک نشده

در  روز شدن ان و يا سرور است مثال شما ھر بار که برنامه ی خود را  شدن برنامه به
و سپس می بنديد در اصل برنامه بسته نشده ولی وقتی اجرا می کنيد سيستم خود 

VisualStudio  البته پيش (برنامه بسته می شودرا می بنديدو سپس آن را باز می کنيد
ميکنيد ديگر امکان بسته شدن برنامه  Uploadولی وقتی وب سايت خود را ) خودتان

ما در کد ھای سايت بسيار کم می شود مثال ممکن است سرور به روز شود و يا اينکه ش
وجود دارد و  يا به پايان نرسد و پس از آن برنامه را اجرا می کنيد)خود تغييری ايجاد کنيد

مخصوص اطالعاتی که قرار است در Applicationمقدار آن نيز حفظ می شود چون اصال 
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 بايد به دنبال رويدادی بگرديم که با ھر) حفظ شوند ساخته شده) تمام صفحات(کل برنامه
اين .بار مراجعه به سايت به مقدارش يکی اضافه شود تا نقش يک شمارنده را دارا باشد 

باشد ولی چون اين رويداد قبال در ساختن  Application_Startرويداد ميتواند 
Application  پس می توان از تنھا .مورد استفاده قرار گرفته ازش استفاده نمی کنيم

استفاده می کنيم يعنی ھر بار که  Application_BeginRequestرويداد ممکن يعنی 
  :آغاز می شود رخ می دھد  Applicationدرخواست شی 

  
    Sub Application_BeginRequest(ByVal sender As Object, ByVal e As 

EventArgs) 

        Application("ppp") += 1 

    End Sub 

آغاز می شود تا آن را بسازيم و  Applicationحتما می پرسيد حال چه زمانی اصال 
! می شود که به آن يک واحد اضافه کنيم Application_BeginRequestچه زمانی 

 :آن را صدا کنيم  page_Loadکافيست در رويداد 
  

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) _Handles Me.Load 

        Response.Write(Application("ppp") & "<br>") 

    End Sub 

 

اضافه می  Applicationبه اين ترتيب با ھر بار لود شدن برنامه يک واحد به 
اطالعاتی که قرار است تا پايان برنامه حفظ شود و  بايد برای Applicationاز  البته.شود

ه قرار است پس از پايان برنامه نيز با بستن آن از بين رود استفاده کنيم نه اطالعاتی ک
منظور از پايان برنامه ھمانطور که قبال توضيح داديم بسته شدن مرورگر (.حفظ شود
پس برای نگھداری دايمی اطالعات بايد از پايگاه )-در باال توضيح داده شد-...نيست بلکه

برنامه را ه وقتی صحيح است که اين مثالی که از شمارنده زده شد .داده استفاده کنيم
اندازی مجدد نشود زيرا اگر در ھر جايی از پيکر بندی برنامه اگرتغييری رخ دھد شی 

Application  دوباره از صفر  )شروع مجدد(با بستن برنامه از بين می رود در اينجا ھم
  .بايد از پايگاه داده استفاده کرد محکم و مطمين  شروع می شود و در اصل برای شمارش

Web.Config 
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است که تنظيمات امنيتی مربوط به دادن  asp.netاز مھمترين فايل ھای يک برنامه ی 
ف دادن و گرفتن نقش ھا و اطالعات امنيتی و محلی در آن لو گرفتن مجوز از افراد مخت

و  )نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است(می باشد xmlانجام می گيرد و از جنس 
  :ساختار کلی آن به شکل زير است

  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<configuration xmlns="http://schemas.microsoft.com/.NetConfiguration/v2.0"> 

<system.web> 

<!-- ASP.NET configuration sections go here. --> 

</system.web> 

</configuration> 

تگ  web.configاصل کار .بودن صفحه است xmlخط اول که معرف 
>configuration<  و تگ است که بين آن تمام برنامه ھا وجود دارد>system.web< 

 .نيز در داخل آن وجود دارد
  :web.configمعرفی مھمترين تگ ھای 

<Authentication> 
نحوه ی دادن تصديق را مشخص می کند که وقتی کاربر تقاضای ورود کرد بر چه 

مشخص می  modeمقدار را از طريق خصوصيت  ٤که   مبنايی اعتبار وی سنجيده شود
را  Formکه اگر مقدار None ,Windows ,Passport , Formکند که عبارتند از 

و .که رايج ترين حالت استصورت می گيرد  cookieانتخاب کنيم تصديق از طريق 
Windows  مخصوص استفاده از سرويس امنيتیmicrosoft  است وPassport 

  :ھم که بدون امنيت است Noneاست و در نھايت   IISمخصوص خود 
<authentication mode="Forms"> 

    

  </authentication> 

جلو  main.aspxمثال اگر بخواھيم از دسترسی کاربران غير مجاز به صفحه ای مثل 
نيز استفاده کنيم  >forms<از تگ  , <Authentication>گيری کنيم بايد در داخل تگ 

  :زير به شکل
<authentication mode="Forms"> 

 <forms name="reg" loginUrl="login.aspx" protection="All" timeout="20" 

path="/" requireSSL="false" slidingExpiration="true" 

cookieless="UseDeviceProfile" defaultUrl="main.aspx"></forms> 

  </authentication> 
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. اولين صفت نام است که اھميت چندانی ندارد >form<در تگ  ينيدھمانطور که ميب
 ولی دومين صفت 

LoginUrl  اگر وی می ,است که مشخص می کند در صورت مجوز نداشتن يک کاربر
بفرستد تا  Login.aspx  برود وی را به صفحه ی main.aspxخواست به صفحه ی 

است  Protectionفت بعدی که ص.شدن بد ست آورد Loginاعتبار الزم را از طريق 
 TimeOutصفت بعدی .باشد Allمقدار محافظتی را مشخص می کند که سعی کنيد ھميشه 

که کاربر با ورودش ايجاد کرده کی  cookieمشخص می کند که  است که بر حسب دقيقه
آدرس محل ذخيره شدن  Path .دقيقه است ٣٠منقضی شود که مقدار پيش فرض آن 

cookie صفت .کافی است/ ک عالمت است که يrequireSSL  مشخص کننده ی اين است
صفت بعدی .انجام شود يا خير cookieکه آيا به جای متن عمل رمزگذاری روی 

slidingExpiration  است که سعی کنيد ھميشهTrue اين صفت تعيين می کند که .باشد
 ر پيش فرض برایدقيقه به طو ٣٠آن ساخته شد و  cookieاگر کاربروارد سايت شد و 

TimeOut دقيقه  ٣٠اگر کاربر دوباره به سايت مراجعه کند اين  ,آن در نظر گرفته شد
refresh  يا از ھمان در ) يعنی مجددا از زمان مراجعه ی دوباره ی وی حساب شود(شود

صفت .می شود TimeOutشدن  refreshبودن اين صفت باعث  Trueمراجعه ی اول که 
Cookieless کنيد ھميشه با  را سعیUseDeviceProfile  مقدار دھی کنيد و در نھايت

صفحه ی مقصد را مشخص  می کند که کاربران دارای مجوز به که  DefaultUrlصفت 
  .است بروند LoginUrlآن رفته  و کاربران بی نام به آدرسی که در 

<Authorization> 
تند و کدام افراد عضو کدام افراد عضو سايت ھس دتگ بسيار مھم که مشخص می کن

به معنای کاربران عضو و عالمت ؟ به معنای کاربر غير عضو يا بی نام * عالمت .نيستند 
 >allow<برای ممانعت از ورود و  >deny<اين اعمال از طريق دو تگ مھم  .است

کد زير کاربران بی نام را رد می کند و از ورود  .برای اجازه ی ورود استفاده می شود 
  :جلو گيری می کندآنھا 
  

<authorization mode="Forms"> 

 <deny users="?"/> 

    ></authorization  
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است اجازه  javad و aliکد زير کاربران بی نام را رد می کند و به افرادی که نامشان 
  :ی ورود می دھد

<authorization mode="Forms"> 

 <deny users="?"/> 

 <allow users="ali"/> 

 <allow users="javad"/> 

    </authorization> 

ھمچنين مديريت نقش ھا نيز توسط تگ ھای باال انجام می گيرد با اين تفاوت که به 
کد زير از ورود تمام افراد عضو به جز .قرار می گيرد rolesکلمه ی  usersجای کلمه ی 

  :ھستند جلوگيری می کند managerافرادی که حاوی نقش 
<authorization mode="Forms"> 

 <deny  users="*"/> 

 <allow roles="manager"/> 

    </authorization> 

 

<Compilation>  
که يک خصوصيت مھم آن .تگی است که مربوط به نحوه ی کامپايل برنامه است

defaultlanguage است که زبان کامپايل را تعيين می کند.  
  

<CustomError>  
را به گونه ای  )RunTime Errors(زمان اجرا  دهتگی است که خطا ھای رخ دا

  .سفارشی می کند
  :که دو خصوصيت مھم دارد 

١-:DefaultRedirect که آدرس صفحه ای است که در صورت بروز خطا به آن
  .Modeبه نام  <CustomError>فرستاده می شويم البته با تنظيمات صفت دوم تگ 

٢-:Mode که حاوی سه مقدارon, off, Remote Only  است که نحوه ی مقابله با
باشد در صورت مواجھه با خطا به جای  Remote Onlyکه اگر .خطا را مشخص می کند

 به صفحه ای خاص که آدرس آن در asp.net ديدن صفحه ی خطای معمولی 
DefaultRedirect  است فرستاده می شويم البته تنھا کاربران غير محلی به آن فرستاده
به ھمان صفحه ی  بران محلی مثل خود ما که جلو سرور نشسته ايممی شوند و کار

default asp.net   که به طور دقيق و جزيی خطا را شرح می دھد فرستاده می شويم
  :نمونه ای از اين صفحه که ما محلی ھا به آن می رويم به صورت زير است
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  :زير است سو لينک اين خطا در آدر
http://localhost:3517/yoursitename/runtimeError.aspx  

  
ه محلی ھا و چه غير محلی ھا به صفحه ا ی چتنظيم شود  onبا  Modeحال اگر صفت 
با  Modeو در صورت تنظيم صفت .است می روند DefaultRedirectکه آدرسش در 

off ودکار ھمان خطای خasp.net نمايش داده می شود که در شکل باال ميبينيد.  
 >error<برای اجرا نياز به يک تگ درونی به نام  <CustomError>حال خود تگ 

دارد که  می تواند به ھر تعدادی باشد که ھر کدام نوع خطا ی رخ داده را تشخيص می 
شد که کد خطای رخ می با StatusCodeدو صفت مھم است اولی اين تگ حاوی .دھند

می  page not foundمخصوص خطای  ٤٠٤داده است مثال ھمه می دانيم کد 
است که آدرس صفحه ای است که در صورت رخ دادن  Redirectدومين صفت ھم .باشد

  >error<  در تگ Redirectحال حتما می پرسيد صفت .به آنجا برويم ٤٠٤خطای 
بايد بگوييم که !!! چيست <CustomError>در تگ  DefaultRedirectچيست و صفت  
می باشد  DefaultRedirectنامشان بر می آيد صفحه ی پيش فرض  ما ھمانطور که از 

را به داخل  >error<را در بر می گيرد حال اگر تگ  RunTimeکه ھمه نوع خطای 
<CustomError>  اضافه کنيم در صورت رخ دادن خطا ی مشخص شده توسط صفت

StatusCode  در تگ>error<   صفحه به آدرسی که صفتRedirect  در تگ
>error<  مشخص کرده می رود نهDefaultRedirect  چونRedirect  به

DefaultRedirect )ارجعيت دارد) در صورت وجود.  
  

www.ParsBook.org



11 
 

  :با اين مثال مفھوم را بھتر متوجه می شويد
  :تگ ھای زير را اضافه کنيد web.configدر صفحه ی 

<customErrors defaultRedirect="oo.aspx" mode="On"> 

 <error statusCode="404" redirect="kkk.aspx" /> 

  </customErrors> 

طراحی کنيد که در ھر کدام  kkk.aspxو  oo.aspxسپس دو صفحه ی ساده به نامھای 
حال يک صفحه .را دارا باشد يک پيغام خطای سفارشی خود شما البته متمايز از ھم باشد

و  طراحی کنيد و آن را اجرا نماييد) حتی صفحه ی سفيد جھت آزمايش(ی اصلی ساده
می بينيد که به صفحه ی , سپس آدرس يک صفحه که وجود خارجی ندارد را به آن بدھيد

kkk.aspx حال اگر لينک باال ی صفحه را نيز بدھيد باز ھم به صفحه ی .فرستاده شده ايد
kkk.aspx ال چون او.متصل می شويدmode="On"  است و دوما تگ>error<   
 kkk.aspxانجام دھيد ديگر به  page not foundحال اگر خطای ديگری جز .وجود دارد

دليل اينکه .طراحی شده است  ٤٠٤فقط برای خطای  kkk.aspxفرستاده نمی شويد چون 
 "mode="Onشما ھم که محلی ھستيد به صفحه ی سفارشی منتقل شديد اين است که 

 defaultمی بود شما به صفحه ی خطای    "mode="RemoteOnly اگر,شده 
asp.net منتقل می شديد و غير محلی ھا به صفحه ی سفارشی می رفتند.  

<Globalization> 
مثال يک  تگی است که ويژگی ھای فرھنگی و زبانی برنامه ی ما را مشخص می کند

در خواست شده را تعيين می کند است که شکل رشته ھای  requestencodingصفت آن 
   Unicodeمثل 

<sessionState>  
و تعيين نحوه ی در  Sessionسر و کار دارد که مدت زمان  Sessionتگی که با 

در آن تعيين می کند اين  Cookielessھمينطور صفت مھم .خواست را مشخص می کند
Session  خاص باCookie  کار کند يا باSessionID  که مقدارTrue  يعنی با

SessionID  و مقدارFalse  يعنیCookie. صفت ديگر اين تگTimeOut  است که
به تفصيل در مورد  Sessionدر بخش .را بر حسب دقيقه تعيين می کند Session اعتبار

  .پيکر بندی اين تگ توضيح داده خواھد شد
<Location> 
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عمال شود معلوم می تگ مھمی که آدرس صفحه ی وبی که برخی تنظيمات بايد رويش ا
ديديم که چگونه يک سری از افراد  Authorizationمثال ما در تگ ھای امنيتی مثل .کند

حال در کدام صفحه اين عمل .اجازه ی ورود داشتند و يک سری اجازه ی ورود نداشتند
ولی از چه .انجام می گرفت؟کد قبلی به صورت زير بود که کاربران بی نام را رد ميکرد

  )آن را مشخص می کند Pathکه صفت (؟صفحه ای
<authorization mode="Forms"> 

 <deny users="?"/> 

    ></authorization   
<Location>برای مشخص شدن آن نياز به تگ  مشخص می کند چه صفحه  داريم که 

يا بی نام از ای است که نياز به ورود کاربران مجاز دارد و از ورود کاربران غير عضو 
و گيری می شودآن جل  

آورده و پس  <Authorization>را روی تگ  >system.web<برای اين کار تگ  .
  :به صورت زير.اضافه می کنيم >system.web<را روی تگ  <Location>از آن تگ 

<location path="main.aspx"> 

 <system.web> 

   <authorization> 

  <deny users="?"/> 

   </authorization> 

 </system.web> 

</location> 

وارد  main.aspxبه اين ترتيب افراد بی نام يا غير عضو نمی توانند به صفحه ی 
 .شوند

<ConnectionString> 
تگی بسيار مھم که خود به خود وقتی يک پايگاه داده را به برنامه ی خود اضافه می 

:کنيد ايجاد می شود و به طور کلی به صورت زير است  
<connectionStrings> 

  <add name="ConnectionString" connectionString="Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\CDB.mdf;Integrated 

Security=True;User Instance=True" 

   providerName="System.Data.SqlClient" /> 

 </connectionStrings> 
ايگاه داده را به برنامه ی خود اضافه کرديم که اين عمل اضافه ما به عنوان مثال يک پ

صورت گرفت  >ConnectionString<در داخل تگ  >add<استفاده از تگ با  ,کردن
و کاربردش در استخراج اين رشته  اولی که يک نام معمولی است.عنصر است ٣که حاوی 

مھمترين  ConnectionStringصفت .از جايی ديگر است که با ذکر نام صورت می گيرد
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درجلوی صفت .صفت اين تگ است که حاوی رشته ی اتصال به پايگاه داده است
providerName  نيز اگر پايگاه داده ی شماSQL  باشدSystem.Data.SqlClient 

قرار می  System.Data.OleDbباشد  Accessقرار می گيرد و اگر پايگاه داده ی شما 
يعنی ھمزمان به چندين پايگاه داده .چندين بار استفاده کنيد  >add<ميتوانيد از تگ . گيرد

  .وصل شويد
<AppSettings> 

ه صورت ايستا در يک شی به نام باين تگ داده ھای عمومی وب سايت شما را 
AppSettings به اين صورت می توانيد بار ھا از آن داده در صفحات .ذخيره می کند

در داخل  >add<داده ھا بايد از تگ  برای تعريف.سايت خود استفاده کنيد
<AppSettings> ميتوانيد ھر چند بار از تگ .استفاده کنيد>add<  در اين مکان استفاده

و متغير  aliحاوی مقدار  a ايجاد می کند که متغير bو aکد زير دو متغير به نامھای .کنيد 
b   حاوی مقدارreza است.  

<appSettings> 

  <add key="a" value="ali" /> 

  <add key="b" value="reza" /> 

</appSettings> 

حال برای بازيابی اين دو مقدار کافی است در صفحه ی وب سايت از متد 
ConfigurationManager استفاده کنيد به صورت زير:  

Response.Write(ConfigurationManager.AppSettings("a"))  
  .می باشد aliکه خروجی اين کد 

انجام داد مثال به تگ  web.configاز داخل برنامه نيز تغييراتی را روی  می توان
ConnectionString  آن دسترسی داشت که به اين منظور بايد متغيری از نوع

ConnectionStringSetting تعريف کرد:  
Dim connection As ConnectionStringSettings 

می بايست از يک  web.configدر  ConnectionStringسپس برای بازيابی از تگ 
چون ممکن است شما چندين  استفاده کرد For Each...nextحلقه ی 

ConnectionString و با استفاده از خصوصيت .تعريف کرده باشيد
ConnectionString  متدWebConfigurationManager  روی حلقه به دنبال
ConnectionString  موجود درweb.config گشت:  

 For Each connection In WebConfigurationManager.ConnectionStrings 

    Response.Write("Name: " & connection.Name & "<br />") 
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    Response.Write("Connection String: " _ 

    & connection.ConnectionString & "<br /><br />") 

  Next 

 connection.ConnectionStringنام کانکشن و با  connection.Nameو با 
نوع پايگاه  connection.ProviderNameھمچنين ميتوان با .مقدار آن را بدست آورد

  .داده را تشخيص داد
خاص ببه صورت زير عمل  ConnectionStringھمچنين برای دسترسی کامل به يک 

راج می را برای ما به طور کامل استخ aliبا نام  ConnectionStringدر زير .می کنيم
  :کند

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

   Response.Write(ConfigurationManager.ConnectionStrings("ali")) 

End Sub 

WebConfigurationManager  متد ديگری به نامOpenWebConfiguration 
دسترسی داشت که اين متد مقداری  web.configز می توان به محتويات دارد که با آن ني

string  محل  می پذيرد که ھمان آدرسweb.config  است که با کد
Request.ApplicationPath حال می توان متغيری از نوع .مشخص می شود

Configuration  تعريف کرد و مقدار اوليه اش را  به متد
WebConfigurationManager سپرد:  

Dim con As Configuration = 

WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(Request.ApplicationPath) 

 

 

جديد ايجاد  AppSettingsمثال می توان يک .آماده ی استفاده است conحال متغير 
  :کرد

con.AppSettings.Settings.Add("aaag", " kharabetam refigh ") 

con.Save() 

که می .می شود web.configجديد به  AppSettingsاين کد باعث اضافه شدن يک 
  :آن را با کد زير بازيابی کرد ,توان پس از ايجاد 

Response.Write(ConfigurationManager.AppSettings("aaag”)) 

con.Save()  
  :از پيش تعريف شده را ويرايش کرد AppSettings يا می توان مقدار يک

con.AppSettings.Settings("aaag").Value = "I Love Asp.net" 

con.Save()  
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 I Loveبه  kharabetam refighرا از  'AppSettings  ,'aaagدر اين کد ما مقدار  
Asp.net   کرديمويرايش.  

  :ف نمودذرا ح AppSettingsبا کد زير می توان يک 
con.AppSettings.Settings.Remove("aaag") 

con.Save()  
به اين صورت .کنيد saveبايد آن را  AppSettingsيادتان باشد که در ھر عملی روی 

که اول نام شی ساخته شده که تمام تغييرات حذف اضافه و ويرايش روی آن اعمال می 
  : saveسپس يک نقطه و بعد از آن انتخاب گزينه ی ) می باشد  conکه در اينجا (شود

con.Save()  
تعريف می شوند و توسط web.configدی ھستند که در فايل موارد و تگ ھای زيا

  ...و OrderServiceاشيای مربوطه قابل دسترسی ھستند مثل تگ 
يک فايل بسيار مھم می باشد پس راه جلوگيری  web.configشايد از خود بپرسيد فايل 

فايل  از ھکر ھا و پنھان کردن آن از ديگران چيست؟مسلما ديگران نبايد به تگ ھای اين
کافيست در آدرس با صفحه ی سايت  web.configبرای ديدن فايل .دسترسی پيدا کنند

web.config را بنويسيم. asp.net  راھی مناسب برای پنھان کردن اين فايل و ھر فايلی
 httpHandlersرا فراھم کرده است و آن استفاده از ... و pdf,jpg,gif,docرا از قبيل 

 .بايد نوشته شود >system.web<است که درون تگ 
  :آشنا شويم httpHandlersپس بھتر است با مفھوم 

httpHandlers  يکComponent  برای پاسخگويی به در خواست ھای مختلفی است
 httpHandlersبارز ترين حالت استفاده از .وجود دارد Asp.NETکه در يک برنامه ی 

افرادی که که شايد شما دلتان نخواھد  مثال.استفاده از آن در جھت محافظت از داده ھاست
به اين منظر .دسترسی داشته باشند docاز سايت شما بازديد ميکنند به فايل ھای پسوند 

 HttpHandlerاين کار با يک کالس مشتق شده از .استفاده می کنيم HttpHandlerاز 
از  کال برای استفاده.است HttpForbidenHandlerاين کالس نامش .صورت می گيرد
HttpHandler  از تگ می بايست<httpHandlers>  درWeb.Config  در .کنيماستفاده

  .مقداردھی کنيم <add>با تگ صفت کلی را  ٣داخل اين تگ بايد 
Verb: استمشخص کننده ی نحوه ی ارسال درخواست مربوطه.Get   ياPost  و يا *

  .که به معنای ھر دو است
Path:خواست مورد نظر به آن ارسال شودآدرس فايلی است که بايد در.  
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Type: نام کالسی است که در اصل عمليات مربوطه را روی آن آدرسی که درPath 
اگر کالس حاوی فضای نام ھم بود ابتدا فضای نام و سپس نام .انجام می دھددريافت شد 

  :کالس آورده می شود
NameSpace.ClassName  

* را با  Verbفايل محافظت کنيم اوال قسمت که در اينجا می خواھيم از يکسری پس ما 
است پس صفت  doc.و چون قصد ما حفاظت از تمام فايل ھا با پسوند .مقدادھی می کنيم

Path  را با*.doc يعنی ھر نامی و .* مقداردھی می کنيم.doc  يعنی با پسوندdoc. اگر
ی رسيم به حاال م.نام خاصی مد نظرتان بود به جای ستاره آن نام را قرار دھيد

انجام می دھد درون يک کالس است که  httpHandlerھمانطور که گفتم کاری که .عمل
  :بياوريم Typeنام اين کالس را به ھمراه فضای نامش بايد در صفت 

<system.web> 

 <httpHandlers> 

  <add verb="*" path="*.config" type=" 
System.Web.HttpForbiddenHandler " /> 

 </httpHandlers> 

 </system.web> 

برای ايجاد .ھم آشنا شويد Custom HttpHandlersحاال شايد بخواھيد با طرز ايجاد 
Custom HttpHandlers و نامش را درون صفت  ابتدا بايد کالسی تعريف کنيدType 

 HttpHandlerکه ( IhttpHandlerه تعريف می کنيد حتما بايد از اين کالسی ک.بياوريد
اين کالس حتما نکته ی بسيار مھم اين است که .شود Implement) شتق می شوداز آن م

  .خاصيت باشد ١متد و  ١بايد حاوی 
در اين متد ما بايد به .عمليات اصلی را انجام می دھدکه  ProcessRequestمتد 

دسترسی داشته باشيم به اين منظور از آرگومان  Requestو  responseاشيايی نظير 
در حقيقت يک شی اين .است استفاده می کنيم HttpContextمتد که از نوع ورودی اين 

اين تابع ھم بايد از .زمينه از اشيايی که ممکن است الزم شود به ما می دھد
IhttpHandler Implement شود.  

آيا  تعيين می کند ProcessRequestپس از اتمام کار تابع  که IsReusableخاصيت 
 IhttpHandler Implementاين خاصيت ھم بايد از  .اده شود يا نهاين تابع دوباره استف

ايجاد  HttpExtensionبا فضای نام  SimpleHeaderدر زير يک کالس به نام .شود
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نوشته را در خروجی نمايش  کي Contextشی  Responseکرديم که با استفاده از متد 
  .می دھد

Namespace HttpExtensions 

    Public Class SimpleHandler 

        Implements IHttpHandler 

        Public Sub ProcessRequest(ByVal context As 

System.Web.HttpContext)Implements IHttpHandler.ProcessRequest 

            context.Response.Write("My custom Http Handler") 

        End Sub 

        Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements 

IHttpHandler.IsReusable 

            Get 

                Return True 

            End Get 

        End Property 

    End Class 

End Namespace  
  :رجيستر کنيم Web.Configکافی است ان را در  HttpHandlerحال برای اعمال اين 

<httpHandlers> 

<add verb="*" path="httphandler.aspx" type="HttpExtensions.SimpleHandler" 

/> 

  </httpHandlers> 

 My Customرا اجراکنيد نوشته ی  httphandler.aspxبا اين کار اگر صفحه ی 
Handler روی آن نمايان می شود.  

که با آن می توان  GenericHandlerوجود دارد به نام  asp.NETيک نوع فايل در 
Custom HttpHandlers برای باز کردن اين فايل .ھا را به شکل ساده تری ايجاد کرد

آنگاه يک فايل با .را انتخاب کنبد GenericHandlerرفته و  Add New Itemروی 
  :يجاد می شود که کد ھای زير به طور پيش فرض در آن قرار دارندا ashxپسوند 

<%@ WebHandler Language="VB" Class="Handler" %> 

 

Imports System 

Imports System.Web 

 

Public Class Handler : Implements IHttpHandler 

     

    Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements 

IHttpHandler.ProcessRequest 

        context.Response.ContentType = "text/plain" 

        context.Response.Write("Hello World") 

    End Sub 
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    Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements 

IHttpHandler.IsReusable 

        Get 

            Return False 

        End Get 

    End Property 

 

End Class 

را  HttpHandlerکه می توانيد روی آن به دلخواه تغييرات ايجاد کنيد و ديگر کالس 
آشنا می  HttpHandlerدر بخش ھای بعدی با نوع پيشرفته ی .به طور دستی ايجاد نکنيد

  .شود
  

  :Componentنحوه ی ايجاد 
component  ھا يک سری کالس ھستند که به وسيله ی آنھا می توان با يک بار کد

و  ClassLibraryولی نه يک کالس ساده بلکه يک فايل .ن بار استفاده نمودييسی چندنو
و در ھمان برنامه ی وبی  app_codeيک کالس ساده در پوشه ی .شده dllبه صورت 

که قرار است از آن استفاده کنيم ذخيره می شود و برای اينکه در ساير برنامه ا بتوان از 
ولی يک کالس ساده يک بار ايجاد می شود .کرد Copy Pasteآن استفاده کرد بايد آن را 

به برنامه ی وب اضافه می گردد ولی نه به صورت ک کالس  Add Referencو نوسط 
  .شده dllبلکه يک فايل اسمبلی 

و به در اينجا ميخواھيم يک کالس ساده ايجاد کنيم ولی به صورتی آن را کامپايل کنيم 
dll  فيل تبديل کنيم تا خودش بهBin برای اين کار ابتدا از  گزينه ی .منتقل شودNew 

Project  گزينه یClassLibrary اين کار را خارج از (را انتخاب کنيدweb 
Application من نام آن را  .)انجام دھيد يعنی در يک پروژه ی جديدclass1 می

  :استتنھا چيزی که برای شما در اين کالس نمايش داده می شود کد زير .گذارم
Public Class class1 

 

End Class 

  :سپس يک فضای نام برايش ايجاد ميکنيم
Namespace calculator 

 

    Public Class class1 

 

    End Class 
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End Namespace 

  :می زنيم حال يک کالس بسيار ساده
Imports Microsoft.VisualBasic 

 

Namespace ass 

 

Namespace calculator 

    Public Class Class1 

        Private m_f As Integer 

        Private m_s As Integer 

        Private m_func As String 

        Public Property first() As Integer 

            Get 

                Return m_f 

            End Get 

            Set(ByVal value As Integer) 

                m_f = value 

            End Set 

        End Property 

        Public Property second() As Integer 

            Get 

                Return m_s 

            End Get 

            Set(ByVal value As Integer) 

                m_s = value 

            End Set 

        End Property 

        Public Property func() As String 

            Get 

                Return m_func 

            End Get 

            Set(ByVal value As String) 

                m_func = value 

            End Set 

        End Property 

        Public Function calculating() As Integer 

            Return calculating(first, second, func) 

        End Function 

        Public Function calculating(ByVal first1 As Integer, ByVal second1 

As Integer, ByVal func1 As String) As Integer 

            Select Case func1 

                Case Is = "+" 

                    Return first1 + second1 

                Case Is = "-" 

                    Return first1 - second1 

                Case Is = "*" 

                    Return first1 * second1 
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                Case Is = "/" 

                    Return first1 / second1 

            End Select 

        End Function 

    End Class 

End Namespace 

 firstدو مقدار .عمل اصلی ايجادکرديم ٤ما در اينجا يک کالس ماشين حساب ساده با 
& Last  ھم مقاير من ھستند که بايد عملياتی که با خاصيتfunc  مشخص می شود روی

را  Bulid Class1گزينه ی  Buildپس از اتمام کار کافی است از منوی .آن دو اجرا شود
  :در حالت کلی.انتخاب کنيم

Build > Bulid ‘Your Class Name’ 
حال به وب سايت خود می رويم تا اين فايل را به .با اين کار عمل کامپايل انجام می شود

گزينه ی  Solution Explorerبرای اين کار در .و اسمبلی به آن اضافه کنيم dllصورت 
Add Reference  را کليک کنيد سپس در تبBrowse  نام فايلdll خود را که به 

 ٣کنيد خود به خود  Okکرده بوديد انتخاب کرده و  Buildآن را  ClassLibraryصورت
  :شما اضافه می شوند  binفايل به پوشه ی 

  :قابل دسترسی است My Web Applicationو حاال کالس مربوطه در 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim k As New ClassLibrary2.calculator.Class1 

        k.first = 12 

        k.second = 11 

        k.func = "+" 

        Response.Write(k.calculating()) 

    End Sub 
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  .اين تکنيک در ايجاد کنترل ھای سفارشی بسيار کاربرد دارد
تگ ھای بسياری دارد که تعريف ھر کدام از آنھا در  Web.Config در حالت کلی فايل

 .اين بخش زياد جالب نيست و درمورد ھر کدام در مباحث مربوطه صحبت خواھد شد

State Management  
که به حفظ حالت برنامه کمک  ,مديريت حالت به مجموعه تکنيک ھا يی گفته می شود

اطالعات کاربر را در  ,لت يک صفحه ی خاصمثال اگر بخواھيد برای حفظ حا.می کنند
  .مديريت حالت می تواند به شما کمک کند ,مثل نام کاربری,اختيار داشته باشيد 

  :مختلفی می شود که در زير اھم آنھا آمده است تکنيک ھایمديريت حالت شامل 
View State 

Query String 
Cross-Page Posting 

Cookie 
Session 

Applicatiom  
Cache 

Profile  
:View State 

به !.البته به گونه ی کامال موقتی.يک شی که مقادير فرم ھا را در خود نگھداری می کند
 View State , اين ترتيب که در ھر صفحه ای که شما در آن مقاديری را وارد می کنيد

ايجاد می کند و مقادير داده ای شما را تا وقتی صفحه  )Hidden Field) يک فيلد مخفی
شدن صفحه ھم از بين  PostBackحتی با که نگه می دارد  در آن فيلدباز باشد 

يعنی ,کاربرد دارد  Current Pageاين است که فقط در  View Stateولی بدی .نميرود
  .نه تمام صفحات , تنھا در ھمان صفحه ای که مقادير را وارد می کنيد

  :تعريف آن نيز به صورت زير است
 ViewState.Add("a", "reza") 

  .تعريف کرديم rezaبا مقدار  aبه نام  View Stateکه در اين کد ما يک 
مثال کد زير يک .از کنترلھای موجود استفاده کرد,ميتوان به جای رشته ھای د ل خواه 

View State  تعريف می کند با نام يک کنترلTextBox  و مقدارText آن:  
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 ViewState.Add(TextBox2.ID, TextBox2.Text) 

 View Stateولی در حالت کلی يادتان باشد که اگر خواھان صفحات سبکتری ھستيد از 
ھمچنين از .استفاده نکنيد زيرا حجم صفحه را با فيلد مخفی که می سازد زياد می کند

چون ھر لحظه .بپرھيزيد  View Stateنگھداری اطالعات سری و مخفی کاربران در 
در  View Stateچون ھمانطور که گفتيم .آن می باشد امکان از بين رفتن اطالعات

Current Page  می توان به جای آن از کلکسيون ھای کم حجم تری مثل  .کاربرد دارد
HashTable  , ,ArrayList Stack  وQueue استفاده کرد.  

  :ھم می توان به صورت زير عمل کرد View Stateبرای باز يابی 
label1.Text = ViewState(TextBox1.ID) 

 

آن قرار دھيد تا ھر وقت تھی  ویھميشه شرط زير را بر ر View Stateھنگام بازيابی 
  :مواجه نشويد NullRefrenceنبود بازيابی شود تا در اين صورت با خطا ی 

If ViewState(TextBox1.ID) IsNot Nothing Then 

    Label1.Text = String.Empty 

    Label2.Text += ViewState(TextBox1.ID) & "<br>" 

End If  
 View , يا ھر چيز ديگر integerيا  stringبرای ذخيره کردن مقادير مختلفی از نوع 

State به اين صورت که . برای شما محدوديتی قايل نيستView State  ابتدا مقادير
 stream of bytesتبديل می کند و سپس اين مقادير  stream of bytesورودی را به 

از فيلد مخفی آن مقادير را می خواند و  ,سپس برای بازيابی . را وارد فيلد مخفی می کند
 )است و ممکن است ھرئچيزی باشد stringدر اينجا (stringبه  byteسپس آنھا را از 

ساده ی بسيار مثال  به کالس .گفته می شود serializationبه اين فرايند .تبديل می کند
دارد يکی  publicاست و دو متغير  customerميبينيد که نام کالس . زير اگر دقت کنيد 

FirstName  و ديگریLastName  که دو مقدار و در تابع سازنده اشFirst  وLast  را
  .خود قرار می دھد publicمی گيرد و در دو متغير 

Public Class Customer 

    Public FirstName As String 

    Public LastName As String 

    Public Sub New(ByVal first As String, ByVal last As String) 

        FirstName = first 

        LastName = last 

    End Sub 

End Class 
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  :اگر متغيری از نوع اين کالس تعريف کنيم به صورت زير می شود
Dim cust As New Customer("reza", "ahmadi") 

ھر نوع مقداری را در خود ذخيره می کند  View Stateجه به اين که گفتيم حال با تو
ايجاد کرديم  نوع داده ای را که خودمان integerو  stringدر اينجا می خواھيم به جای ,

است و در کد باال تعريف کرديم را در  customerکه از نوع  custقرار دھيم يعنی متغير 
View State مش را قرار می دھيم و اسa  و مقدارش راcust حال آنکه .قرار می دھيم

و  rezaاست که به ترتيب مقادير  LastNameو  FirstNameحاوی  custخود 
ahmadi را در خود ذخيره کرده است:  

ViewState.Add("a", cust) 

ولی اگر اين کدھا را اجرا کنيد يک خطا از شما گرفته می شود و آن !.به ھمين سادگی
نيست پس بايد با توجه به  VB.Netت که نوع داده ای شما چون از انواع خود ھم اين اس

برای حل اين . شود Serializable , اشاره شد serializationآنچه در باال تر در مورد 
عبارت  customerمشکل کافيست به سادگی ھر چه تمام تر به کالس 

>Serializable()_ < را اضافه کنيد:  
<Serializable()> _ 

Public Class Customer 

    Public FirstName As String 

    Public LastName As String 

    Public Sub New(ByVal first As String, ByVal last As String) 

        FirstName = first 

        LastName = last 

    End Sub 

End Class 

را به توجه به فرايند از پيش تعريف شده ی  به درستی مقادير شما View Stateحال 
serialization حال شايد از خود بپرسيد نحوه ی بازيابی اين .د ذخيره می کندودر خ

View State چگونه می توان مقدار !چگونه استstream of bytes  را بهcustomer 
آرگومان ورودی  اين تابع دو.آشنا شده ايد CTypeحتما تا به حال با تابع مھم .تبديل کرد

دارد اولی يک متغير با يک نوع داده ای خاص و دومی يک نوع داده ای ديگر که می 
است را می  integerکه  ٤٠٠مثال در کد زير عدد .بايست اولی به دومی تبديل شود 

  :تبديل کنيم stringخواھيم به 
CType(400, String) 
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ذخيره شده را  View Stateای که در نو ع داده  مقدار در مثال خودمان نيز می خواھيم
بريزيم و سپس عمل  customerتبديل کنيم و آن را در متغيری از نوع  customerبه 

  :بازيابی انجام پذيرد
Dim j As Customer 

j = CType(ViewState("a"), Customer) 

Label1.Text = String.Empty 

Label1.Text += j.FirstName & "<br>" 

Label1.Text += j.LastName  
  :که خروجی اين کد به صورت زير است

  Reza 
Ahmadi  

می گويند يعنی ذخيره  Storing Objects in View Stateبه اين اعمالی که انجام شد 
روی آنھا انجام  serializationکه حتما بايد عمل  View Stateکردن اشيا در 

ذخيره بکنيدھم بايد عمل  View Stateھمچنين اگر بخواھيد کلکسيون ھا را نيز در .پذيرد
serialization  و پيش فرض (صورت گيرد ولی چون کالسش را شما تعريف نکرده ايد

vb.NET نيازی به کلمه ی  )است>Serializable()_ < زيرا اين کلمه .در آن نيست
در مثال زير کلکسيون .مخصوص کالسھايی است که خود شما تعريف کرد ه ايد

HashTable ام به نj  تعريف شده و مقدار دھی شده و درView State  ذخيره شده:  
Dim j As New Hashtable 

j.Add("a", 2) 

j.Add("b", 3) 

j.Add("c", 4) 

j.Add("d", 5) 

ViewState.Add("ddd", j) 

  :و برای بازيابی عمل تبديل نوع داده ای صورت گرفته است
Dim ooo As New Hashtable 

ooo = CType(ViewState("ddd"), Hashtable) 

Response.Write(ooo("a").ToString) 

Response.Write(ooo("b").ToString) 

Response.Write(ooo("c").ToString) 

Response.Write(ooo("d").ToString) 

 EnableViewStateيک صفت به نام  Asp.Netتما می دانيد در ھر صفحه ی ح
حال اگر اين .است Trueمی گيرد و پيش فرض آن  True,Falseوجود دارد که دو مقدار 

قرار دھيد تمام کارھايی که تا اينجا انجام داده ايم بی فايده خواھد بود و  Falseمقدار را 
ھر .انجام می گيرد نه بازيابی ViewStateنه عمل ذخيره در بدون ھيچ پيغام خطايی 
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ان اين کار را برای ھر کنترل اين صفت را دارا است که می تو Asp.Netکنترل نيز در  
برای جلوگيری از افزايش حجم اطالعات صفحه در مورد کنترل ھايی که نيازی به ذخيره 

کد زير .تا صفحه ی ما بھتر و سريعتر بار گذاری شود ی اطالعات آنھا نيست انجام داد
  :می کند Falseبرای کل صفحه را  EnableViewStateخصوصيت 

  
 ="Default.aspx.vb"CodeFile ="false"AutoEventWireup VB"="Language Page @<%

%> ="false"EnableViewState ="_Default"Inherits 

را در مرورگر ببينيد که صفات   Asp.Netاگر در صفحه ی اجرا شده ی  
EnableViewState  آن باTrue  کليک راست کرده و ,تنظيم شده باشدViewSource 

  :فحه حتما با خطی مثل خط زير برخورد می کنيدص Sourceرا بزنيد در 
<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="dDw3NDg2NTI5MDg7Oz4="/> 

است که اطالعات در آن قرار  ViewStateمربوط به اين خط در اصل ھمان فيلد مخفی 
! دو مقداری عجيب دار ViewStateاست و نامش ھمان   hiddenمی گيرد و نوع آن 

و اگر  خيلی ھا فکر می کنند اين مقدار رمز گذاری شده است در حالی که اين طور نيست
شما اطالعات امنيتی خود را در آن بگذاريد ھکر ھا به سادگی به آنھا دسترسی پيدا می 

در  EnableViewStateMACبايد ازصفت  ViewStateبرای باال بردن امنيت .کنند
بھتر است اين کار را در خصوصيت تگ .فاظت انجام شود صفحه استفاده  کنيد تا عمل ح

>pages<  درداخل تگ>system.web<  درWeb.Config ھمچنين برای . انجام دھيد
استفاده  viewStateEncryptionModeاز صفت  ViewStateعمل رمز گزاری روی 

  :قرار دھيد Alwaysفرم زير  مثلن را آکنيد و مقدار 
<system.web> 

 <pages enableViewStateMac="true" viewStateEncryptionMode="Always"/>  

</system.web> 

 و viewStateEncryptionModeبدون اعمال يرنمونه ای از فيلد مخفی زدر 
EnableViewStateMAC آمده است:  

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" 

value="/wEPDwULLTExMjUwMDA5MjBkZNl4Ud3oh12vciFgE+/D6C+46sXS" /> 

و  viewStateEncryptionModeو در زير نونه ای از فيلد مخفی با اعمال 
EnableViewStateMAC آمده است:  

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" 

value="jV86yUyfgnL9wffdPd7ropliyTYJibG2mCtfIVMHBW4=" /> 
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در حالی که مقدار اصلی  دردو نمونه ی باال متفاوت است Valueمی بينيد که 
ViewState به اين ترتيب .ذاری شده ولی در پايينی اين مقدار رمز گ در ھر دو يکی است

ھای شما به درستی دسترسی  ViewStateھکر ھا نمی توانند به مقادير ذخيره شده در 
  .پيدا کنند

يز انجام داد ولی برای کليت داشتن و پرھيز می توان اين اعمال را در صفحه ی اصلی ن
  .انجام دھيد Web.Configعمل مھم را در  وبھتر است اين د, از کد اضافه و احيانا اشتباه

Query String:  
که بيشتر .است Query Stringيکی ديگر از تکنيک ھای مديريت حالت استفاده از 
از کلمه ی  googleال در اگر مث.برای ارسال داده ھا بين صفحات صورت می گيرد

organic gardening  جستجو به عمل بياوريدgoogle  به صفحه ی بعدی رفته و لينک
  :زير را می فرستد

http://www.google.ca/search?q=organic+gardening 

Query String نيز ھمين کار را انجام می دھد.  
  :به صورت زير است Query Stringفرمت کلی 

Response.Redirect("newpage.aspx?var= reza”) 

به يک صفحه ی جديد  نشان دھنده ی ارسال Response.Redirectدر اين فرمت 
عالمت ؟ نيز .صفحه ای است که مقاديری بايد به آن ارسال شود newpage.aspx .است

و نشان می دھد که ھدف ما ارسال توسط  بعد از آدرس صفحه ی مبدا ذکر می شود
Query String   ھايت مقداری که بايد نو در = عالمت , و بعد از آن نام متغيراست

  :می توان چندين مقداررا فرستاد& با عالمت .فرستاده شود ذکر شده است
Response.Redirect("newpage.aspx?var= reza&var1=ali&var2=bahman”) 

  :مثال زير يک متغير تعريف می کند و آن را به صفحه ای خاص می فرستد
Dim str As String = "." 

Response.Redirect("aaa.aspx?ooo=" & str) 

Response.Redirect  ھميشه يک مقدار از نوعstring صفحه  سبه عنوان آدر
)Url ( در يافت می کند و به آنUrl می رود.  

در صفحه ی مقصد استفاده می  Request.QueryStringبرای دريافت ھم از متد 
 oooکنيد که حتما بايد نام متغير ارسالی و در يافتی يکی باشد که در اينجا دقت . کنيم
  :است

Request.QueryString("ooo") 
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اشکال اين روش اين است که ھر چيزی را بفرستيد عينا در آدرس بار مرورگر ديده می 
ت کار می که از امني.عينا در آدرس بار مرورگر ديده می شود .مثال در مثال باال .شود
برای ارسال درست داده بين دو صفحه و جلوگيری از ديده شدن آن در آدرس بار .کاھد

دھيم سپس در مرورگر بايد در طرف ارسال آن را کد گذاری کرده و عمل ارسال را انجام 
به اين منظور از .رده و پيغام را دريافت کنيمکصفحه ی دريافت کد آن را واکشی 

Base64String  استفاده کرد برای روشن شدن موضوع با يک مثال توضيح می می توان
  :دھيم

ابتدا .بفرستيم aaa.aspxرا با عمل کد گزاری به صفحه ی  amoo .می خواھيم عبارت 
  :را در آن قرار می دھيم amoo .متغيری تعريف کرده ومقدار 

Dim str As String = ". amoo" 

تعريف می کنيم و  stringاز نوع  encodetxtمتغيری به نام  سپس برای رمز گزاری
  :انجام می دھيم ToBase64Stringو صفت  Convertعمل تبديل را با متد 

Dim encodetxt As String = Convert.ToBase64String 

(System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(str)) 

داده ای از نوع   Convert.ToBase64Stringھمانطور که می بينيد آرگومان ورودی  
Byte  است پس برای تبديل متغيرstr  که از نوعstring  است و حاوی مقدار. amoo 

تبديل کنيم و سپس به عنوان آرگومان ورودی به  Byteاست بايد آن را به 
Convert.ToBase64String  به اين منظور از .بدھيم

System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes   استفاده می کنيم که اين متد يک مقدار
string  را بهByte حال کافيست اين متغير رمز گزاری شده را .تبديل می کند

)encodetxt ( باQuery String بفرستيم:  
Response.Redirect("aaa.aspx?ooo=" & encodetxt) 

به صورت زير  مقدار رمز گزاری شده amoo . حال در آدرس بار مرورگر به جای 
  :)زمينه ی آبی(ذکر می شود

bWFuaWZlc3QgYW1vbwaaa.aspx?ooo=  
ولی اين بار با متد  Convertحال برای ديکد کردن داده ی رمز شده بايد باز از 

FromBase64String به صورت زير استفاده کنيم:  
Dim ttt() As Byte = Convert.FromBase64String(Request.QueryString("ooo")) 

 Base64Stringھمانطور که مشخص است چون داده ی ارسالی رمز شده از طريق 
 در آمد Byteو به نوع  هديکد شد Convert.FromBase64Stringبود ابتدا رمز آن با 
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سپس توسط  قرار گيرد) tttدر اينجا ( Byteکه برای استفاده بايد در يک متغير از نوع  
تبديل شود که  stringبه  Byteاز اين بار  Byteبه  stringمتدی کامال شبيه متد تبديل 

می باشد که مقدار وروديش از  System.Text.Encoding.ASCII.GetStringاين متد 
  :قرار می دھيم  IDبه نام  string است و تبديل شده ی آن را در متغير Byteنوع 

Dim ID As String = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(ttt) 

برای داده ھای حساس و امنيتی استفاده  QueryStringبا اين حال سعی کنيد از 
از طرفی  نمی توان داده ھای غير رشته  چون باز ھم امنيت آن قابل اطمينان نيست.نکنيد

کلمه ی مورد جستجو را بدون کد کردن می فرستد  googleمثال  . ای را با آن ارسال کرد
 ھمينطور شما می توانيد اطالعات.و از نوع رشته است داردچون از لحاظ امنيتی موردی ن

  :به صورت زير بفرستيد QueryStringيک فرم را با  
Response.Redirect("second.aspx?name=" & myname & "family=" & myfamily & "age=" & myage) 

انيد يک مثال شما می تو.به مراتب مورد استفاده قرار می گيرد QueryStringامروزه 
listBox   که  ھيددايجاد کنيد و به کاربر اين امکان را ب ,حاوی نام يک سری مقاله است

و آن را  ارجاع داده شودمقاله با انتخاب ھر گزينه از آن ليست به صفحه ی مربوط به آن 
به اين منظور به جای قرار دادن يک لينک برای تک تک عناصر آن ليست می .مطالعه کند
  :به صورت زير استفاده کنيد QueryString توانيد از

Response.Redirect("aaa.aspx?ooo=" & listbox1.selectedItem.Value) 

به اين ترتيب شما به صفحه ی مربوطه ارسال می شويد بدون اضافه کاری در کد 
البته در صفحه ی مقصد بايد به گونه ای بازيابی مقاله ی مورد نظر را بر اساس .نويسی
به اين صورت که  پس از ارسال شدن نام  مشخص کنيد listBoxه ی کليدی موجود در کلم

ايجاد کرده ولينک آن ) aaa.aspxدر اينجا (جديد در صفحه ی مقصد  frameيک ,مقاله 
را به صورت زير مشخص کنيد تا مقاله ی بار گزاری شده به درستی بر اساس آيتم 

  :ه نمايش در آيدب frameدر آن  listBoxانتخاب شده در 
  

"Your Web Site Address.../" & ooo & ".aspx"  

پس صفحه ی مقصد اصلی شما .نام مقاله را مشخص می کند   oooبه اين صورت 
aaa.aspx  است که خود حاوی يک صفحه ی ديگر است که باframe  ايجاد شده و در

 & Your Web Site Address.../" & oooبه وسيله ی لينک (آن ھمان مقاله ای بار گزاری می شود

".aspx"(    که شما درlistBox البته می توانيد .صفحه ی مبدا آن را انتخاب کرديدooo  را

www.ParsBook.org



29 
 

که کلمه ی کليدی ارسالی از صفحه ی قبل است را عنوان استخراج از پايگاه داده نيز قرار 
در صفحه ی  oooبا  يعنی مقاالت خود را در پايگاه داده ذخيره کنيد و سپس آنھا را.دھيد

aaa.aspx  بازيابی کنيد تا ديگر بهframe و ايجاد لينک نيازی نداشته باشيد.  
:Cross-Page Posting 

يکی ديگر از تکنيک ھای مديريت حالت است  که تمام خصوصيات يک صفحه را از 
از  برای بھره گيری.را به صفحه ی ديگر می فرستد... کنترل ھا و,نام صفحه ,قبيل عنوان 
حتما بايد از يک صفحه ی خاص به صفحه ای ديگر منتقل شويم تا متد خاص  اين تکنيک

Cross-Page Posting  به نامPreviousPage  بتواند ويژگی ھای صفحه ی مبدا را
البته شما برای جلوگيری از ھر گونه خطا ھميشه يک شرط برای وجود داشتن  .بدست اورد

PreviousPage ايجاد کنيد:  
If PreviousPage IsNot Nothing Then 

    ... 

End If 

مثال ساده ترين .شو ifاين شرط به ما می گويد اگر صفحه ی قبلی وجود داشت وارد 
  :بنويسيد به صورت زير است Cross-Page Postingکدی که می توانيد برای 

 If PreviousPage IsNot Nothing Then 

    Response.Write("You came from a page titled " & PreviousPage. 
Header.Title) 

 End If 

استفاده کرديم تا عنوان صفحه ای را که ازش آمديم  Header.Titleاز متد  در اين کد
  .را به ما بدھد

  :شما حتی می توانيد برای صفحه ای که ازش آمديد ھم شرط بگذاريد
 If PreviousPage IsNot Nothing Then 

    If TypeOf (PreviousPage) Is CrossPage1 Then 

     ' (Read some information from the previous page.) 

    End If 

 End If 

شرط  .را چک می کند PreviousPageدر اين مثال  شرط اول که وجود يا عدم وجود 
باشد وارد ساختار  CrossPage1دوم چک می کند اگر نوع صفحه ای که ازش آمديد 

البته شما در حالت کلی ھم می توانيد نوع صفحه ی قبلی را با رويداد .شويم
PreviousPageType در کد صفحه ھم مشخص کنيد:  

%> ="~/aaa.aspx"VirtualPath PreviousPageType @<% 

  .اين کد جايش در خط دوم کد زير است.نوع صفحه ی قبلی  تعيين شده استدر اين کد 
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در اين مثال ابتدا يک .را به شما نشان می دھد CrossPageمثال زير بھتر مفھوم 
 ايجاد کنيد و در صفت  Buttonو يک کنترل TextBoxصفحه ی ساده با يک کنترل 

PostBackUrl Button  آدرس صفحه ای مثلq2.aspx را بدھيد:  
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="y.aspx.vb" 

Inherits="y" %> 

 

<!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>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" PostBackUrl="q2.aspx" 

Text="Button" /></div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

 Page_Loadرا به برنامه ی خود اضافه کنيد و در رويداد  q2.aspxسپس صفحه ی 
  :آن کد زير را بنويسيد

 Dim j As TextBox 

 j = CType(PreviousPage.FindControl("TextBox1"), TextBox) 

 If Not j Is Nothing Then 

   Response.Write(j.Text) 

 End If 

در خط دوم با استفاده .تعريف می کند TextBoxاز نوع  J خط اول اين کد متغيری به نام
 , به آن Stringو دادن نامی از نوع  PreviousPageمتد  FindControlاز خصوصيت 

اگرواقعا وجود .می گرديم TextBox1در حقيقت در صفحه ی قبل که از آن آمديم به دنبال 
می  Jنيم و آن رادر متغير تبديل می ک TextBoxبه  CTypeداشته باشد آن را با تابع 

  حاوی Jسپس چک می کنيم اگر .ريزيم
Text پس ما توانستيم حتی به  .باشد آن را در خروجی چاپ کنيمText  يک کنترل از

توجه کنيد با نوشتن خط دوم .يک صفحه ی قبل در صفحه ی ديگر دسترسی داشته باشيم
ل در اين صفحه از قبيل از صفحه ی قب TextBox1م صفات احاوی تم Jکد باال ديگر 

ID,ForeColor,BgColor,EnableViewState  شما می توانيد اين کار .نيز ھست... و

www.ParsBook.org



31 
 

مثال می توانيد اين را در نظر بگيريد که مقادير  .را برای کنترل ھای ديگر نيز انجام دھيد
 ,کاربر  usernameکه به صفحه ی بعدی ارسال شد اصال ھمان  ١TextBoxآن کنترل 

آن که  usernameشد به صفحه ی بعدی بيايد و  Loginشدن باشد که اگر  Loginجھت 
بود کلمه ی کليدی ما برای استخراج داده ھای ديگر اين کاربر از  ١TextBoxھمان کنترل 

يک کاربر را به يک  usernameتوانستيم ,به اين ترتيب به طريقی امن .پايگاه داده شود
  .صفحه ی ديگر ارسال کنيم

يعنی .است Page Validationکرد  CrossPageاده ی ديگری که می توان از استف
يک صفحه  به عنوان مثال.دارد يا نه Validationچک کنيم آيا صفحه ای که ازش آمديم 

و يک کنترل  Buttonيک  TextBoxيک کنترل  ايجاد کنيد  crosspage2.aspxبه نام 
RequiredFieldValidator  کنارTextBox  دھيد و مقدار قرارControlToValidate 

قبل از ادامه توضيح يک نکته الزم است و آن ھم اين .مربوط کنيد TextBoxآن را به 
ھستند  EnableClientScriptاست که کنترل ھای تعيين اعتبار حاوی يک صفت به نام 

اين به اين معنی است که در صورت رعايت نکردن قوانين .است Trueکه پيش فرض آن 
يعنی .شدن به شما پيغام خطا را می دھدPostBackصفحه بدون  , کنترل تعيين اعتبار ھر

از شما خطا گرفته  Client-Sideفرستاده نمی شود و به گونه ی  Serverخطای شما به 
شده و سپس از شما خطا گرفته  PostBackکنيد صفحه  Falseاگر اين صفت  را .می شود
را نيز به  PostBackUrl Button صفت.کنيد False در اين مثال اين صفت را.می شود

صفحه ی   Page_loadدر رويداد .نسبت دھيد y.aspxيک صفحه مثال 
crosspage2.aspx کد زير را بنويسيد:  

If Request.QueryString("error") = "true" Then 

   Page.Validate() 

End If 

  .در مورد اين کد دوباره توضيح می دھيم
  :نيز کد زير را بنويسيد  y.aspxصفحه ی  Page_loadد در رويدا 

If PreviousPage IsNot Nothing Then 

  If (Not PreviousPage.IsValid) Then 

      Response.Redirect(Request.UrlReferrer.AbsolutePath & "?error=true") 

  Else 

      Response.Write("Thats True ") 

   End If 

End If 

www.ParsBook.org



32 
 

در خط دوم اين کد شرطی آمده که بيانگر اين است که اگر صفحه ای که ازش آمديم 
Validate نباشد وارد شرط شو. Validate  شدن يک صفحه را با کنترل ھای  تعيين

با  errorبه نام  QueryStingيک  Response.Redirectبا دستور .عتبار می سنجندا
 )Request.UrlReferrer.AbsolutePath(به صفحه ای که ازش آمديم  Trueمقدار 

ر آنجا در صفحه ی  دکه  , شديم elseيعنی وارد  بود Validateحال اگر  .می فرستيم
y.aspx   پيغامThats True در اين مثال ما از کنترل که  حال .را می نويسيم

RequiredFieldValidator کاربر مقداری را در فيلد وارد نکند و روی , استفاده کرديم 
ديدن ھيچ واکنشی از سوی می رود بدون  y.aspxدگمه کليک کند يعنی به صفحه ی 

RequiredFieldValidator. الزم به ذکر است که اگر صفتEnableClientScript  را
 PostBackUrlتنظيم کنيد رويداد  Falseبرابر  RequiredFieldValidatorدر کنترل 

Button  به پيغام خطا یRequiredFieldValidator  ارجعيت داده می شود و صفحه
 Validateما به دليل  Request.UrlReferrer.AbsolutePathحال با .منتقل می شود

 QueryStingولی اين بار با يک .ھمانجا برمی گرديم بهنبودن صفحه ای که ازش آمديم ّ
به به اين درد می خورد که ما وقتی  QueryStingاين .Trueبا مقدار  errorبه نام 
در  QueryStingرسيديم اين  crosspage2.aspxصفحه ی   Page_loadرويداد 

نيست و  Validateبود يعنی صفحه  Trueدر آن  errorاگر مقدار .خواست می شود 
 RequiredFieldValidatorکاری می کنيم که  ()Page.Validateاينجاست که با کد 

مقداری وارد نکرده ايد  TextBoxرا در بر اينکه چفعال شود و پيغام خطای خود را مبنی 
  .نيز کاربرد دارد Validateدر زمينه ی  crosspageپس .را ظا ھر می کند

ول ياگر به کليت نگاه کنيد و خودتان آن را اجرا کنيد می .قبول داريم کمی پيچيده شد
  .بينيد چقدر ساده است

:Cookie 
يک فايل  Cookie .است cookie , ذکر شده مورد تکنيک مديريت حالت ٣مھم تر از 

البته اين ايجاد بدون اطالع .کوچک است که ھر کاربر با ورودش به سايت ايجاد می کند
وی در روی ھارد درايو او ساخته می شود و نشان دھنده ی آن است که وب سايت ما از 

کی چون ھر کو.البته تا زمانی که کوکی منقضی نشود.اين به بعد اين کاربر را می شناسد
  .می باشد ExpireTimeدارای 

  :مرحله دارد ٣ساخت يک کوکی 
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  ايجاد شی کوکی-١
Dim newcookie As New HttpCookie("mycookie ")  

 دادن مقداربه آن-٢
Newcookie.Value= "vb"  

 اضافه کردن ان به صفحه-٣
Response.Cookies.Add(newcookie) 

 هم و يک رشته برای شناختن آن بکردي newرا  newcookie در مر حله ی اول متغير
در .ايجاد کرديم HttpCookieبا  اين کار يک نمونه از کالس .داديم mycookieنام 

آن را به  Response مرحله ی دوم مقداری به کوکی داديم و در مرحله ی آخر با شی 
توجه شود که اگر چه کوکی يک فايل متنی است که در کامپيوتر .کرديم Addوب سايت 

Client  ذخيره می شود ولی حتما بايد دارایValue  باشد کهValue  جزيی از آن فايل
  .متنی به حساب می آيد

  :کردن به وب سايت Addمی توان زمان انقضا نيز به کوکی داد البته قبل از 
newcookie.Expires = DateTime.Now.AddMinutes(2)  

  .می شود دقيقه ديگر کوکی منقضی ٢اين کد يعنی از االن تا 
  :صورت می گيرد Requestطرز استفاده از کوکی نيز با شی 

 If Not Request.Cookies("mycookie") Is Nothing Then 

    Response.Write("You Are a My Web Site Member") 

 Else 

    Response.Write("You Are Not a My Web Site Member") 

 End If 

بر اساس نام آن صورت می گيرد نه متغيری که کوکی درآن  درخواست کوکیدر اين کد  
وجود داشت يعنی کاربر عضو سايت است و اگر نداشت يعنی کاربر  کوکی اگر.ايجاد شده 

  .عضوسايت ما نيست
يک  Page_Loadکافيست تمام کد ھای باال را اسمبل کرده و در رويداد  , برای امتحان
  :صفحه قرار دھيد

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

  If Not Request.Cookies("mycookie") Is Nothing Then 

     Response.Write("You Are a My Web Site Member") 

  Else 

     Response.Write("You Are Not a My Web Site Member") 

  End If 

  Dim newcookie As New HttpCookie("mycookie") 

  newcookie.Value = "vb" 

  newcookie.Expires = DateTime.Now.AddMinutes(2) 
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  Response.Cookies.Add(newcookie) 

End Sub  
چون ھنوز کوکی ,اگر اين صفحه ی ساده را اجرا کنيد در ابتدا با اجرا شدن شر ط اول 

 You Are Not a My Web Siteپس با  پيغام  ,ساخته نشده و درخواست انجام می گيرد
Member اتمام زمان فعاليت (دقيقه ٢ولی اگر صفحه را تا قبل از  ,مواجه خواھيد شد

کوکی ساخته شده  ,چون در دفعه ی اول اجرای صفحهيد بسته و دوباره اجرا کن) کوکی
 You Are a My Web Siteپاسخ سرور به وجود کوکی مثبت است و شما با پيغام  ,بود

Member دقيقه وارد سايت شويد دوباره پيغام  ٢حال اگر پس از گذشت .مواجه می شويد
You Are Not a My Web Site Memberنقضای کوکی ظاھر می شود چون از تاريخ ا

  :برای پاک کردن کوکی کافيست کد زير رابنويسيد.ديرتر وارد سايت شديد
Request.Cookies.Remove("Mycookie")  

تنھا راه از بين رفتن کوکی دادن تاريخ منفی به ذکر شده که  البته در بعضی منابع 
  :انقضای آن است

cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(-1) 

در حقيقت ما به نام کوکی برای در .رف حضور کوکی در وب سايت استمع کوکینام 
  :مثال  نياز داريم , خواست

Request.Cookies("cookiename”)  
آن  Valueبا  , کردن آن به وب سايت Addولی برای تعريف يا تعيين زمان اعتبار و 

ال باال در مث Value newcookieو  mycookieاالن کوکی که ما با نام .کار داريم
 :به صورت زير استحاوی داده ھايی ساختيم 

mycookie 
vb 
localhost/ 
١٠٢٤ 
٩٣٢٩٠٥٤٧٢ 
٢٩٨٦٩٢١٨ 
٤٠٣٧٤٠٢٧٦٨ 
٢٩٨٦٩٢١٧* 

ميبينيد که نام .البته اين رشته ھا در اصل پشت سر ھم و بدون ھيچ فاصله ای است
يز آدرس است پس از آن آمده و بعد ن vbآن که  Valueت و کوکی اولين کلمه ی آن اس
  .سايت و پورت آن آمده است
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شدن يک کاربر به ب سايت معنا پيدا  Loginيادتان باشد که در اصل کاربرد کوکی با 
شدن کاربرا ن کاربرد  Loginبه اين دليل که کاربرد کوکی بسيار وسيع است و در .ميکند

گفته ... ھا وپروفايل و مجوز ط به پايگاه داده و بوبيشتری دارد در اينجا تا مباحث مر
و  ADO.Netپس از آموزش  .نشود مطرح کردن مثا ل کاربردی کوکی امکان پذير نيست

  .مباحث مھم ديگر به طور عملی با کاربرد کوکی آشنا خواھيم شد
:Session 

می توان اطالعات .يکی ازپر اقتدار ترين تکنيک ھای مديريت حالت است Sessionشی 
که  ViewStateبر خالف شی .صفحات از آن استفاده کرد را در آن ذخيره کرد و در تمام 

که حتما بايد از يک صفحه  QueryString,Cross Pageتنھا در صفحه ای خاص بود ويا 
و تنھا داده ھای رشته ای را در خود ذخيره می  به صفحه ی ديگر ارجاع داده می شد

به سادگی ايجاد شده و  Session ,که يک فايل متنی ايجاد می کرد Cookieو حتی  کردند 
 Sessionجزيی از می تواند  Cookieالبته  در تمامی صفحات از آن می توان استفاده کرد

دارد که  web.configدر فايل  Sessionباشد يا نباشد که اين امر بستگی به تنظيم صفات 
البته اين شی حتما جھت .که رسيديم متوجه خواھيد شد  Sessionبه پيکربندی جلوتر 

پس می فھميم  .بايد پس از خروج کاربر و يا پس از مدتی معين از بين برود ,امنيت بيشتر
را داراست و شی پايدار پس از بسته شدن برنامه  timeOutاين شی ھم مفھوم 

را  Sessionھر شی  ÅSP.NET.اين شی در سرور ذخيره می شود).نبايد ھم باشد(نيست
بيت به صورت اختصاصی  ١٢٠اين .می کند بيتی رديابی ١٢٠از طريق يک شناسه ی 

و کامال ھم  Uniqueاين مقدار بين کاربران مختلف .توليد می شود ASP.NETتوسط خود 
تصادفی می باشد و کاربر نمی تواند از طريق مھندسی معکوس به روش توليد آن پی 

مه ی وقتی شما در برنا.است Sessionاين شناسه بخشی از اطالعات مربوط به شی .ببرد
می شويد  ()Session_startاستفاده می کنيد باعث تحريک رويداد  sessionخود از شی 

 Sessionيک جدول در سرور ايجاد کند به نام  AsP.Netاين امر باعث می شود که و 
Table  که ھر کاربری که شیSession  جديد از اين جدول  سطررا صدا بزند آنگاه يک

داشته باشد  Sessionو اگر کاربر از قبل يک سطر در  شودبه آن کاربر تخصيص داده می 
دارای يک کليد اصلی و  Session Table.ديگر سطر جديدی برايش ايجاد نخواھد شد

Unique  ھر بار کاربری از .بيتی در آن ذخيره می شود ١٢٠است که ھمان شناسه ی
اد می شود و يک ايج Sessionاستفاده کند يک سطر جديد برايش در جدول  Sessionشی 
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بيتی مخصوص وی در آن سطر به عنوان کليد اصلی برايش ذخيره می  ١٢٠شناسه ی 
دارد و می توان ھر چند تا داده در آن ذخيره  Hashtableمفھومی مثل  Session .شود
و اين داده  )البته نبايد داده ھا زياد باشد چون باعث کم شدن کارايی سرور می شود( کرد

برای مثال شکل .سطری که به کاربر تخصيص داده شده بود ذخيره می شود ھا ھر کدام در
  :است Sessionزير يک نمای فرضی از جدول 

  
دو کاربر وجود دارند که ھر کدام دارای  ,باالی توليد شده در سرور Sessionدر جدول 

ال منحصر به فرد و حتی داده ھای متفاوتی ھستند که اين باعث می شو م SessionIDيک 
به قسمت رنگ مورد عالقع رجوع نکرده و رنگی را برای  aliبدانيم در حال حاضر کاربر 

ھنوز آدرس پست الکترونيک خود را جھت ارسال اخبار  aliخود انتخاب نکرده و يا مثال 
می  Sessionپس در اينجا می فھميم که شی ).ھمه اين ھا مثال است(سايت ثبت نکرده

  .نيز شود تواند باعث رديابی کاربر
حال حتما از خود می پرسيد که سرور چگونه می تواند اين اطالعات را رديابی 

سرور پس  ,توسط کاربر Session_startپس از صدا زدن رويداد .بسيار ساده است.کند
 کوکی در کامپيوتر کاربر ذخيره می کندبيتی آن را در قالب يک  ١٢٠از توليد شناسه ی 

و با استفاده از آن شناسه می تواند به ساير عناصر جدول  ASP.NET_sessionidبه نام 
Session ھمانطور که در پايگاه داده تا مقدار کليد اصلی را ندانيد نمی .دسترسی پيدا کند

توانيد مقادير ساير فيلد ھای سطر خاص را بازيابی کنيد در اينجا ھم سرور برای رديابی 
جود در کوکی شما را که در کامپيوتر شماست مثال نام کاربری شما به سادگی مقدار مو

تطبيق می دھد و سطر مورد نظر که اطالعات  Sessionبازيابی می کند و آن را با جدول 
حال اگر شما اين کوکی را پاک کنيد يا به ھر نحوی اين .شما در آن است را پيدا می کند

خواھد بود و سرور که ن Sessionکوکی از بين برود در حقيقت رابطه ای بين شما وجدول 
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سطر مربوط به اطالعات شما را از  ,می بينيد شناسه ای در کامپيوتر کاربر ذخيره نشده
حتما تا حاال متوجه شديد که مکانيسم .موجود در سرور پاک می کند Sessionجدول 

Session  بھترين راه برایLogin & Logout  کردن کاربران است و اينکه بسياری از
بدست می  Sessionرا از روی شمارش سطر ھای جدول  Onlineداد کاربران سايت ھا تع

با بستن صفحه ی سايت  ,در قالب کوکی در کامپيوتر شما ذخيره شد  Sessionچون .آورند
اگر شما کوکی را .ھم از بين می رود ,Session شدن کوکی TimeOutدر مرورگر و يا 
جھت  Mungمکانيسم ديگری در اصطالح  از ASP.NET غير فعال کنيددر کامپيوتر خود 

پس شما در اين جالت ھم اطمينان داريد که اگر .استفاده می کند  Sessionاستفاده از 
 به درستی کار می کند sessionکاربر کوکی را در کامپيوتر خود غير فعال کند ھم شی 
  .ولی با سربار  بيشتر و پايين آمئ سعت و کارايی سرور

 Sessionاست زيرا در سرور ديگر جدول  Sessionوکی سريعتر از ولی در ھر حالت ک
کلی اطالعات اضافی ئبه سرور تحميل می  Sessionنمی سازد در حالی که ھمين جدول 

کند و باعث کم شدن کارايی آن می شود پس سعی کنيد کمترين مقدار داده ھا را در شی 
Session شی .ذخيره کنيدSession  از بين برورد حالت می تواند ٤در:  

  مرورگر توسط کاربربا بستن -١
  .اگر کاربر ھمان صفحه را با مرورگر ديگری باز کند-٢
  .شود Session TimeOutوقتی شی -٣
  .استفاده کند Sessionوقتی برنامه نويس از متد ھايی جھت از بين بردن شی -٤
  .دوقتی وب سايت به روز می شود يا  سرور دوباره راه اندازی می شو-٥

ولی ديگر قابل وجود دارد در حافظه ی وب سرور ھنوز  Sessionدر دو حالت اول شی 
شی  TimeOutو وقتی اين اطالعات از بين می رود که زمان اصلی  دسترسی نيست

Session در مورد مورد پينج ھم بگويم که حتما ديديه ايد سايت ھايی که در حال .فرارسد
در .خاص امکان استفاده از آن سايت ھا نمی باشدبروز رسانی ھستند در آن لحظه ی 

که در اين  را بيرون از اين فرايند ھا استفاده کنيد Sessionچنين حالت ھايی بايد شی 
  .زمينه ھم توضيج خواھيم داد

وقتی يک مشتری وارد سايتی می .در تجارت الکترونيک است Sessionکاربرد اصلی  
ذخيره می گردد تا ھم در تمامی صفحات کاربرد  Sessionخريد وی در  سبد شود اطالعات

در  Sessionولی کمتر از شی .کاربر و سايت ايجاد گردد داشته باشد و ھم يک ارتباط بين
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Login  از  , در آن مباحث.شدن و اطالعات امنيتی تر مربوط به کاربر استفاده می شود
Cookie نحوه ی کار کرد .استفاده می شودSession ر جھت خريد يک کتاب در شکل زي

  :توسط کاربر کامال واضح است

  
  .به جھت فلش ھای رسم شده بين سرور و کاربر دقت کنيد

ان مثال در زير يک شی ا ز وبه عن.قرار داد Sessionاشيا مختلفی را می توان در شی 
قرار  cartبه نام  Sessionشی يک  را درون  Createبه نام   HashTableکلکسيون 

  :داديم
 Dim create As New Hashtable() 

 create.Add("a", 1) 

 create.Add("b", 2) 

 Session.Add("cart", create) 

حاوی يک کلکسيون  Sessionجھت باز يابی ھم بايد يادتان باشد که اين شی 
HashTable  است پس بايد آن را به اين کلکسيون تبديل کرد  و سپس آن را  در متغيری

چون اينجا ھم مثل .قرار داد و سپس عمل بازيابی را انجام داد HashTableاز نوع 
ViewState  برای اشيايی که خودمان ايجاد می کنيم ويا کلکسيونھایVB.NET  نياز به

Serializable يعنی وقتی ما يک شی مثال . شدن می باشدHashTable  را درSession 
تبديل می کند و ذخيره می  Byeرا به  HashTableآن شی  Sessionقرار می دھيم 

را به آنچه که  Sessionپس جھت بازيابی نيز بايد عکس اين عمل را انجام دھيم يعنی .کند
  :صورت می گيرد CTypeبه آن تبديل شده تبديل کنيم که اين اعمال با تابع 

 Dim retrieve As New Hashtable() 

 retrieve = CType(Session("cart"), Hashtable) 
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 Response.Write(retrieve("a") & "<br>" & retrieve("b")) 

شدن داشت اگر آن را  Serializableکرديم نياز به  newرا  HashTableالبته چون ما 
new  نکنيد و از نوعSystem.Collections.Hashtable  تعريف کنيد يک راست بدون

  :را در آن قرار دھيد Sessionتبديل نوع می توانستيد 
Dim retrieve As System.Collections.Hashtable = Session("cart")  

قرار ندھيد چون سرور را تحت  Session ھميشه يادتان باشد که اطالعات زيادی را در
برای  ArrayListيا  HashTableدر تجارت الکترونيک ھم از .فشار قرار می دھد

  !.ی معمولیاستفاده می شود نه متغير ھا Sessionاطالعات کاربر در 
را  Sessionآشنا شديد که کار اضافه کردن آيتم به  Sessionدر  Addتا اينجا با متد 
استفاده  Removeمی توان از صفت  Sessionحال برای پاک کردن شی .بر عھده داشت

را پاک می کند مثال ما در باال يک شی  Sessionاين صفت  يک آيتم از شی .کرد
Session  به نام"Cart" جاد کرديم و حاال آن را پاک می کنيماي:  

Session.Remove("cart") 

استفاده  Clearرا پاک کنيد بايداز متد  Sessionولی اگر بخواھيد تمام آيتم ھای 
را فعال  Sessionاين متد در عين حال که تمام آيتم ھا را از بين می برد  ولی شی .کنيد

دارد که دوباره به آن  Modeی به صفت بستگ(حافظه ای که اشغال کرده ونگه می دارد 
و مکان  )می شود web.configدر  >sessionState<مربوط به تگ (اشاره می کنيم

  :سر جايش باقی می ماند )را مشخص می کند Sessionذخيره شدن 
 Session.Clear() 

استفاده کنيد  Abandonرا از بين ببريد از متد  Sessionولی اگر بخواھيد اصال شی 
از بين برود  Sessionھم غير فعال شود و تمام  حافظه ی اشغال شده توسط  Session تا

اين متد جھت اتمام عمليات يک کاربر .رخ دھد  releases all the memoryو اصطالحا 
  :کاربرد دارد Sessionبا 

 Session.Abandon() 

که پس  می باشد Sessionھم مدت زمان بر حسب دقيقه ی انقضای  Timeoutصفت 
به طور پيش .انجام می گيرد Abandon از اتمام آن ھمان عمليات شرح داده شده در

 Web.Configن در فايل آتنظيم زمان ( دقيقه در نظر گرفته شده است ٢٠ Timeout فرض
در  >sessionState<که دو باره به آن اشاره می کنيم که مربوط به تگ  است

web.config می شود ( :  
Response.Write(Session.Timeout & "<br>") 

www.ParsBook.org



40 
 

می  Timeoutتنھا صفتی که می توان مقدار آن را در صفحه ی اصلی نيز تعيين کرد  
  :باشد

Session.Timeout = ٢٠ 
  :يک صفحه قرار دھيد Page_Loadبه عنوان مثال کد زير را در رويداد 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

    If Session(“cart”) IsNot Nothing Then 

         Response.Write(Session(“cart”).ToString) 

    Else 

         Response.Write(“No session”) 

         Session.Add(“cart”, “rrr”) 

    End If 

End Sub 

 No sessionين صفحه را اجرا کنيد می بينيد که پيغام در اين کد اگر برای اولين بار ا
چون در دفعه .خواھد بود rrrکنيد مقدار آن  Refreshحال اگر صفحه را .روی صفحه آمده

  .ساخته نشده بود و پاسخ به درخواستآن منفی بود Sessionی اول 
رای بار يک شی متصل به سرور است اگر کد باال را ب در اينجا Sessionدقت کنيد چون 

تنھا .می آيد  No sessionاول اجرا کنيد و سپس ببنديد و دوباره اجرا کنيد باز ھم پيغام 
 شی  , پس ديديم در کل.در آن نمايش داده می شود rrr , کردن صفحه Refreshدر صورت 
Session , يعنی حذف يا (متد داشت که  ميشد از صفحه ی اصلی آن را کنترل کرد ٤
  .)اضافه کرد

که ھمه در صفحه ی  می توان به موارد زير اشاره کرد Session ويژگی ھای مھم از 
که دوباره  تنظيم کرد Web.Configآنھا را در  و می توان(می باشند ReadOnlyاصلی 

  :)به آن اشاره می کنيم
:SessionID 

به وب سايت استفاده  Sessionکه جھت شناساندن  Uniqueبيتی و  ١٢٠شناسه ای 
  :و پيش از اين مفصل توضيح داده شد و در اين جا می توان آن را بازيابی کرد می شود

Response.Write(Session.SessionID) 

  :بيتی ١٢٠نمونه ای از خروجی اين شناسه ی 
22jnjcsblhp5utp55rdks5l55 

:Count 
ھمان تعداد عناصری که مخصوص يک کاربر .می باشد Sessionتعداد آيتم ھای شی 

  :ه شدهخاص ذخير
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Response.Write(Session.Count)  
:IsCoookieLess 

 falseمثال خروجی کد زير .با کوکی کار می کند يا خير Sessionمشخص می کند آيا 
  :با کوکی کار می کند Sessionيعنی .است 

Response.Write(Session.IsCookieless) 

:Mode 
  .در کجا ذخيره شده  Sessionمشخص می کند 

يک صفحه نوشته و  Page_Loadرست اين ويژگيھا کد زير را در رويداد برای تست د
  :آن را ببينيد

  Dim create As New Hashtable() 

  create.Add(“a”, 1) 

  create.Add(“b”, 2) 

  Session.Add(“cart”, create) 

  Dim retrieve As New Hashtable() 

  retrieve = Ctype(Session(“cart”), Hashtable) 

  Response.Write(retrieve(“a”) & “<br>” & retrieve(“b”)) 

  Response.Write(Session.SessionID & “<br>”) 

  Response.Write(Session.Count & “<br>”) 

  Response.Write(Session.IsCookieless & “<br>”) 

  Response.Write(Session.Mode & “<br>”) 

  Response.Write(Session.Timeout & “<br>”) 

و تنھا در صفحه ی .اين ويژگی ھا ھمه قابل تنظيم ھستند نکته ی قابل ذکر اين است که
ھمه ی اين تنظيم ھا در .تا دور از دسترس کاربر باشند ھستند ReadOnlyاصلی است که 

مثال در آنجا می توان با صفت .قرار دارند Web.Configدر فايل  >SessionState<تگ 
Mode    اين را مشخص کرد کهSession در کجا ذخيره شود.  
مشاھده می  در زير آن را مھم حالت کلی اين تگ و آيتم ھای :>SessionState<تگ 
نھا صحبت می آ ولی در زير در مورد تک تک. که خود گويای ھمه چيز ھست فرماييد
  :کنيم

<sessionState 

  mode=”[Custom|InProc|Off|StateServer|SQLServer|]” 

  stateConnectionString=”String” 

  stateNetworkTimeout=”Integer” 

  sqlConnectionString=”String” 

  sqlCommandTimeout=”Integer” 

  allowCustomSqlDatabase=”[true|false]” 

  cookieless=”[AutoDetect|UseCookies|UseDeviceProfile| 

               UseUri|true|false]” 

  cookieName=”String” 
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  timeout=”Integer” 

</sessionState> 

اين خصوصيت نحوه .است modeمھمنرين خصوصيت که در خط اول کد باال  ذکر شده 
مھمترين صفت .و اينکه اين شی کجا ذخيره شود را مشخص می کند sessionی مديريت 

  .است InProcو صفت پيش فرض آن نيز 
InProc:  

تعيين  current application domain را در sessionصفت محل ذخيره شدن  اين
 )ھمان سرور ميزبان(در ھمان برنامه ی جاری sessionيعنی تمام اطالعات .می کند

که اين امر کارايی باال و دوام پايينی را برای برنامه ی ما به ھمراه .ذخيره می شود
نيز از بين می رود چون بدون  sessionعات شدن سرور اطال Restartچون مثال با .دارد

مثال موارد مربوط به ثبت نام و (شک قسمتی از برنامه ی ما در سرور پردازش می شود
ورود کاربران که اطالعاتشان در پايگاه داده ی سرور ذخيره شده و آنجا پردازش می شود 

پس اگر .ی ما ستھم که در برنامه  sessionو )  Client-Sideنه  است Server-Sideو 
پس در کل .از بين می رود sessionشود يا به ھر دليلی دچار نقص شود  Restartسرور 

 Lostکه امکان ... و Update Pageيا  Restart Serverاين صفت برای زمانھايی مثل 
مناسب نيست چون باالخره برنامه ی جاری ما می تواند ھر .درآنھا ھست sessionشدن 

  .کاربر از بين برود و وی از سايت ما ناراضی شود sessionشود و لحظه دچار مشکل 
State Server:  

 separate Windows serviceرا در يک  sessionجھت امنيت بيشتر می توان 
 Lostخوب خوبی اين کار در اين است که ديگراز .يعنی يک سرور جداگانه .ذخيره کرد

سرور جداگانه ذخيره شه که البته  اين در يک  sessionنگران نيستيم و  sessionشدن 
را بازی می کند که ھمگام با سرور اصلی سايت  Windows serviceسرور نقش يک 

بدی اين کار اين است که يک عمل انتقال  بايد بين دو سرور جھت انتقال .اجرا می شود
session  صورت گيرد و از طرف ديگر به اصطالحTime Delay ی يا تاخير زمانی  برا

پردازش افزايش می يابد و ازطرف ديگر ھزينه برای ايجاد  يک سرور ديگر  وانتقال بين د
رفته و  control Panelبه  State Serverبرای تنظيم سرور جھت .ھم در بر دارد

Administrative Tools در صفحه ی باز شده .را اجرا کنيدComputer 
Management   آن را اجرا کرده و از ليست سمت چپService And Application 
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در آن  کليک کنيد و در ليست باز شده  Serviceگزينه ی  روی  سپس.کنيد Expandرا 
گشته و برای فعال کردن رويش کليک  ASP.NET State Serviceسمت چپ به دنبال 

کردن   cancelبرای .تا تنظيم صورت گيرد.را انتخاب کنيد startراست کرده و سپس 
جھت تنظيمات بيشتر .را انتخاب کنيد stopرويش کليک راست کرده و سپس  تنظيمات ھم

را انتخاب کنيد تا وارد پنجره ی جديدی  Propertiesرويش کليک راست کرده و سپس 
  .جھت تنظيمات آن شويد

Sql Server:  
 Sqlدر پايگاه داده ی  sessionھمانطور که از نامش بر می آيد جھت ذخيره کردن 

Server است.  
Custom:  

  .نيست asp.netکاربرد دارد و در محدوده ی بحث  sessionبرای سفارشی کردن 
Off:  

  .است sessionبرای غير فعال کردن 
 وجود دارد stateConnectionStringخصوصيت , sessionدر خط دوم کد پيکربندی 

در  modeاين ويژگی وقتی فعال است  که صفت .که مقداری رشته ای را می پذيرد
مقداردھی شده باشد و حاوی دو قسمت است يک  State Serverبا  sessionيکربندی پ

به طور جداگانه در آن ذخيره شود  sessionآن سروری که قرار است  TCP/IPکد آدرس 
يت است و امکان او قسمت دوم  شماره ی پورت آن است که  شماره ی در گاه ميزبان س

در .می باشد ١٢٧٫٠٫٠٫١مقدار پيش فرض آن  ھمزمان اجرا شدن دو سرور را ميدھد و
  :را می بينيد stateConnectionStringزير نمونه ای  از 

stateConnectionString=”tcpip=127.0.0.1:42424” 

 می باشد stateNetworkTimeoutخصوصيت , sessionدر خط سوم کد پيکربندی 
 Sql Serverبا  sessionدر پيکربندی  modeاين ويژگی وقتی فعال است  که صفت . 

در  sessionمدت زمانی را نشان می دھد که در ھر بار اجرای  و مقداردھی شده باشد
از  sessionمی تواند منتظر درخواست  , sessionسرور ميزبان اطالعات  , برنامه ی ما

مورد نظر پاسخ نمی  sessionسرور اصلی بماند که پس از گذشت آن به در خواست 
  :ثانيه می باشد ١٠قدارپيش فرض آن انيه است و مبر حسب ث.دھد

   stateNetworkTimeout=”10” 
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است که ھمان  sqlConnectionStringخصوصيت , sessionخط بعدی کد پيکربندی 
در  modeرشته ی اتصال به پايگاه داده است و اين ويژگی وقتی فعال است  که صفت 

  :ده باشدمقداردھی ش Sql Serverبا  sessionپيکربندی 
sqlConnectionString=”data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI” 

  است که sqlCommandTimeoutخصوصيت , sessionخط بعدی کد پيکربندی 
مقداردھی شده  Sql Serverبا  sessionدر پيکربندی  modeوقتی  فعال است که صفت 

 , در برنامه ی ما sessionار اجرای ومدت زمانی را نشان می دھد که در ھر ب. باشد
 sessionمی تواند منتظر درخواست  ,است sessionپايگاه داده ای که حاوی  اطالعات 

بر حسب .مورد نظر پاسخ نمی دھد sessionبماند که پس از گذشت آن به در خواست 
  :ثانيه می باشد ٣٠ثانيه است و مقدارپيش فرض آن 

sqlCommandTimeout=”30” 

را در يک پايگاه داده ی ديگر ذخيره نماييد يعنی  sessionی خواھيد اطالعات اگر م
صفت بعدی يعنی , پايگاه داده ای که خودتان آن را ايجاد کرديد

allowCustomSqlDatabase  را برابرTrue که در اين صورت بايد  به .قرار دھيد
را بيفزاييد  catalogصر عن sessionرشته ی اتصال پايگاه داده ی خود در کد پيکربندی 

 CustDatabaseو مقدارش را با نام پايگاه داده ی خود تان مقدار دھی کنيد ک در اينجا 
  :می باشد

<sessionState allowCustomSqlDatabase=”False” sqlConnectionString= 

“data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI;Initial 

Catalog=CustDatabase” 

… /> 

را در  Cookieاين صفت استفاده شدن يا نشدن .است CookieLessصفت بعدی 
session  گزينه ی زير است ٦مشخص می کند که حاوی:  

UseCookies:  
با کوکی کار کند حتی به اين قيمت که مرورگر  sessionاين صفت مشخص می کند که 

 که در اين صورت مقدار کند وب کوکی را پشتيبانی نکند و يا خود کاربر آن را غير فعال
session اين صفت مقدار پيش فرض   .از بين می رودUseCookies می باشد.  

UseUri:  
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اين صفت می گويد از کوکی ھرگز استفاده نشود صرف نظر از توانايی ھای مرور گر يا 
اين مورد .مرورگر ذخيره می کند URLرا در  SessionIDو به جای کوکی .تنظيمات کاربر

  .است Disableی مواقعی است که کوکی کاربر برا
UseDeviceProfile:  

که اين  با توجه به قابليت ھای مرورگر وب تشخيص دھد  Asp.Netھنگامی که 
  .از کوکی استفاده شودمی کند يا نه اگر می کند  Supportمرورگر کوکی را 
AutoDetect: Asp.Net  تشخيص می دھد  که اگر مرورگر کوکی راSupport  کند

که اين .مرورگر استفاده شود URLدر  SessionIDاز کوکی استفاده شود و اگر نکند از 
  .است UseDeviceProfileحالت کامل تر از 

  ):پس زمينه ی آبی(مرورگر استفاده شده URLدر  SessionIDنمونه ای از لينکی که 
http://localhost/WebApplication/(amfvyc55evojk455cffbq355)/Page1.aspx 

 و UseUriوجود دارد که به ترتيب اثر  True,falseدو صفت ديگر به نام 
UseCookies را دارند.  

چنانچه .مد نظر است) cookieName(نام کوکی Sessionدر خط بعدی پيکر بندی 
فعال باشد آنگاه می توانيد نامی به آن بدھيد که نام پيش  CookieLessا ويژگی کوکی ب
  .می باشد ASP.NET_SessionIdفرض آن

می باشد که زمان انقضای   TimeOutخصوصيت , sessionخط بعدی کد پيکربندی 
Session  يا دراصلAbandon  شدن آن می باشد و بر حسب دقيقه است و پيش فرض

ھم ) VB.NET(اين تنھا صفتی است که می توان از داخل صفحه ی اصلی.می باشد ٢٠آن 
  :آن را تنظيم کرد

Session.Timeout = ٢٠ 
  :را ميبينيد Sessionدر زيرنمونه ای از پيکر بندی 

<sessionState 

 mode="InProc" 

 stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"  

 stateNetworkTimeout="10" 

 sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Integrated Security=SSPI" 

 sqlCommandTimeout="30"  

 allowCustomSqlDatabase="False" 

 cookieless="UseCookies" 

 cookieName="ASP.NET_SessionId" 

 timeout="20" 

/> 
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به اھم آنھا اشاره ويژگی ھای ديگری نيز دارد که در اينجا  Sessionالبته پيکر بندی 
  .شد

آن کوکی به  به می توان در بازيابی شما با کوکی ھمراه شد Sessionاگر چنانچه 
  :صورت زير امنيت بخشيد

Request.Cookies("ASP.NET_SessionId").Secure = True 

آن را رمز گزاری session , SessionIDن اين است که ھنگام ايجاد آالبته راه درست 
  ).session ID is encrypted(کرد
  

Session  در فايلGlobal.asax تر به آنھا اشاره شد و  دو رويداد دارد که پيش
مثال برای بدست آوردن  تعداد .با آنھا دستوراتی را به ان اضافه کرد ميتوان متناسب

استفاده کرده باشيد می توانيد با ھر بار تحريک  Sessionکاربران انالين اگر از مکانسيم 
جلوتر می (Applicationيکی به مقدار يک متغيری که در شی  Session_startاد  رويد
  .شدن ھم يکی از آن کم شود Session_endبود اضافه شود و با ھر بار ) گوييم

يک فروشگاه تجارت الکترونيک  ,Sessionحال برای يک مثال کلی طرز استفاده از 
  :ايجاد می کنيم

شی از کار است و ما با بسياری موارد چه در کنترل ھای بخ Sessionالبته در اين مثال 
ASP.NET  و چه در زبانVB.NET ما می خواخيم صفحه ای ايجاد کنيم که .آشنا می شويم

 , توضيحات , ھر يک از اين آيتم ھا حاوی نام.يک سری آيتم برای فروش داشته باشد
ربر نيز می توانيم ھر کدام ما به عنوان کا.و دکمه ای جھت خريد می باشند تصوير, قيمت

در نھايت يک ليست کلی از اجناس خريداری شده .از آنھا را به تعداد دلخواه خريداری کنيم
ما فعال تا ھمينجا پيش .به ھمراه تعداد آنھا و قيمت تک تک و کل آنھا به ما ارايه می شود 

آشنا  Wizard شدن کاربران و ھمچنين کنترل مھم Loginمی رويم تا وقتی با طريقه ی 
شديد ادامه ی آن را نيز که شامل عضو شدن در سايت و طی مراحل پرداخت پول 

اين را ھم بگويم !.البته به جز پرداخت پول الکترونيکی.الکترونيکی است را خواھيم گفت 
و ما می بايست آنھا را بازيابی کنيم و چون  که اين اجناس در داخل يک پايگاه داده ھستند

مثل  Visual Studio.NETآشنا نشد يم از کنترل ھای آماده ی  ADO.NETھنوز با 
SqlDataSource اين کنترل ھا با اينکه کار ما را خيلی راحت می کنند .استفاده می کنيم

  .ولی از دو جھت جالب نيستند
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يک اينکه حجم زيادی را می گيرند و سرعت کار پايين می آيد و دوم اينکه مارا برای 
را که عمل خريد انجام شده  نمونه ای از خروجی برنامه.ات محدود می کننديک سری عملي

که نشانه ی اتمام عمليات خريد و آغاز عضويت و پرداخت پول  Check Outو دکمه ی 
  : است زده شده تا صورت حساب کلی به ما عرضه شود را می بينيد

  
وجود ھستند که با ھمانطور که می بينيد آيتم ھای مورد فروش در سمت چپ صفحه م

ی انتخاب  در سمت راست آنھا آيتم ھا.می توان تمام آنھا را ديد Scroll Barحرکت دادن 
زدن دکمه (و تعداد آنھا و قيمت آنھا به تفکيک ذکر شده و اگر پس از خريد شده توسط ما

تعداد آيتم  ,کليک کنيد ضمن تشکر  Check Outروی دکمه ی ) Add To Basketی 
و ھمچنين قيمت ) به تفکيک نوع آنھا يعنی حذف کردن تکراری ھا(ری شدهھای خريدا

  .را به شما می دھد Payable Priceقابل پرداخت 
يعنی طريقه ی قرار گرفتن تصاوير .برای شروع بھتر است ابتدا با ظاھر سايت کار کنيم 

ما برای اين کار از يک کنترل .Add To Basketو محتويات ھر آيتم و دکمه ی 
DataList برای شروع شما اوا بايد يک جدول مخصوص اين کار به پاياه .استفاده کرديم
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ما جدولی به نام .داده ی خود ايجاد کنيد و ستون ھای آن را عناصر زير تعريف کنيد
Shop به صورت زير تعريف کرديم:  

  
item_no کليد اصلی و مقداری عددی و شناسه ی ھر محصول است که در جدول نبايد 
  .تکراری باشد

item_name,item_des,item_price  توضيح و نام ھر کاال ,به ترتيب قيمت
کاراکتری است وشما  ٦حاوی نام و پسوند تصاوير است که  keywordو در نھايت .است

  .است a3.gifمثال نام يک تصوير ما .می توانيد ھر تعدادی بگيريد
در  SqlDataSourceيک کنترل  برای بازيابی.در پر کردن سطرھای جدول مختاريد

صفحه قرار دھيد و در صفحه ی اول تنظيمات اين کنترل نام پايگاه داده و رشته ی اتصال 
به اين .و آيتم ھای آن را انتخاب کنيد Shopرا مشخص کنيد و در صفحه ی بعد جدول 

و منبع .ماستفاده می کني DataListبرای نمايش آن از کنترل .ترتيب ما منبع داده ای داريم
 DataListحال کمی با اين کنترل .معرفی کنيد SqlDataSourceاين کنترل را ھمان کنترل 

  :کار داريم
روی تنظيمات اين کنترل که به صورت يک پليکان به سمت راست در گوشه ی باالی 

به اين صورت .کليک کنيد EditTemplateو روی  )Task(سمت راست آن است برويد 
ھای  Labelدر آن  .ست داريد می توانيد درآن قرار دھيد و بازيابی کنيدشما ديگر آنچه دو

item_no  وkeyword  را حذف کنيد و يک کنترلImage  روی آن قرار دھيد و يک
 Addنقش ھمان دکمه ی  ImageButtonدر ته ان که اين کنترل  ImageButtonکنترل 

To Basket  و کنترلImage باشد نقش تصوير جنس مورد نظر می:  

www.ParsBook.org



49 
 

  
برای  Add To Basketچون يک تصوير  ImageButtonلينک آدرس تصوير کنترل 

 ١٠٠٠ولی لينک تصوير بااليی چون ممکن است .تمام آيتم ھاست را به طور ثابت  بديد
تنظيم  Imageکنترل  EditDataBindingآيتم ھم باشد و پويا است را بايد در بخش 

را  EditDataBinding مت راست آن رفته و گزينه یکافی است به گوشه ی باال و س.کنيد
گزينه ی  BindablePropertiesدر سمت چپ صفحه در قسمت انتخاب کرده و

ImageUrl تنظيمات آن   و) ساير صفات اين کنترل ھم قابل تنظيم ھستند(را انتخاب کرده
  :را به صورت زير در آوريد

  
ه حاوی نام و پسوند تصاوير ک keywordدر آن را با ستون  Bound Toکه صفت 

را به آدرس تصوير که برای سايت ما در پوشه  Formatصفت .است مقدار دھی می کنيم
رشته است مقدار دھی  عکه نشان دھنده ی ھمه نو }٠{ قراردارد به ھمراه Shop_imgی 
تمام مراحل کار در صفت .خودش مقدار دھی می شود Sampleصفت . کنيد

CustomBinding اين صفت مخصوص اين است که شايد بخواھيد .جام می شود ھم ان
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در قسمت  Sourceتمام اين کار ھا را در  .خودتان مقاديری را به کد توليد شده اضافه کنيد
  :ھم می توانيد انجام دھيد به صورت زير DataListمربوط به 

<asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("keyword", 

"~\shop_img\{0}") %>' /> 

کنترل  ImageUrlبود به صفت  CustomBindingدر  می بينيد ھمان مقاديری که
Image پس در اصل وقتی شما  .ھم اضافه شد~\shop_img\{0{   را می نويسيد به

حال اگر مثال نام تصاوير شما در پايگاه .می باشد shop_img\keyword\~منزله ی 
پسوند  }٠{نھا نام تصوير بود برای دادن پسوند به دنباله ی عبارت داده پسوند نداشت و ت

  :را اضافه کنيد
shop_img\{0}.gif\~  

انجام می شوند يا در  CustomBindingاين اعمال چون سفارشی ھستند در صفت 
Source  صفحه و در داخل کلمه ی کليدیEval حال .ھمانطور که در کد باال مشخص است

فعال ھمين را بدانيد که ما می خواھيم .قرار دارند ImageButtonدر   می ماند مواردی که
يکی نام کاال و .دو مقدار را برای ما بفرستد ImageButtonکاربر با کليک کردن روی 

بگرديم که اين دو در آن  Buttonپس ما بايد به دنبال دو خصوصيت .ديگری قيمت آن
حال .می باشند CommandNameو  CommandArgumentکه به ترتيب .ذخيره شوند

و  CommandArgument چرا اين دو متد؟ دشايد از خودتان بپرسي
CommandName   ھر دو مخصوصpass   کردن يک مقدار اختياری به رخداد

OnCommand   در يکbutton  يعنی به اين دو صفت مقداری اختصاص می .ھستند
  :نيمبازيابی ک OnCommandدھيم سپس آنھا را در رويداد 

 <asp:Button id="Button5" 

 Text="Submit Unknown Command Argument" 

 CommandName="Submit" 

 CommandArgument="UnknownArgument" 

 OnCommand ="CommandBtn_Click"  

 runat="server"/> 

است و مقدار  CommandName , submitدر اين کد مقدار 
CommandArgument , UnknownArgument  است و رويدادOnCommand  نيز

حال .شو شد به رويدادکليک وصل OnCommandبرايش تعريف شده که گفته ھر بار که 
به چه صورت می توان به اين دو مقدار دسترسی , buttonدر رويداد کليک اين 

 از نوع eداشت؟اگر به صورت اين رويداد دقت کنيد می بينيد که يک آرگومان ورودی آن 
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CommandEventArgsاست نه system.EventArgs. اين آرگومان خصوصيات مختلف
حاوی  eپس .است  Buttonرويداد را در خود حمل می کند حال اين رويداد کليک 

و  CommandArgumentو برای دسترسی به .نيز ھست آن خصوصيات مختلف
CommandName  کافی است ازe استفاده کنيم:  

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

CommandEventArgs) Handles Button2.Command 

        Response.Write(e.CommandArgument) 

        Response.Write(e.CommandName) 

End Sub  
است نه  CommandEventArgsاز نوع  eدر اين کد دقت کنيد در قسمت آرگومان 

را از  eکه شما برای بازيابی درست بايد يا  system.EventArgsحالت معمولی آن يعنی 
تعريف کنيد يا در رويدادی که خود نام آن رويداد حاوی  CommandEventArgsنوع 

Command به اين معنی که ما گفتيم که  باشدe  خصوصيات مختلف رويداد را در خود
 CommandEventArgsنوع  حتما نبايد از eحمل می کند که منظور ما اين است که اين 

باشد حال از نوع ھر کنترل يا رخدادی مثال از  Commandباشد بلکه کافيست از نوع 
تنھا در اين صورت ھا  است که دو پارامتر .باشد DataListEventArgsنوع 

CommandArgument  وCommandName در اينجا ھم اگر ..فعال می شوندe  را
يپ کنيد می بينيد که تنھا حاوی دو مقدار در داخل تابع نوشته  ونقطه تا

CommandArgument  وCommandName خروجی اين کد ھمان مقاديری . است
دکمه ای را که کاربر   CommandNameدر واقع .است که به اين دو صفت نسبت داديد

ھم مقدار رشته ای مربوط به آن  CommandArgument کليک کرده را می شناسد و
که رسيديم  Commandدر ادامه وقتی به رويداد خاص حاوی . می دھددکمه را به ما 

 .دقيقا متوجه شرايط خواھيد شد
 EditItemTemplateحاوی الگوھای متعددی نيز می باشد که ما از  DataListکنترل 

  .آن که اجازه ی ويرايش آيتم ھا را می دھد استفاده کرديم
روی فلش سمت  ImageButtonترل اگر در سمت راست و باالی کن.حال ادامه دھيم

کليک کنيد يک صفحه شبيه شکل صفحه ی قبل ايجاد می  )Task (راست کوچک
چپ آن در قسمت  در سمت.)Imagebutton DataBindings(شود

BindableProperties  ابتدا گزينه ی 
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CommandArgument  را انتخاب کرده و در سمت راست صفحه جلوی صفت
Bound To اال را انتخاب کنيد يا در قسمت مقدار نام کCustom Binding  عبارت زير را

  :بنويسيد
Eval("item_name”) 

بايد قيمت آن را به  CommandArgumentپس از تنظيم نام کاال به 
CommandName برای اين کار کافی است.نسبت دھيم Check Box Show All 

Properties  راCheck ال کنيد و در ليست باز شده به دنبCommandName  بگرديد و
طی کرديد اينجا ھم طی کنيد با اين  CommandArgumentھمان مراحلی را که برای 

  :نسبت دھيد CommandNameقيمت آن را به ,تفاوت که به جای نام کاال از پايگاه داده 
Eval("item_price”) 

اين  Auto formatمی توانيد در قسمت .تمام شد DataListخوب حاال کار ما با کنترل 
يا به قسمت خواص  کنترل را زيبا تر کنيد و قالب ھای آماده ای را برای آن در نظر بگيريد

که  DataListپس تا اينجا با الگوی مھم کنترل .اين کنترل رفته و دستی آن را تنظيم کنيد
EditItemTemplate دلتان بخواھد  است آشنا شديد و ديديد که می توانيد ھر گونه که

ن کنترل را سفارشی کنيد و کنترل ھای مختلفی را به آن اضافه يا کم کنيد که ما کنترل اي
ImageButton  وImage حال اگر فرض کنيد شما نمی خواستيد .را به ان اضافه کرديم

اين ھمه کار را انجام دھيد و به طور ساده تصاوير اجناس و قيمت انھا را دستی به سايت 
 ١٠٠اگر سايت شما تنھا !ت تر بود نه؟بله برای تعدادمحدود کاالاحراضافه می کرديد کار

 ١٠٠و  Image ١٠٠و  ImageButton ١٠٠جنس برای فروش می داشت شما بايد 
را جداگانه می نوشتيد که  ImageButtonيداد کليک ھر وبار توضيح ايجاد می کرديد و ر

يا  ٥٠٠حدود به ايت خود آن عالوه بر کم شدن سرعت  و باال رفتن بی خودی حجم س
و  ImageButtonولی ما ھمه ی اين کارھا را با يک کنترل .خط کد نياز داشت ٦٠٠

Image  انجام داديم و وظيفه ی به تعدادکردن آن را به ... وDataList  و پايگاه داده ای
  :را در زير می بينيد DataListکد مربوط به کنترل .که به سادگی طراحی کرديم داديم

<asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataKeyField="item_no" 

DataSourceID="SqlDataSource1" BackColor="#DEBA84" BorderColor="#DEBA84" 

BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="3" CellSpacing="2" 

GridLines="Both"> 

   <ItemTemplate> 

       <asp:Image ID="Image1" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("keyword", 

"~\shop_img\{0}") %>' /> 
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       <br /> 

       <asp:Label ID="Label1" runat="server" Font-Bold="True" Font-

Names="Verdana" Font-Size="Small" Text="name:"></asp:Label> 

       <asp:Label ID="item_nameLabel" runat="server" Text='<%# 

Eval("item_name") %>' Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-

Size="Small"></asp:Label> 

       <br /> 

       <asp:Label ID="Label3" runat="server" Font-Bold="True" Font-

Names="Verdana" Font-Size="Small" Text="Description:"></asp:Label> 

       <asp:Label ID="Label4" runat="server" Font-Bold="True" Font-

Names="Verdana" Font-Size="Small" Text='<%# Eval("item_des") 

%>'></asp:Label><br /> 

       <asp:Label ID="Label2" runat="server" Font-Bold="True" Font-

Names="Verdana" Font-Size="Small" Text="Price:"></asp:Label><asp:Label 

ID="item_priceLabel" runat="server" Text='<%# Eval("item_price", "${0}") %>' 

Font-Bold="True" Font-Names="Verdana" Font-Size="Small"></asp:Label> 

        <br /> 

        <br /> 

        <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" 

CommandArgument='<%# Eval("item_name") %>' 

                    CommandName='<%# Eval("item_price") %>' 

ImageUrl="~/basket.jpg" /> 

  </ItemTemplate> 

       <FooterStyle BackColor="#F7DFB5" ForeColor="#8C4510" /> 

          <SelectedItemStyle BackColor="#738A9C" Font-Bold="True" 

ForeColor="White" /> 

            <ItemStyle BackColor="#FFF7E7" ForeColor="#8C4510" /> 

            <HeaderStyle BackColor="#A55129" Font-Bold="True" 

ForeColor="White" /> 

</asp:DataList> 

قرار  >ItemTemplate<در تگ  DataList کنترل  می بينيد که تمام آيتم ھای
بر  است که تصوير کاال را با توجه به لينکی که دارد Imageاولی ھمان کنترل .دارند

سومی يک . Text Nameساده با  Labelدومی يک .نمايش می دھد Keywordاساس 
Label بعدی ھم يک .که مقدار نام کاال را از پايگاه داده نمايش می دھدLabel  ساده با
Text Description. بعدی ھم توضيحات مربوط به کاال را استخراج کرده ونمايش می
بدی ھم قيمت کاال را به اضافه ی عالمت .Text Priceساده با  Labelبعدی ھم يک  .دھد
در تگ ھای .با تنظيمات ذکر شده ImageButtonو در نھايت يک .نمايش می دھد$ 
>FooterStyle><ItemStyle><HeaderStyle<   نيز به ترتيب تنظيمات شکل و رنگ

تنھا رويدادی که با کليک .ن و پا ورقی آن مشخص شده استآآيتم ھای , DataListعنوان 
تحريک می شود  DataListدر  Buttonکردن يک کنترل از خانواده ی 
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ItemCommand يعنی تنھا اين رويداد است که حس می کند يک دکمه در درون .است
DataList کليک شده است:  

Protected Sub DataList1_ItemCommand(ByVal source As Object, ByVal e As 

DataListCommandEventArgs) Handles DataList1.ItemCommand 

 

End Sub 

درست است که ما برای تمامی کاال .از طرفی اين رويداد چگونه اين تشخيص را می دھد
و  CommandArgumentيم ولی با تنظيمات مربوط به ھا تنھا يک دکمه قرار داد

CommandName , DataList و با .برای ھر کاال دکمه ای جداگانه را حس می کند
می توان تشخيص دادکه کدام   DataList1.ItemCommandاز نوع   eفرستادن مقدار 

ImageButton فرمان  ھا ی مربوط به .يک شدهلکe در شکل زير مشخص شده:  

  
به عنوان آرگومان ورودی تعريف  DataList1.ItemCommandاز نوع  eبته چون ال

پس .که اولی و دومی که معرف حضور ھستند .شده شده بود اين صفات برايش ظاھر شدند
  :برای بازيابی کا فی است به صورت زير عمل کنيم

  itemname = e.CommandArgument 

  itemprice = e.CommandName  
را در بين  DataListدگی توانستيم نام و قيمت کاالی  دکمه ی کليک شده در حال به سا

استفاده  CommandSourceالبته من خودم از صفت .تعداد بسياری کاال بدست آوريم
از .اين صفت ھمان کنترلی که فرستاده شده با تمام خصوصياتش را به من می دھد.کردم

است پس کافی است يک متغير از   ImageButtonآنجايی که کنترل فرستاده شده  ھمان 
  :مقدار دھی کنم e.CommandSourceنوع آن تعريف کنم و مقدارش را با 

Dim k As ImageButton 

k = e.CommandSource 

که کليک شده از جمله  ImageButtonام خصوصيات کنترل محاوی ت Kحاال اين متغير 
CommandArgument  وCommandName ر يک تابع به نام جلو ت.می باشد

AddToBasket  تعريف می کنيم که دو آرگومان دارد يکی نام کاال و ديگری قيمت آن
که کاالی خريداری شده را به سبد خريداضافه می )تبديل شود  Integerبايد به نوع (
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را به صورت زير تعريف  ItemCommand DataListپس می توان کد کلی رويداد .کند
  :کرد

Protected Sub DataList1_ItemCommand(ByVal source As Object, ByVal e As 

DataListCommandEventArgs) Handles DataList1.ItemCommand 

  Dim k As ImageButton 

  k = e.CommandSource 

  addtobasket(k.CommandArgument, CInt(k.CommandName)) 

End Sub 

که اصال به خاطر آن بود که اين  Sessionبه حال می خواھيم وارد کد نويسی شويم و 
  :مثال را زد يم بپردازيم

وظيفه ی اين تابع ايجاد يک .تعريف می کنيم ()initializebasket عنوانابتدا تابعی به 
برای ھر کاال استفاده می کنيم اين تابع  HashTableما از کلکسيون .سبد خريد جديد است

  :را به صورت زير بنويسيد
Sub initializebasket() 

   Dim baskettable As New System.Collections.Hashtable 

   Session("basket") = baskettable 

   Dim basketprice As New System.Collections.Hashtable 

   Session("price") = basketprice 

End Sub 

و در خط بعدی تعريف کرديم  baskettableبه نام  HashTableدرخط اول يک 
ھمين کار .قرار داديم basketبه نام  Sessionدر يک ) که فغال خالی است(مقدارش  را 

  .را عينا برای قيمت ھا ھم در دو خط  بعدی انجام داديم
برای اينکه قيمت ايتم ھای اضافه  allpriceتا يادمان نرفته يک متغير عمومی به نام 

  :قرار می دھيم ٠م و مقدار اوليه ی آن را شده را در آن قرار دھيم تعريف می کني
Public Shared allprice As Integer = 0 

  :ھم به صورت زير بنويسيد Page_Loadرويداد 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

   If Session("basket") Is Nothing Then 

       initializebasket() 

   End If 

End Sub 

اگر خريدی انجام (وجود نداشت basketبه نام  Sessionاين رويداد می گويد اگر شی 
چون باالخره اين صفحه مربوط به .آنگاه يک سبد خريد جديد ايجاد بکن ) نگرفته بود

بدون اينکه (دسبد خريدی برای مشتری ايجاد شو ,خريد است و بايد با بار گذاری صفحه 
البته می توان به جای اين کار در رويداد .تا وی سر در گم نشود) متوجه شود
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session_start  در فايلglobal.asax  عبارات داخای تابعinitializebasket  را اضافه
  :کنيد

Sub Session_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

  Dim baskettable As New System.Collections.Hashtable 

  Session("basket") = baskettable 

  Dim basketprice As New System.Collections.Hashtable 

  Session("price") = basketprice 

End Sub  
مھم ترين متد ماست که دوآرگومان ورودی دارد يکی نام کاال و  AddToBasketمتد 

  :ديگری قيمت آن
Public Sub addtobasket(ByVal itemname As String, ByVal itemprice As 

Integer) 

 

End Sub 

  .در نظر می گيريم Subچون نيازی به مقدار برگشتی در اين متد نداريم آن را  
اضافه می  allpriceن را به آسپس ھر بار که آيتمی به سبد خريد اضافه شود قيمت 

  :کنيم
allprice += itemprice 

 initializebasketدر تابع مھم (بودند Sessionد خريد و سبد قيمت که در سپس سب
 HashTableچون خودشان ھم  قرار می دھيم HashTableرا در دو ) ايجاد شدند

  :)قرار داديم HashTableدر داخل يک  Session_Startچون ما آنھا را در رويداد (بودند
Dim baskettable As System.Collections.Hashtable = Session("basket") 

Dim basketprice As System.Collections.Hashtable = Session("price") 

يا کاربر آيتمی را خريده يا نه؟اگر خريده که ھيچ و گرنه بايد تعداد آحال بايد ببينيم که 
  :کنيم تا از اين به بعد به آن اضافه شود ٠آيتم ھا را 

If baskettable(itemname) Is Nothing Then 

   baskettable(itemname) = 0 

End If  
  :به صورت زير است HashTable baskettableيادم رفت بگويم که 

Baskettable(“itemname”)=number of items 
  :به صورت زير است HashTable basketpriceو 

Basketprice(“itemname”)=items price 
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 ٠ريد را می خواست انجام دھد تعداد کاالھای وی را پس با اين کار اگر کاربر اولين خ
سپس تعداد آيتم ھای خريداری .يکی يکی به تعداد آن اضافه شودقرار می دھيم تا دوباره 

  :ذخيره می کنيم itemcountشده از ھر کاال را در متغير 
Dim itemcount As Integer = baskettable(itemname) 

سپس .اضافه می شود allpriceه بخرد ابتدا قيمت کاله به مثال اگر کاربر می خواھد کال
ن چک می شود که اين کاله اولين کاله آپس از .سبد ھای خريد و قيمت اماده می شوند

قرار داده می  baskettable(hat) = 0)  که مثال ھست(است يا نه اگر اولی بود 
اين شخص يک  می  شود درادامه چون ٠حاوی مقدار  itemcountسپس متغير .شود

  :به تعداد کاله ھا يکی اضافه شود کاله خريده بايد
baskettable(itemname) = itemcount + 1  

اضافه می  allpriceپس اگر قرار باشد اين شخص يک کاله ديگر بخرد ابتدا قيمتش به 
کاله ھا درست  HashTableشود سپس مجددا سبد ھا آماده شده و چون شرط خالی بودن 

 ٢حاال  itemcountريخته می شود و  itemcountبه  baskettable(hat) نمی باشد
  .می شود

  :ھم به صورت زير عمل می کنيم) به ھر تعداد(رای محاسبه ی قيمت ھر کاالب
basketprice(itemname) = itemprice * baskettable(itemname) 

ضرب در تعداد ھر  يعنی قيمت ھر کاال که به عنوان آرگومان ورودی تابع در يافت شد
  .به روز شد) باال ی بااليی(است که اخيرا ھم به وسيله ی کد باال تری) مثال تعداد کاله(کاال

برای نمايش ھم دو کنترل .حال می ماند نمايش اين مواردی که مشخص کرديم
DataList  به نام ھایbasketlist  وgheymat  روی صفحه قرار می دھيم وsource 

نام و تعداد کاال و ديگری  HashTableکه يکی  حاوی  Sessionيب دو آنھا را به ترت
HashTable البته يادمان باشد .نام و قيمت کاال به تعداد خريداری شده است قرار می دھيم

را  HashTableقرار داد ولی  DataListکنترل  sourceرا به عنوان  Sessionنميتوان 
انجام می دھيم چون رويداد مناسبی  page_prerenderاين اعمال را در رويداد .چرا

 Page_Loadاست و قبل از بارگذاری صفحه انجام می گيرد و با شرطی که در رويداد 
  :نوشتيم قاطی نمی شود

Protected Sub Page_PreRender(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.PreRender 

  Dim basketTable As System.Collections.Hashtable = Session("Basket") 

  basketlist.DataSource = basketTable 

  basketlist.DataBind() 

  Dim basketprice As System.Collections.Hashtable = Session("price") 
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  gheymat.DataSource = basketprice 

  gheymat.DataBind() 

  If basketTable.Count = 0 Then 

  Label5.Text = "No Item(s) Selected!!" 

  gheymat.Visible = False 

  basketlist.Visible = False 

  Else 

  gheymat.Visible = True 

  basketlist.Visible = True 

  Label5.Text = "" 

  End If 

 End Sub 

 basketTable.Count = 0بقيه ی موارد بستگی به خودتان دارد مثال من گفتم اگر 
حتما با خود می .بود بنويسد آيتمی انتخاب نشده است و در غير اين صورت چيزی ننويسد

 sourceچگونه  موارد مشخص شده را نمايش دھد آخه ما تنھا  DataListگوييد کنترل 
 DataListصفحه در قسمت مربوط به کنترل  sourceاين کار در .آن را مشخص کرديم

  :يردصورت می گ
<asp:DataList ID="basketlist" runat="server"> 

   <ItemTemplate> 

     <asp:Label ID="L10" runat="server" Text='<%# Container.DataItem.Key & 

"s: " %>'></asp:Label> 

     <asp:Label ID="L20" runat="server" Text='<%# container.Dataitem.Value 

%>'></asp:Label> 

   </ItemTemplate> 

   <HeaderTemplate> 

      Item Name/Number 

   </HeaderTemplate> 

   <HeaderStyle Font-Bold="True" Font-Italic="True" Font-Size="Medium" 

ForeColor="Blue" /> 

</asp:DataList>  
در می به نمايش  DataListآيتمھای موجود در  >ItemTemplate<باز ھم در تگ 

است که ھمان کليد  Container.DataItem.Keyبا مقدار  labelکه اولی يک .آيند
HashTable  است و بعدیContainer.DataItem.value  است که ھمان مقدار
HashTable  استفاده از ) # %<درون (به اينجور کد نويسی .استasp.net  درhtml 

مورد طرز استفاده ی درست  مفصل در RICH DATA CONTROLSدر بخش .می گويند
و  DataList,GridView,DetailsViewاين گونه دستورا ت در کنترل ھای مختلف مثل 

  .صحبت خواھيم کرد... 
DataList  مربوط به قيمتھا را نيز به ھمين صورت تعريف کنيد.  
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  :CheckOutو  Empty Basketحال می ماند دکمه 

CheckOut:  
  :اد کليکش بنويسيدکافی است کد زير را در رويد

Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

  If gheymat.Items.Count = 0 Then 

     Label6.Text = "You Not Select Item(s) Yet.Please Select This" 

  Else 

     Label6.Text = "Thank You For Your Choosing,You Have Selected " & 

gheymat.Items.Count & " items From My Online Shop.Your Payable Price is $" & 

allprice 

  End If 

End Sub 

Empty Basket:  
را صدا می زنيم يک سبد خريد جديد ايجاد می شود  initializebasketھر بار که تابع 

از بين رفت و يک  Sessionبل وجود داشته باشد با تعريف جديد پس اگر سبدی ھم از ق
  :را نيز صفر کنيم allpriceکافی است مقدار .سبد خالی جايش ايجاد ميشود

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

  initializebasket() 

  allprice = 0 

End Sub 

البته الزم به ذکر است .خوب کار ما تمام شد و حاال ما يک فروشگاه الکترونيکی داريم
وجود دارد که اين کار ھا را به طريقه ی  shopping cartکه کالس معروفی به نام 

رسيديم که بحث مھمی است  profileھر  وقت به بحث .انجام می دھد profileديگری با 
ايجاد می  profileنداريم و يک فروشگاه الکترونيکی با  Sessionه ديگر نيازی ب

از اين به بعد مراحل پرداخت پول الکترونيکی است .نيمت استغولی تا ھمين جا ھم .کنيم
در مرحله  loginو قراردادن فرم  wizardبا يک کنترل . که در محدوده ی بحث ما نيست

عات وی ھم ھمراه با وی ارسال می شوند ی اول ابتدا کاربر وارد سايت می شودو اطال
آغاز می  Cradit Cartپرداخت پول و بحث آدرس وی پرسيده می شود پس از  سپس 

شما  wizardپس کنترل .شود سپس سفارش وی محکم کاری شده و در نھايت پايان کار
  :مرحله باشد ٥بايد شامل 
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  :ر توضيح داده شدهنحوه ی خريد و پرداخت الکترونيک در ايران در اشکال زي
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برای آشنايی کامل با پرداخت الکترونيک در ايران و قوانين تجارت الکترونيک در 

  .رجوع کنيد http://www.pardakht.com ايران به سايت 
  

:Application 
اين  Sessionبا  Applicationرق ف.به ان اشاره شد global.asaxشی که در بحث 

و اطالعاتی که ما به آن می  در سرور به اشتراک گذاشته می شود Applicationاست که 
ما وقتی اين .و مبتنی بر فرد نيستبه صورت اشتراکی ذخيره می شود دھيم در سرور 

 ھر کاربری در ھر جايی از دنيا می توانست,سايت تجارت الکترونيک را طراحی کرديم 
جدا داشته باشد يعنی ھر کاربر يک سبد خريد جدا در  Sessionخريد کند و برای خود يک 

اصال اينگونه نيست و  Applicationحال .داشت که به بقيه ربطی نداشت Sessionشی 
در حقيقت يک شی است که مقداری  است که در تمامی برنامه يکی است Globalيک شی 

و ديگر .را برای ھمه ی کاربران بازيابی کنيدنوانيد آرا در آن ذخيره می کنيد و می ت
جدا داشته باشد که به بقيه ربطی نداشته  Applicationاينگونه نيست که ھر کاربر يک 

آيتم ھای موجود .است Sessionمثل  ,ولی از جھت پشتيبانی انواع داده ھا و اشيا .باشد
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به  Applicationويند عمر اصطالحا می گ.ندارند  TimeOutھرگز   Applicationدر 
LifeTime ھر گاه برنامه به پايان برسد .برنامه بستگی داردApplication  نيز از بين
که اين امر می تواند به صورت  به روز شدن يکی از صفحات يا قسمتی از برنامه  می رود

 شدن برنامه می Refreshحتی تغيير يک خط از ھر جای کد برنامه که باعث (ی ما باشد
پس تنھا در اين صورت ھای ذکر شده است که .شدن سرور Restartيا  )شود

Application اين به اتمام رسيدن برنامه را اصطالحا .از بين می رودApplication 
Shut Down ھمانطور که ديديد ما يک شمارنده در سايتمان در بحث .می گويند
global.asax  ا در صفحه ی اصلی خود داشته حال می خواھيم ھمان شمارنده ر.داشتيم

  :باشيم
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

    Dim count As Integer = CInt(Application("HitCounterForOrderPage")) 

    count += 1 

    Application("HitCounterForOrderPage") = count 

    lblCounter.Text = count.ToString() 

End Sub 

به داليلی (از بين نرود Applicationاين کد به درستی کار می کند البته تا وقتی که شی 
  ).شدن سرور Refreshھمچون بھروز رسانی صفحه و يا 

يکی ولی ايراد اين کد اين است که اگر دو کاربر ھمزمان وارد سايت ما شوند شمارنده 
چه بسا به جای دو تا بيش از دو کاربر ھمزمان وارد سايت شوند و اين امر به .می شمارد

رخ  heavy trafficوقتی که در سايت (شمارش را از دست ما خارج می سازدکلی حساب 
بيچاره (واحد رجوع می کنند  Applicationزيرا دو کاربر در يک لحظه به يک شی ).دھد

Application.( اين مشکل کافی است در رويداد برای حلPage_Load  از دو متد
lock,unlock استفاده کنيم:  

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

   Application.Lock() 

   Dim count As Integer = CInt(Application("HitCounterForOrderPage")) 

   count += 1 

   Application("HitCounterForOrderPage") = count 

   Application.UnLock() 

   lblcounter.Text = count.ToString() 

End Sub 
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 , Page_Loadبه اين صورت ھر کاربری که وارد برنامه شد با وقوع رويداد 

Application تغيير ندارد و تنھا برای آن  برای ساير کاربران قفل می شود يعنی اجازه ی
کاربر خاص اجازه ی تغيير دارد که به ان يک واحد اضافه شده سپس قفلش باز می 

را قفل می   Applicationحال اگر کاربر جديدی ھمزمان با ما وارد شود يکی از ما .شود
عی س.باز می کنيم) ديگران(کنيم  و پس از اضافه کردن يک واحد به آن آن را برای ديگری

با اينکه متاسفانه باز ھم مشکلی پيش می آيد و آن اين .کنيد ھميشه اين کار را انجام دھيد
که کارايی برنامه .بمانند Applicationاست که کاربران بعدی بايد در صف باز شدن قفل 

  .ولی خوب بھتر از خروجی اشتباه است را پايين می آورد
و تمام .که در سرور ذخيره می شوديک شی است  Applicationھمانطور که گفتيم 

ی پس برای مثال.کاربران می توانند آن را بازيابی کنند و يک شی مشترک بين آنان است
 :ساده ايجاد کنيم Chat roomبياييد يک  Applicationجامع از طرز کار 

  :فحه ی زير ايجاد کنيدصابتدا يک صفحه مثل 

  
بايد قرار  messageو پيغام شما در فيلد  nameسپس با علم به اينکه نام شما در فيلد 

  :رويداد کليک دکمه را به صورت زير بنويسيد.گيرد
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 
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 Dim newmessage As String = TextBox2.Text + ":" + 

Microsoft.VisualBasic.vbTab +   TextBox3.Text + Microsoft.VisualBasic.vbCrLf 

+ Application("chat") 

 If newmessage.Length > 500 Then 

   newmessage = newmessage.Substring(0, 499) 

 End If 

 Application("chat") = newmessage 

 TextBox1.Text = Application("chat") 

 TextBox3.Text = "" 

End Sub 

از نوع رشته ای تعريف کرديم و مقدار آن را با  newmessageابتدا متغيری به نام 
و سپس پيغام شخص ) Microsoft.VisualBasic.vbTab(نام شخص دو نقطه و فاصله

و در نھايت مقادير حاوی شی  ) Microsoft.VisualBasic.vbCrLf(و رفتن به سطر بعد
Application ٥٠٠حرف بيشتر شد  ٥٠٠شرط کرديم اگر پيغام از  سپس.مشخص کرديم 
ذخيره  Applicationسپس اين پيغام را در .عنوان پيغام در نظر بگير هتای اولش را ب

کرديم و سپس آن را به صفحه ی مربوط به پيام ھا اضافه کرديم تا پيغام ما ھم در اين 
  .ذخيره گردد Applicationصفحه با شد و ھم در 

  :انجام گيرد Application ھم بايد با نمايش مقادير شی  Page_Loadرويداد 
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

  TextBox1.Text = Application("chat") 

End Sub 

  :اضافه کنيد global.asaxبرای زيبايی کار نيز می توانيد پيغام زير را به فايل 
Sub Application_Start(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 

  Application("chat") = "Hello To My Chat Page!" 

End Sub 

شود يا شما پيغامی  Refreshبرای ديدن پيام ھای ساير کاربرا ن بايد يا صفحه 
مان سازی صفحه در اينجا ھم می توانيد برای جلوگيری از خطا در ھمز.بفرستيد

Application  راLock,Unlock در کل در .کنيد.NET  از شیApplication  به ندرت
مثال در .استفاده می شود چون جايگزين ھای مناسب تر و بھينه تری برايش وجود دارد

تر می رود تا آنجا که واقعا باال و باال Applicationبرنامه ی چت باال ھمين طورحجم 
البته می توان امکانی برای مديريت چت گذاشت که پس از ھر .امه ی ما را کند می کندنرب

را صدا بزند تا عمليات چت از نو آغاز شود و  Applicationشی  clearروز يک بار متد 
  .نفس راحتی بکشد applicationشی 
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ھم Profileو  Cachingشامل موارد مھم ديگری ھمچون  StateManagementبحث 
و اينکه بايد پس از پايگاه داده مطرح  که به دليل وسعت مطلب و اھميت بسيار باال  ھست
 .در جای خود توضيح داده می شود.شود

  :در زير يک مقايسه ی جامع در مورد انواع روشھای مديريت حالت را می بينيد
Application State Session State Custom CookiesQuery StringView State گیويژ  

 داده از نوع رشتهتمامی نوع ھای داده دات نت تمامی نوع ھای داده دات نت 
حجم محدودی داده از 

 نوع رشته 
تمامی نوع ھای داده دات 
نت با قابليت سريال شدن 

نوع ھای  
داده قابل 
 استفاده 

  حافظه 
 سرويس دھنده 

  حافظه 
 سرويس دھنده 

كامپيوتر سرويس گيرنده  
يا يك فايل  در حافظه و( 

متن كوچك با توجه به 
 )   تنظيمات انجام شده

 URLدر رشته 
 مرورگر

يك فيلد مخفی در صفحه 
 وب جاری

مكان ذخيره 
 سازی

قابل استفاده در مدت زمان حيات
  برنامه 

تا زمانی كه سرويس" معموال( 
دھنده راه اندازی مجدد نگردد 

(    

مشخص  پس از گذشت يك زمان
  .وند از بين می ر 

 دقيقه ولی  ٢٠" معموال(  
می توان آن را بطور دستی و يا

  ) از طريق كد تغيير داد 
  

وابسته به تنظيمات برنامه 
  نويس 

امكان استفاده در چندين( 
صفحه و نگھداری بين 
)چندين مالقات وجود دارد 

حذف پس از درج يك 
URL جديد و يا بستن

  مرورگر توسط كاربر

  نگھداری دائم 
   post backبرای 

 به يك صفحه 
 طول عمر

    ASP.NETتمامی برنامه 
برخالف ساير روش ھا ، داده( 

برنامه برای تمامی كاربران 
 )سراسری است 

 ASP.NETتمامی برنامه 
تمامی برنامه 
ASP.NET 

 محدود به صفحه جاریمحدود به صفحه مقصد
حوزه 
 دستيابی

  ايمنی 
  باالئی دارند

  چون ھرگز  
  ه برایداد

سرويس گيرنده ارسال نمی  
 گردد 

  ايمنی 
  دارند   باالئی
  ھرگز    چون

  داده برای 
سرويس گيرنده ارسال نمی 

   گردد

  غيرايمن بوده
  و امكان  

  تغيير آنھا 
  توسط كاربران

 . وجود دارد  

  قابل مشاھده 
  بوده و 
  كاربران 
  به   می توانند

  سادگی 
  آنھا را 

 .تغيير دھند 

يش فرض به صورت پ
مقاوم در مقابل تغييرات 

می باشند ولی امكان 
. خواندن آنھا وجود دارد 
با استفاده از دايركتيو 
صفحه می توان بر 

آنھا تاكيد كرد   رمزنگاری
 . 

 امنيت

  پائين ، 
زمانی كه حجم باالئی از 

اطالعات ذخيره شده باشد چراكه
داده ھرگز حذف و يا عمرمفيد 

 سيد آن به اتمام نخواھد ر

  پائين ،
 در صورت ذخيره حجم باالئی 

 اگر " از اطالعات خصوصا 
در ھر لحظه تعداد زيادی كاربر 

  .نمايند   از برنامه استفاده
  چراكه ھر كاربر 

دارای يك نسخه جداگانه از داده 
session   

 خواھد بود 

  تاثير ندارد ،   
  چراكه حجم داده

  ناچيز 
 است 

  تاثير ندارد ،   
  م دادهچراكه حج

  ناچيز 
 است 

  پائين ، 
در صورت ذخيره حجم 

  باالئی از اطالعات 
ولی بر روی كارآئی 

سرويس دھنده تاثير نمی 
     گذارد

 كارآئی

 ذخيره ھر نوع داده سراسری
ذخيره آيتم ھائی در يك سبد 

 خريد 
اطالعات شخصی برای يك

 وب سايت 

  ارسال شناسه 
يك محصول از صفحه 
 به نمايش دھنده كليات

صفحه نمايش دھنده 
 جزئيات

  تنظيمات 
 مرتبط با صفحه 

متداولترين 
موارد 
 استفاده 

  
ھم آشنا می شويم ديگر بايد  Cacheبا توجه به جدول واضح فوق و اينکه جلوتر با 

  .از چه چيزی و در کجا استفاده کنيم در بحث مديريت حالت دانسته باشيد
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ADO.NET  
بھتر است يک تعريف تخصصی و کامل را در مورد پايگاه داده  ADO.NETقبل از آغاز 

  :ببينيم
به ) يعنی موقت نيستند-ماندنی(پايای داده ھای ذخيره شده ی پايگاه داده مجموعه 

يعنی کل اطالعات پايگاه داده مورد استفاده ی يک يا چند کاربر در قالبی (مجتمعصورت 
مبتنی بر يک و  )باشد يکجا و به دور از ھرگونه پراکندگی مشخص به صورت

يعنی داده ھا با يک ( صوریه صورت و تعريف شده ب ) قانونمند و قاعده مند(ساختار
تکرار بی رويه ی ( افزونگی حداقل )احکام خاص درون پايگاه داده قرار گرفته اند یسر

يعنی (ھمزمانا چند کاربر به فرمی مورد استفاده ی يک ي) رکورد ھا و داده ھای جداول آن
و  )ھمزمان چندين کاربر به داده ھای درون پايگاه داده دسترسی و حتی آن را کنترل کنند

سيستمی که بتواند پايگاه داده را مديريت ( متمرکز سيستم کنترلغير ھمزمان و دارای يک 
مھم  بر اصطالحاتدر اين تعريف موارد داخل پرانتز توضيحی .روی آن است) و کنترل کند
اين تعريف کامل ترين تعريفی است که من به شخصه از پايگاه .آن می باشد قرمز رنگ
برای آشنايی ھر چه بيشتر با اصطالحات قرمز رنگ باال و اصال پايگاه داده .داده ديده ام

در ادامه ما فرض می کنيم شما با .بايد به مراجع اصول طراحی پايگاه داده مراجعه کنيد
  .آشنا ھستيد SQLو زبان گاه داده پاي

  :ADO.NETحال برويم سراغ 
 DataBaseمجموعه اشيا و متد ھايی که به وسيله ی آن ھا می توان داده ھای درون 

  .می نامند) ADO.NET )ActiveX Data Objectرا کنترل کرد را 
 ) SQL,Oracle,Access,...از قبيل (يعنی به وسيله ی آن اصال می توان به پايگاه داده

  .اتصال بر قرار کرد
ADO.NET Data Providers:  

است که به شما اجازه  DataBaseتھيه کننده ی داده کالسی ويژه برای اتصال به يک 
خاصی را می دھد تا شما بتوانيد دستوراتی را روی  DataBaseی بر قراری ارتباط با 

DataBase در حقيقت .اجرا کرده و کال آن را کنترل کنيدData Providers  پلی بين
  .برنامه ی شما و محل داده ھای شما ھستند

  :مھم Data Providers انواع 
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SQL Server provider: شرايط اتصال به پايگاه داده یSQL Server  به  ٧نسخه ی
يا داده ) TDS )Tabular Data Streamاز پروتکل  Providerاين .بعد را فراھم می کند

فضای نام اين تھيه کننده .به پايگاه داده استفاده می کند ھای جدولی برای اتصال
System.data.SqlClient است.  

OLE DB provider: شرايط اتصال به پايگاه داده یOLE DB  مثلAccess  و ھمچنين
  .را فراھم می کند  SQL Server ٧نسخه ھای قبل از 

Oracle provider:  شرايط اتصال به پايگاه داده یOracle به بعد را  ٨خه ی نس
بين اسملی ھای  Add Referenceبرای دسترسی به آن بايد از قسمت .فراھم می کند

.NET  گزينه یsystem.Data.OracleClient  را به برنامه ی خودAdd کنيد.  
  

  :در زيرآمده است ADO.NETاشيا مھم به کار رفته در 
Connection:ه می شودبه پايگاه داده استفاد قراری اتصالبرای بر.  

Command: شی که برای اجرای دستوراتSQL به کار می رود.  
DataReader: شی که به وسيله ی آن می توان داده ھای اجرا شده درCommand 

  .را فقط خواند
DataSet: مکانی برای ذخيره کردن موقتی اطالعات استخراج شده ازDataBase  می

  .باشد
DataAdapter:پر کردن -١:ھم انجام دھدشی که می تواند دو عمل مDataSet  از

و  اعمال آنھا  DataSet ايجاد تغييرات در -٢-استخراج شده DataBase اطالعاتی که از
و استخراج اطالعات  DataBaseاتصال به   DataAdapterدر حقيقت . DataBaseبه 

  .را مديريت می کند
  

  .جوی ساخت يافته است زبان پرس و يک است که SQLزبان مورد استفاده ی ما 
  

ADO.NET کال دو دسته شی دارد:  
١- Connection Based Object: اشيايی که بيشتر برای اتصال بهDataBase  و

 - Connection- Commandنظير  استفاده می شوند استخراج و مديريت آن
DataReader و...  
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٢- Content Based Object: ھايی که اشيا اشيايی که برای بسته بندی کردن داده
Connection Based Object  ازDataBase استخراج کردند استفاده می شوند مثل 

DataSet- DataRow-Data Table  و...  
  

مورد نياز ھستند در زير آمده  ADO.NETمھمترين فضا ھای نامی که در استفاده از 
  :اند

System.Data  وSystem.Data.SqlClient صال به ھستند که برای ما جھت ات
البته برای پايگاه داده .و مديريت داده ھای آن مورد نياز ھستند SQL Serveپايگاه داده ی 

و  System.Data.OleDb به , System.Dataبه ترتيب عالوه بر  Oracle,Accessی 
System.Data.OracleClient  نياز می باشند که تمام اشيا ذکر شده مربوط به

ADO.NET ا قرار دارنددر اين فضای نام ھ.  
  
  

The Connection Class:  
مورد استفاده قرار  DataBaseگفته شد جھت اتصال به کالس مھمی که ھمانطور که 

می گيرد و شامل اجزای زير می شود که به ترتيب تک تک آنھا را مورد بحث قرار می 
  :دھيم

Connection String  
Testing a Connection  

Connection Pooling  
Connection Statistics  

  
Connection String:  

بخش  ٣است که اھميت فوق العاده ای دارد و شامل  DataBaseرشته ی اتصال به 
مورد  DataBaseنام -٢.در آن قرار دارد DataBaseمکان سروری که -١.عمده است

اين سه آيتم در رشه ی .به ورود شما به آن DataBaseنحوه ی مجوز دادن آن - ٣نظر 
در زير نمونه ای از اين رشته ی اتصال را .از ھم جدا می شوند ;رار داشته و با اتصال ق
  :می بينيد
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  Dim connectionString As String =" Data Source = localhost;Initial 
Catalog=Northwind;Integrated Security=SSPI"  

Data Source  ھمان مکان سرور است که در برنامه ی ماlocalhost يعنی ما  ستا
 Initial Catalog .استفاده می کنيم Visual Studioيا  IISاز سرور محلی و مربوط به 

ھم نحوه ی مجوز دادن را  Integrated Security .ھم نام پايگاه داده را مشخص می کند
  .مشخص می کند

به  Integrated Securityنيز در اين رشته به جای  Passwordو idقبال دو عبارت 
  :برده ميشد که به ترتيب يک نام و يک رمز برای ورود مشخص می کرد کار

  Dim connectionString As String ="Data Source=localhost;Initial 

Catalog=Northwind; user id=sa;password=opensesame" 

  .که در حال حاضر کاربرد خيلی کمی دارد
را نيز به ان  providerيد بايد خصوصيت استفاده می کن OLE DBاگر از پايگاه داده ی 

  :اضافه کنيد
Dim connectionString As String ="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data 

Source=C:\DataSources\Northwind.mdb" 

  .متصل شديم Accessکه در اين کد ما به پايگاه داده ی از نوع 
استفاده می کند به  SQL Server 2005ی کد متداولی که برای اتصال به پايگاه داده 

  :صورت زير است
Data Source=localhost\SQLEXPRESS; Initial Catalog=Pubs;Integrated Security=SSP 

  :در رشته ی باال از يک نقطه استفاده کنيد localhostالبته بھتر است به جای 
.\SQLEXPRESS 

صل شويد ھم می توانيد به صورت زير مت Oracleحال اگر بخواھيد به پايگاه داده ی 
  :عمل کنيد

  >connectionStrings< 

  >add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=mohammad;User 
ID=mohammad;Password=password;Unicode=True" 

   providerName="System.Data.OracleClient/ "< 
 >/connectionStrings<  

محلی بوده و ھم نام کاربری و ھم رمز عبور  Oracle8iپايگاه داده ی من در باال 
  .داشته است
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نباشيد چون يک راه ذکر شده در بحث  Connection Stringزياد در بند جزييات 
web.config  برای دسترسی بهConnection String  موجود درweb.config  به

  :صورت زير است
 Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString  
 Importsکردن  importکه اين کد را می توان به شرط  

System.Web.Configuration به صورت زير نوشت:  
 Dim cs As String = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString()  
که پيشتر ھم توضيح داده شد استفاده  WebConfigurationManagerتد يعنی از م

  .کنيم
است و ما حاال اين رشته را  web.config , aaaدر  Connection Stringاين  که نام

بازيابی رشته ی اتصال به روش باال باعث تسھيل در تغييرا آينده ی .داريم csدر متغير 
ب ديگر ھمه ی صفحات برای اتصال به پايگاه داده صفحات وب ما ميشود زيرا به اين ترتي

از يک منبع رشته را بازيابی می کنند و اگر قرار شد در آينده تغييری در رشته ی اتصال 
داده شود اگر رشته ی اتصال را در منبع تغيير دھيم ھمه ی صفحات سايتمان خود را با آن 

 .تطبيق می دھند
  .ته ی مھم گفتيمموارد باال را جھت آشنايی با اين رش

Testing a Connection:  
  :به صورت زير عمل کنيد Connectionبرای تعريف عنصر 

Dim con As New SqlConnection(con_str)   
است که مقدار ورودی اين تابع  SQLما البته از نوع  Connectionنام  conکه متغير 

  .است Connection String , سازنده
 ()Closeو()Openوجود دارند به ترتيب  Connectionدو متد مھمی که در بحث 

عمليات کنترل داده ھا از .را بر عھده دارند Connectionھستند که باز شدن و بسته شدن 
می تواند صورت گيرد و بسته شدن   Connectionپايگاه داده تنھا در صورت باز بودن 

 مشغله ی سرور می شودان ھم به معنای اتمام عمليات است و انجام ان باعث  کاھش 
وحتما يادتان باشد که ھر باز شدنی بايد بستنی را به ھمراه داشته باشد در غير اين 

البته در عملکرد سايتمان  بستن اتصال خيلی تاثير ندارد و اين .صورت کارتان اشتباه است
سرور يک سری منابع را در  ,به ضرر سرور است زيرا با برقراری اتصال به سرور
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حال اگر .ر شما قرار داده حال چه شما از اين منابع استفاده کنيد و چه استفاده نکنيداختيا
اتصال را ببنديد ديگر آن قسمت از منابع که در اختيار شما بود حاال ديگر در اختيار شما 
نبوده و اين باعث می شود سرور راحت تر به ساير سرويس ھا پاسخ دھد و به اصطالح 

  .غ ساير درخواست ھا برودبا فراق بال به سرا
  :مثال زير را انجام دھيد Connectionحال برای تست باز بودن يا بسته بودن 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim con_str As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(con_str) 

        con.Open() 

        Response.Write("server version is : " & con.ServerVersion & "<br>") 

        Response.Write("connection is : " & con.State.ToString & "<br>") 

        Response.Write(con.PacketSize & "<br>") 

        Response.Write(con.ConnectionTimeout & "<br>") 

        con.Close() 

    End Sub 

اج می کند وآن را در متغيری به نام راستخ web.configخط اول رشته ی اتصال را از 
con_str سپس يک .می ريزدsqlConnection  به نامcon  با رشته ی اتصال ورودی

آن را  باز  ,Connectionسپس جھت استفاده از .تعريف کرديم con_strتابع سازنده ی 
نسخه ی  con.ServerVersionمثال .کرديم کرده و سپس از ويژگی ھای ان استفاده

را به ما می دھد  Connectionوضعيت   con.State.ToString .سرور را به ما می دھد
را به  SqlServerسايز شبکه ی ارتباطی  con.packetsize .که باز است يا بسته است

انيه مدت زمان به ث con.ConnectionTimeoutواحد بايت به ما می دھد و در نھايت 
 ١٥ن باز باشد و پس از آن بسته می شود را می دھد که پيش فرض آ Connectionکه 

اين کار برای امنيت .انيه ھم طول نکشدث ١ت ما شايد دقت کنيد تمام عمليا.ثانيه است
  .بيشتر است

  :را تست می کنيد Connectionمثال زير را اگر اجرا کنيد به گونه ای ديگر 
 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim connectionString As String = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Using con 

            con.Open() 

            lblInfo.Text = "<b>Server Version:</b> " & con.ServerVersion 
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            lblInfo.Text &= "<br /><b>Connection Is:</b> " & 

con.State.ToString() 

        End Using 

        lblInfo.Text &= "<br /><b>Now Connection Is:</b> " 

        lblInfo.Text &= con.State.ToString() 

 End Sub 

 using...end usingدر اين مثال دو خط اول که تکراری است ولی ما از بلوک 
انگار اين شی بسته می شود و اگر باز ھم  Conشدن شی  end usinاستفاده کرديم که با 

con.State را تست کنيد می بينيد که اين با ر close خروجی اين کد به صورت زير .است
  :است

Server Version: 09.00.1399 
Connection Is: Open 
Now Connection Is: Closed 

Connection Pooling:  
و  به پايگاه داده ھزينه ھايی از جمله ھزينه ھای زمانی Connectionمی دانيم ھر بار 

بايد بسته شود و برای  Connectionھر  زيرا جدا از باز شدن را در بر دارد صرف منابع
کاربر داريد که اين ھا به سايت شما  ١٠٠٠فرض کنيد شما .در خواست بعدی باز شود 

می شود که  Connectionمراجعه می کنند و حضور ھر يک منجر به باز و بسته شدن 
ز يک راه حل بھينه سازی در اين شرايط استفاده ا.ھزينه ھای گزافی را در پی دارد

Connection Pooling است. Connection Pooling  تعداد دفعات باز و بسته شدن
Connection  را کاھش می دھدھايی را که نياز به باز شدن دارند. Connection 

Pooling  به گونه ایConnection يعنی  ھا را مديريت می کندConnection  ھای باز
ھر بار که کاربری .زم آنھا را به کار گيردرا درون خود ذخيره می کند تا در مواقع ال

نگاه می کند اگر آن  Poolerرا می دھد شی  Connectionتقاضای باز شدن 
Connection  درPool  قابل دسترسی باشد به جای آنکهConnection  را باز کند آن
Connection  باز شده از قبل که درPool توسط کاربری ديگر که زودتر (وجود داشت

را برای کاربر می فرستد تا صرفه جويی در باز و بسته شدن  )برقرار کرده اتصال
Connection برای بسته شدن نيز به ھمين صورت است يعنی اگر کاربر . صورت گيرد

اصلی  Connectionبه جای بسته شدن  Poolرا بدھد  Connectionتقاضای بسته شدن 
اين اعمال به صورت پيش فرض در .دکه در خود ذخيره کرده را می بند Connectionآن 

asp.net و اگر می خواھيد به چشم آيد در انتھای  وجود دارندConnectionString 
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قرار دھيد به اين دليل گفتيم که اين اعمال به صورت پيش  Trueرا  poolingصفت  
 Pooling=Trueوجود دارند که اگر اين کار را ھم نکنيدباز ھم  asp.netفرض در 

را نيز محدود  Poolھای دريافتی در  Connectionا ھمچنين می توانيد تعداد شم.است
که مقادير عدد صحيح دارند تنظيم  Max Pool Sizeو  Min Pool Sizeکنيد با دو متد 

  :)ConnectionStringدر قسمت آخر (کنيد
 <connectionStrings> 

  <add name="aaa" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=sql-test;Integrated Security=True;Min Pool Size=10" 

   providerName="System.Data.SqlClient" /> 

 </connectionStrings> 

و  ClearPoolبه ترتيب  poolingدر زمينه ی  ADO.NETدو متد جديد 
ClearAllPools اين دو متد از متد ھای .استConnection که . ھستندClearPool  می

ھای  Poolتمام   ClearAllPoolsپاک کند  و  poolخاص را از Connectionتواند 
Provider طرز استفاده از .را پاک می کندClearAllPools  به صورت زير است که

SqlConnection يک کلمه ی کليدی است:  
  SqlConnection.ClearAllPools() 

در اينجا (خاصی  Connectionبه صورت زير است که  ClearPoolطرز استفاده از 
Con را پاک می کند) است:  

         SqlConnection.ClearPool(con) 

Connection Statistics:  
 Connectionاست که به وسيله ی آن می توان آماری از . NET 2از موارد جديد در 

م است که برای بدست اوردن از اين آمار و ارقا HashTableبدست آورد و در اصل يک 
ولی جھت بازيابی چون اين متد يک .استفاده می شود RetrieveStatisticsآن از متد 

HashTable  بر می گرداند پس بايد درون يک متغيرHashTable قرار گيرد:  
  Dim connectionString As String = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

  Dim statistics As Hashtable = con.RetrieveStatistics() 

  :مھم ترين آنھا در زير آمده استکدامند؟ HashTableحتما می پرسيد اعضا اين 
١- ServerRoundtrips: در خواست ھا به سرورتعداد.  
٢- ConnectionTime: تعداد دفعاتی کهConnection باز شده است  
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٣- BytesReceived: مجموع تعداد بايت ھايی که از سرور پايگاه داده در يافت شده
  .مانند حجمی از داده ھايی که از اجرای دستوات شما بدست امده است

٤- SumResultSets : تعدادQuery ھايی که شما اجرا کرديد.  
  ...و 

وانيد ھر بار اين امار را در يک جای امن مثل خود پايگاه داده ذخيره کنيد و شما می ت
  :رد پايگاه داده ی خود بدست آوريدآماری از کارک

  Dim connectionString As String = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

  Dim statistics As Hashtable = con.RetrieveStatistics() 

Response.Write("ServerRoundtrips: " & 

statistics("ServerRoundtrips").ToString() & "<br>") 

  Response.Write("ConnectionTime: " & 

statistics("ConnectionTime").ToString() & "<br>") 

  Response.Write("Retrieved bytes: " & 

statistics("BytesReceived").ToString() & "<br>") 

  Response.Write("SumResultSets: " & statistics("SumResultSets").ToString() 

& "<br>")  
The Command Class:  

يعنی جزييات کنترل .ھمانطور که از نامش بر می آيد کالسی برای دستورات است
DataBase شامل خواص مھم زير است.را مشخص می کند:  

١- CommandText:حال چه .خود دستور استSQL  و چهStoredProcedure.  
٢- CommandType:که نوع دستور را مشخص می کند:  
- CommandType.Text رض بوده ودستور را از نوع که مقدار پيش فSQL  در نظر می
  .گيرد
-CommandType.StoredProcedure  که نوع دستور را روال ذخيره شده در نظر می
  گيرد
٣- Connection: مشخص می کند به کدام پايگاه داده وصل است که اين کار با دادن
  .به اين خاصيت ميسر است Connectionيک 
٢- Parameters: ورودی ھر دستور می باشد که در جای خود در پارامتر ھای

  .موردش صحبت می کنيم
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که قبل از آشنايی متد مھم برای اجرای دستورات نيز ھست  ٣شامل  Commandکالس 
  :نيز آشنا شويد DataReaderبا آنھا بھتر است با کالس 

يا داده خوان سريع ترين شی است که می تواند اطالعات را از  DataReaderشی 
اين شی متد ھای . )را  Commandالبته اطالعات اجرا شده توسط (يگاه داده بخواندپا

  :آنھا آمده است تعدادی ازکه در زير  مختلفی دارد
- Read متدی که نشان می دھدDataReader در حال خواندن داده است.  
- GetValue  متدی است که مقداری عددی می پذيرد که اين مقدار ھمان انديس ستون
  :ورد نظر است يعنی کل اطالعات يک ستون خاص را به ما می دھدم

  Response.Write(dr.GetValue(0))  
- GetString  متدی که مقداری عددی می پذيرد که اين مقدار ھمان انديس ستون مورد

  .نظر است يعنی کل اطالعات از نوع رشته ی يک ستون خاص را به ما می دھد
- GetInt32 ی می پذيرد که آن ھم ستونی را انتخاب می کند و داده ھم مقداری عدد

به ھمين ترتيب .ھای عددی آن ستون را نمايش می دھد
Getfloat,GetDouble,GEtDecimal,GetDate  و...  

- NextResult  متد مھمی که می توان با استفاده از آن سطر به سطر مقادير را از
  .از آن را خواھيم ديد که در ادامه مثال مھمی خواند رجدول مورد نظ

- Close  که باعث بسته شدن شی داده خوان می گردد و فضای اشغال شده ی آن آزاد
  .می شود

  
  :می پردازيم Commandمتد مھم شی  ٣حال به 

  
١-ExecuteNonQuery: حالتی است که تنھا دستور را اجرا می کند و ھيچ مقدار

يی را در پايگاه داده بنويسيد خوب نيازی به داده ھامثال اگر شما بخواھيد . برگشتی ندارد
  :می توانيد از اين متد استفاده کنيد سبرگشت مقدار نداريد پ

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 

  cmm.CommandText = "INSERT INTO customer 

VALUES('rahmat','manbaab','tehran')" 

  cmm.Connection = con 

  con.Open() 
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  cmm.ExecuteNonQuery() 

  con.Close()  
قرار داديم و  Query SQLآن را  CommandText می بينيد که خصوصيت

Connection  آن را نيز ھمانConnection  تعريف کرديمکه باالتر از آن)Con (داديم .
CommandType را نيز  مقدار دھی نکرديم چون پيش فرض آن 

CommandType.Text  است که به معنای دستوراتSQL سپس .استConnection  را
 Query , Connectionکردن ) Execute(يادتان باشد که ھميشه قبل از اجرا(باز کرديم 

را  Connectionپس از اجرا نيز ) -اصله قبل از اجرانه خيلی قبل بلکه بالف-آن را باز کنيد
  .اضافه شد  customerبه اين ترتيب يک سطر به سطر ھای جدول .بستيم
٢-ExecuteScalar:متدی که ضمن اجرای Query   مقداری از نوع عدد يا رشته يا

اين (داصال بھتر است بگوييم ھمان نوع داده ای که از پايگاه داده گرفته را بر می گردان
خود  Query است و اگر شما در رمقدار فقط يک مقدار است نه يک جدول و نه يک سط

جدول و يا سطر را انتخاب کنيد تنھا اولين مقدار آن را بر می گرداند مثال اگر من يک 
آن را اجرا کنم خروجی من مقدار  ExecuteScalarجدول را انتخاب کنم و سپس با 

  :ول از آن جدول است موجود در سطر اول و ستون ا
  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 

  cmm.CommandText = "SELECT customer_name FROM customer WHERE 

customer_street='gohar'" 

  cmm.Connection = con 

  Dim j As String 

  con.Open() 

  j = cmm.ExecuteScalar() 

  con.Close() 

  Response.Write(j) 

تعريف کرديم سپس   stringاز نوع   jمی بينيد که در اين تابع يک متغير به نام 
Connection  را باز کرده و آن را باExecuteScalar اگر به خود .اجرا کرديمQuery 

و اين  را می بينيد اين يعنی مقداری بايد بر گشت داده شود  Selectنگاه کنيد عبارت 
پس .آن برابر گوھر است Customer_streetدر جايی که   Customer مقدار از جدول 

در خروجی چاپ می  jبسته شده و مقدار  Connectionقرار می گيرد و   j اين مقدار در 
  .شود
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٢-ExecuteReader:عالوه بر اجرای Query    می تواند يک شیDataReader   بر
و  (dr)تعريف کنيد DataReaderگرداند که برای بازيابی آن می بايست يک شی از نوع 

را در آن قرار دھيد و در نھايت برای نمايش   Execute Readerسپس مقدار حاصل از 
  :در نظر بگيريد  GridViewل را به عنوان منبع داده ای يک کنترل مث  (dr)آن متغير,

 Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 Dim con As New SqlConnection(cs) 

 Dim cm As New SqlCommand("SELECT * FROM customer", con) 

 Dim dr As SqlDataReader 

 con.Open() 

 dr = cm.ExecuteReader() 

 GridView1.DataSource = dr 

 GridView1.DataBind() 

 dr.Close() 

 con.Close() 

 Connectionرا بستيم و ھم شی  DataReaderھمانطور که ديديد در آخر ھم ما شی 
که با  CommandBehaviorوجود دارد به نام  Execute Readerيک متد در بحث .را

  :را بست Connectionاستفاده از آن می توان 
 dr = cm.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) 

  .در انتھای کار نيست Connectionبه اين ترتيب ديگر نيازی به بستن 
و  Queryھميشه ھر چه قدر فاصله ی بين اجرای حال اين دو چه فرقی با ھم دارند؟

در کد اول اين فاصله .دکم تر باشد کارايی برنامه بھتر می شو Connectionبسته شدن 
خط کد ھم  ٠حتی اگر .خط کد است ٣زياد است به اين صورت که بين اجرا و بسته شدن 

منظور از خط را اشتباه (بود باز ھم خوب نيست چون می توان آن را در ھمان خط ھم بست
می توان چند دستور را در يک خط نوشت ولی منظور ما ترتيب اجرا   vb.netنگيريد در 

 CommandBehaviorبا  )و اجرای آن است Close Connectionوازی اجرا شدن و م 
  .را بست  connectionبه صورت باال می توان ھمزمان ھم اجرا کرد و ھم 

يعنی .استGridviewنوعی ديگر از خواندن داده ھا بدون استفاده از کنترل ھايی مثل 
  :بدون ھيچ کنترلی

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cm As New SqlCommand("SELECT 

customer_name,customer_street,customer_city FROM customer", con) 

  Dim dr As SqlDataReader 
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  Response.Write("connection is : " & con.State.ToString & "<br>") 

  con.Open() 

  dr = cm.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection) 

  While dr.Read 

    Response.Write(dr("customer_name") & Microsoft.VisualBasic.vbTab) 

    Response.Write(dr("customer_street") & Microsoft.VisualBasic.vbTab) 

    Response.Write(dr("customer_city") & "<br>") 

  End While  
استفاده   Readدر اين حلقه ما از متد .آن است Whileنکته ی اين تمرين در حلقه ی 

بخواندو سطر به  drبه نام  DataReaderاز شی  ديعنی تا وقتی که جا دار کرديم
يعنی ما .ون ھيچ کنترلیستون ھای مشخص شده را چاپ کند بدمقادير و  سطرجلو رود

را نام ستون ھای مورد نظر جھت نمايش قرار  datareaderآرگومان ورودی شی 
  .داده ھا است نمايش البته اشکال اين کار بی نظمی در.داديم

 Processing Multiple Resultبحث  ExecuteReaderبحث مھم ديگر در زمينه ی 
Sets است:  

معروف است که زمينه ی Multiple Active Result Setsيا   MARSبه  SQLکه در 
بدون استفاده از چندين .را فراھم می آورد  Commandدر يک شی  Queryاجرای چند 

Connection  و يا چندين شیCommand. اين عمل می تواند در صورتی که شما مقادير
ھا   Query برای اين عمل کافی است بين.باشد زيادی از داده ھا را بازيابی می کنيد موثر

از ھم جدا  ;که با  است Query ٣ما حاوی  Commandدر زير .پر کنيم ;را با عالمت 
  :شده اند

Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

Dim sc As New SqlConnection(cs) 

Dim cmm As New SqlCommand 

cmm.CommandText = "SELECT  * FROM customer;SELECT  * FROM borrower;SELECT * 

FROM account" 

cmm.CommandType = CommandType.Text 

cmm.Connection = sc 

Dim a As SqlDataReader 

sc.Open() 

a = cmm.ExecuteReader() 

  :اينجا مشخص می شود NextResultحال کار متد .می گويند MARSبه اين عمل 
  Dim i As Integer = 1 

   Do 

     Do While a.Read 

       If i = 1 Then 

        GridView1.DataSource = a 
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        GridView1.DataBind() 

       ElseIf i = 2 Then 

        GridView2.DataSource = a 

        GridView2.DataBind() 

       Else 

        GridView3.DataSource = a 

        GridView3.DataBind() 

       End If 

     Loop 

     i += 1 

   Loop While a.NextResult 

  sc.Close() 

  a.Close() 

ما .شايد اين کد کمی پيچيده به نظر آيد ولی ابتدا بگذاريد در مورد خروجی صحبت کنيم
٣ Query  داشتيم و می خواھيم خروجی ھر کدام را در يکGridView حال .نمايش دھيم

وھمه در  اجرا شده اند Commandدر يک  MARSھا به روش  Queryتای اين  ٣ھر 
و ما بايداين سه را از ھم تفکيک کرده و ھر .اندقرار گرفته   aبه نام  Readerيک شی 

قبل از توضيح نحوه ی کار بدانيد که ما .نمايش دھيم خاص GridViewکدام را در يک 
ذکر  Loop Whileکه شرط اين حلقه جلوی  Do...Loop Whileيک حلقه داريم به نام 

 Doی به نام و حلقه ی ديگر تا کد ھای داخل حلقه حداقل يک بار اجرا شوند می شود
While...Loop   که شرط آن جلوDo While ٣ما برای تفکيک خروجی  اين .می آيد 

Query  به اين صورت که يک .جدول ھستند از شگرد برنامه نويسی استفاده کرديم ٣که
 aباشد  ٢ريخته شود اگر GridView1به  aباشد  ١تعريف کرديم که اگر  iمتغير به نام  

حال چه موقع يک است؟در اول ورود به ...باشد ٣و اگر   ودريخته شGridView2به 
پر می شود به اين صورت که تا جايی که می خواند آن را به  GridView1پس .حلقه

GridView1 سپس از حلقه خارج شده و .بريزد=i می شود و  ٢NextResult  به کار
ھمين ترتيب و به  دوم می رود Queryبه سراغ خروجی  DataReader افتاده و شی 

GridView  در نھايت ھم .دو و سه ھم پر می شوندConnection  و شیDataReader 
  .بنديم را می

را  CommandBehavior  ,Connectionنکته ی مھم اينجا اين است که چرا ما با 
به اين دليل که اگر ميبستيم ديگر در خطوط بعدی که نبستيم تا کارايی سايت باال رود؟

اصلی سايت است  Connectionآن ھمان  Connectionکه  DataReader برنامه شی 
از شی  ExecuteReaderپس ھر وقت ديديد که پس از  .وجود داشته اجرا نمی شد
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DataReader  ياConnection  آن استفاده نشد می توانيد ازCommandBehavior  و
  .آن استفاده کنيد CloseConnectionمتعاقبا خصوصيت 

  
SQL Injection Attacks  

مثال افرادی را از .فرض کنيد می خواھيد يک بازيابی از پايگاه داده ی خود انجام دھيد
چه بسا يک (باشد آنچه که خود کاربر بگويدکه نام خيابانشان  Customerجدول 

ولی .می کنيدSQLبه عبارت  WHEREخوب شما اين کا را با اضافه کردن عبارت .)نفر
 TextBox؟ خوب يک را به پايگاه داده بفرستيدمد نظر  کاربراست نام خيابانی که چگونه 

خوب چگونه .از کاربر می خواھيد TextBoxبه صفحه اضافه کرده و نام خيابان را از 
برای اين کار تمام کار ھايی که تا .اضافه کنيم SQLرا به دستور  TextBoxمحتويات اين 

به صورت يک تابع در می آوريم به  انجام می داديم را Page_Loadحاال در رويداد 
  : Customerو مقدار برگشتی آن نام ان  که ورودی آن نام خيابان است retنام

 Public Function ret(ByVal street_name As String) As String 

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 

  cmm.CommandText = "SELECT customer_name FROM customer WHERE 

(customer_street='" & street_name & "')" 

  cmm.Connection = con 

  con.Open() 

  Dim a As SqlDataReader 

  a = cmm.ExecuteReader() 

  Dim j As String = "" 

  While a.Read 

   j += (a("customer_name").ToString) 

  End While 

  con.Close() 

  Return j 

 End Function 

ما گفتيم اسامی مشتريانی را بده که نام . SQLھمه چيز مثل قبل است به جز عبارت
اين کار را با .باشد) گومان ورودی تابع استآکه ( Street_Nameخيابانشان برابر متغير 

  :انجام داديم WHEREآوردن عبارت زير جلوی 
WHERE (customer_street='" & street_name & "')" 

www.ParsBook.org



83 
 

 Page_Loadحال کافی است در رويدادی مثل .ھمان نام خيابان است& عبارت بين دو 
  :آن را نمايش دھيد

 Response.Write(ret(TextBox1.Text))  
در .قرار گيرند ’‘بايد حتما در داخل  SQLبايد توجه کنيد که عبارات ثابت رشته ای در 

م چون در خود فرستادي Retرا بدون اين عالمت به تابع  TextBox1اينجا ھم ما مقدار 
اگر آنجا اين کار را . را به دو طرف ان عبارت اضافه کرده بوديم ’‘عالمت  SQLعبارت 

  :نمی کرديد می بايست تابع را به صورت زير صدا بزنيد
 Response.Write(ret("'" & TextBox1.Text & "'"))  

ما در خوب اين کاری  که پس چه شد؟ SQL Injection Attacksحتما می پرسيد بحث 
افت مقداری از صفحه يما نبايد برای در .باال انجام داديم به ھکر ھا اجازه ی نفوذ می دھد

 Parametrizeبلکه بايد از روش .در يافت کنيم& ی اصلی آن را به صورتی بين دو 
  :استفاده کنيم

  :متد اصلی دارد ٣اين شی .برای چنين مواقعی ساخته شده است SqlParametersشی 
١-Value: که مقدار اصلیParameter است.  
٢-ParameterName : که نام متغيری است که در عبارتSql آمده است.  
٣-DbType:که نوع اين پارامتر را مشخص می کند.  

  :حل می کنيم Parametrize بھتر مثال باال را از روشبرای درک 
 Public Function ret(ByVal street_name As String) As String 

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 

  cmm.CommandText = "SELECT customer_name FROM customer WHERE 

(customer_street=@strname)" 

  cmm.Connection = con 

  Dim par As New SqlParameter 

  par.Value = street_name 

  par.ParameterName = "@strname" 

  par.DbType = DbType.String 

  cmm.Parameters.Add(par) 

  con.Open() 

  Dim a As SqlDataReader 

  a = cmm.ExecuteReader() 

  Dim j As String = "" 

  While a.Read 

  j += (a("customer_name").ToString) 

  End While 
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  con.Close() 

  Return j 

 End Function 

نترسيد شايد کمی کد نويسی دارد ولی در عوض امنيت بيشتری در مقابل ھکر ھا 
  :کردن ساختيم Newرا با  Parameterشی .دارد

Dim par As New SqlParameter  
  : ع داديمھمان ورودی تاب)Street_Nsme(مقدار آن را

par.Value = street_name  
ھمان نامی داديم که در آخر ) باشد@ که حتما چون پارامتر است بايداولش (و نام ان را 

  :)strname@( مشاھده می کنيد SQLدستور 
par.ParameterName = "@strname"  

  :تعيين کرديم  Stringنوع آن را  و سپس 
par.DbType = DbType.String  

  :کرديم  Addاست  cmmکه در اينجا  SqlCommandرا به شی و سپس آن 
cmm.Parameters.Add(par)  

باشد و ھم در کنار نام  SQLبايد ھم در کنار نام پارامتر در عبارت @ دقت کنيد عالمت 
  .Par.ParameterNameپارامتر در قسمت 

وصا مخص(اگر اين اعمال در کد نويسی باعث زياد شدن بی رويه ی خطوط می شود
  :می توان آن را در يک خط ھم نوشت) ھا بيش از يکی می شود Parameterوقتی تعداد 

cmm.Parameters.Add("@strname", SqlDbType.VarChar).Value = street_name 

ھم نيست وبسيار  Parameterکه در اين کد می بينيد که اصال نيازی به معرفی شی 
  .ودساده تر ھم ھست ولی قبلی خوانا تر ب

در حالت قبلی چگونه می توانست  Sql Injection Attackحتما شايد از خود بپرسيد 
با علم اينکه ما يک جدول در پايگاه داده ی خود داريم  پيش آيد؟ به اين کد نگاھی بيندازيد

  customer_nameشامل دو ستون به نام ھای که  borrowerبه نام 
ه ای و دومی مقداری عددی است و می است که اولی مقداری رشت loan_numberو

نام صاحب يا صاحب ھای آن وام را به  TextBoxخواھيم با گرفتن شماره ی وام از يک 
  :خروجی ببريم بدون استفاده از روش پارامتری سازی

 Public Function ret1(ByVal cn As String) As String 

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(“aaa”).ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 
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  cmm.CommandText = “SELECT customer_name FROM borrower WHERE loan_number=” 

& cn 

  cmm.Connection = con 

  con.Open() 

  Dim a As SqlDataReader 

  a = cmm.ExecuteReader() 

  Dim j As String = “” 

  While a.Read 

  j += (a(“customer_name”).ToString & Microsoft.VisualBasic.vbCrLf) 

  End While 

  con.Close() 

  Return j 

 End Function 

در صفحه قرار دھيد و در رويداد  Buttonو يک  TextBoxکافيست برای اجرا يک 
  :کليک دکمه کد زير را بنويسيد

 Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

   Response.Write(ret1(TextBox1.Text)) 

 End Sub 

نمايش  ٥را بنويسم صاحبان وام شماره ی  ٥عدد  TextBoxال اگر من در اين پس مث
عبارت  ٥حال اگر شما قدری باھوش باشيد ميبينيد که اگر  ھکر ھا به جای .داده می شوند

  :بنويسند چه پيش می آيد TextBoxزير را در 
5;DELETE FROM borrower WHERE loan_number=4 

 ٥حب وام ھا با شماره ی اين کد اجرا می شود و تمام صا.بله يک فاجعه رخ می دھد
از پايگاه داده ی ما پاک می  ٤حب وام ھا با شماره ی انمايش داده می شوند ولی تمام ص

روش ما در .است اين امر اشکال مختلفی دارد SQL Attackحال اين يک شکل از .شوند
 Stringاست ورودی تابع را از  باال زياد جالب نبود چون برای جلوگيری از کار ھکر کافی

ولی در مثال  )از عمد اين کار را نکرديم تا طرز کا را متوجه شويد(تبديل کنيم Integerبه 
  :انجام می دھد) بازرنگی(زير کامال عادی ھکر کارش را 

نام  , مثال فرض کنيد تابع شما به صورت  زير است که با گرفتن نام خيابان از شما
  :بر می گردانديابان است را مشتری که در آن خ

 Public Function ret3(ByVal cn As String) As String 

  Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  Dim con As New SqlConnection(cs) 

  Dim cmm As New SqlCommand 

cmm.CommandText = "SELECT customer_name FROM customer WHERE 

customer_street='" & cn & "'" 
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  cmm.Connection = con 

  con.Open() 

  Dim a As SqlDataReader 

   a = cmm.ExecuteReader() 

  Dim j As String = "" 

  While a.Read 

    j += (a("customer_name").ToString & Microsoft.VisualBasic.vbCrLf) 

  End While 

  con.Close() 

  Return j 

 End Function  
  :ھم داريد و رويداد کليک دکمه مثل زير است Buttonو يک  TextBoxو مثل قبل يک 

 Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

  Response.Write(ret3(textbox2.Text)) 

 End Sub  
  :ان را واردکند و وی عبارت زير را وارد می کندحال از کاربر می خواھيد نام خياب

azadi';DELETE FROM borrower WHERE loan_number=8;--  
 SQLرا در خود عبارت  ’‘چه پيش می آيد؟ما در اين مثال جھت امنيت بيشتر عالمت 

قرار داديم تا ھکر حتما نامی را که وارد می کند بين اين دو عالمت قرار گرفته و به 
مد  sqlبه نام خيابان اضافه کرد سپس کد  ‘خودش يک  ام خيابان باشد ولی ھکرعنوان ن

نقش  - -زيرا عالمت .ما را خنثی کرد  ‘عالمت   - -نظرش را نوشت و سپس با عالمت 
comment  را درsql حتی اگر  داشته  و ھر چه پس از آن بيايد توضيح تلقی می شود

  :می نوشتيد به صورت زير را در قسمت صدا زدن تابع ھم ’‘عالمت 
 Response.Write(ret3("'" & textbox2.Text & "'"))  

  .ديديد که چگونه شما را فريب می دھندپس .باز ھم تاثيری نداشت
برای ارسال مقادير به پايگاه داده استفاده   Parametrizeپس سعی کنيد از روش 

آن  Parameterبنويسد  TextBoxچون آن وقت اگر ھکر ھر رشته ای را در داخل .کنيد
البته در .تلقی نمی شود SQLرا به عنوان متغير در نظر گرفته و به ھيچ عنوان دستور 

 نبرخی موارد برخی قوانين جامعيت موجوديتی در پايگاه داه وجود دارند  که مانع پاک شد
  .ھمينطوری داده از جداول می شوند

اين مبحث خطرناک و مھم در زمينه ی  برای دسترسی به  اطالعات بيشتر و پيشرفته از
 SQLصفحه ای  ٧٧می توانيد به منبع فارسی و  Sqlامنيت داده ھا در داده ھای 
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Injection-wolf  رجوع کنيد که در سايتParsTech.org  به صورت رتيگان يافت می
  .شود رجوع کنيد

  
StoredProcedures 

آن در ساختن استفاده از  Parametrizeيکی از کاربرد ھای جالب 
StoredProcedures به عقيده ی خيلی ھا اگر يک سری دستور .استSQL  را کنار ھم
قبل از تعريف خودم از .می باشد StoredProceduresبچينيم حاصل کار 
StoredProcedures بگذاريد فوايد آن را بگوييم:  

ين شما می و حجم بسيار کمی را اشغال می کند و ھمچننگھداری آن بسيار ساده بوده 
بنويسيد می توانيد  ASP.NETخود را در  صفحه ی SQL توانيد به جای آنکه دستورات 

قرار داده و از آن استفاده کنيد و ھمچنين مثل تعريف  StoredProcedures آن را در
اعث بو در کل استفاده از آن . ميتوان آن را يک بار نوشت وچندين بار استفاده کرد,تابع

  .برنامه ی ما می شودافزايش کارايی 
StoredProcedures تابعی که يک عمل خاص را انجام می دھد .مانند يک تابع است

اين اعمال در يک .کند Returnو می تواند آرگومان ورودی داشته باشد و حتی مقداری را 
Query Builder برای ساخت يک .صورت می گيردStoredProcedures  کافی است از

ھم  Visual Studioاين کار را در .استفاده کنيم CREATE PROCEDUREکلمه ی کليدی 
) رجوع شود Microsoft Sql Serverحتما الزم نيست به نرم افزار (می توان انجام داد 

می  ADO.NETالبته از شروع . روی سيستم شما نصب باشد SQL Serverبه شرطی که 
 Add Newکافی است در قسمت مربوطه گزينه ی .بايست نصب می شد

StoredProcedures  را کليک کنيد تا صفحه ای بازشود و الی آخر...  
  :ولی ما به طور دستی اين کار را می کنيم

CREATE PROCEDURE dbo.mystoredprocedure 

 

AS 

  

RETURN 

قرار می گيرند و عملی که روال ذخيره  Asو Createمتغير ھای ورودی بين عبارت 
احيانا اگر می خواستيد مقدار .انجام می گيرد Return و ASبين  می دھدشده انجام 

  .قرار دھيد Returnبرگشتی ھم داشته باشيد آن را جلوی 
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  .ايجاد می کنيم manبه نام  StoredProceduresحال برای مثال يک 
  :ابتدا آن را ايجاد می کنيم

CREATE PROCEDURE dbo.man(  
  :اده ای آنھا مشخص می کنيمسپس آرگومان ھای ورودی آن را به ھمراه نوع د

@customer_name varChar(30), 

@customer_city varChar(30), 

@customer_street varChar(30))  
ما می خواھيم اين .می نويسيم  ASپس از  سپس عملی که قرار است انجام شود را

  :کند ,Customer Insertآرگومان ھای ورودی را در جدول
AS 

 

INSERT INTO customer 

(customer_name,customer_city,customer_street) 

VALUES 

(@customer_name,@customer_city,@customer_street) 

  :مقداری ھم نمی خواھيم بر گردانيم
 RETURN 

استفاده  StoredProceduresحال می خواھيم از اين .ديديد چه قدر ساده بود؟
را با مقاديری که ما از کاربر از  Customerيعنی با استفاده از آن درون جدول .کنيم

 ADO.NETبه اين منظور ابتدا مراحل اوليه ی .پر کنيم دريافت می کنيم TextBoxطريق  
  :را انجام می دھيم

Imports کردن فضاھای نام مورد نياز:  
Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Data 

Imports System.Web.Configuration  
و آرگومان وروديش را ھمان مقاديری  ايجاد می کنيم insertين کار تابعی به نام برای ا

  :قرار دھيم در نظر می گيريم Customerکه می خواھيم درون جدول 
 Public Sub insert(ByVal name As String, ByVal city As String, ByVal street 

As String) 

 

 End Sub  
  :SqlConnectionکردن آن به شی  Addی اتصال و  مشخص کردن رشته

Dim connectionString As String = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString() 

  

Dim con As New SqlConnection(connectionString) 

  :را تعريف کنيم Commandحال به نقطه ی حساس می رسيم و آن اين است که شی 
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Dim cmd As New SqlCommand("man", con) 

را می  SQLاست دستور CommandTextھميشه ما در قسمت اول که مربوط به 
استفاده می کنيم اين قسمت ھمان نام  StoredProceduresنوشتيم ولی حاال که از 

StoredProcedures ولی .می باشدCommand خوب از کجا بداند که اين گونه است؟
يا  SQL(نوع دستور را  CommandTypeطور که قبال گفتيم کاری ندارد ھمان 

StoredProcedures مشخص می کند ...) و:  
 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

ما در اينجا از ساده ترين روش استفاده .است Parameterحال نوبت مشخص کردن 
  :کرديم

  cmd.Parameters.Add("@customer_name", SqlDbType.VarChar).Value = name 

  cmd.Parameters.Add("@customer_street", SqlDbType.VarChar).Value = street 

  cmd.Parameters.Add("@customer_city", SqlDbType.VarChar).Value = city 

پارامتر ھا  Valueھمانطور که می بينيد ما در اينجا مقادير ورودی تابع را يکی يکی به 
@ است که با عالمت  StoredProceduresديم و متغير آنھا ھم آرگومان ھای ورودی دا

  .StoredProceduresنشان داديم که رجوع می کنند به 
  :در نھايت ھم اجرای دستورات بدون ھيچ مقدار برگشتی

  con.Open() 

  cmd.ExecuteNonQuery() 

  con.Close() 

در صفحه قرار داده و  Buttonو يک TextBox ٣ برای اجرای اين تابع ھم کافيست
  :را به صورت زير بنويسيد Buttonرويداد کليک 

 Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

   insert(TextBox1.Text, TextBox2.Text, TextBox3.Text) 

 End Sub 

می توانيد بار ھا استفاده کنيد و کارايی برنامه  StoredProceduresز اين حال شما ا
شامل عمليات و (ھای مختلف StoredProceduresجلو تر با .ی خود را افزايش دھيد

  .نيز آشنا خواھيد شد )ورودی ھای مختلف
Transactions 

يکی از  Database، )به دليل حجم گسترده ی اطالعات ( با توجه به اينکه امروزه 
ارکان اصلی ھر نرم افزار است، رفته رفته نياز به مديريت اطالعات درون آن، بيشتر از 

يکی از جنبه ھای اين مديريت، جلوگيری از ورود اطالعات نامعتبر . پيش احساس می شود
است، که امروزه حتی در نرم افزار ھای کاربردی و خانگی مورد نياز  Databaseبه 

www.ParsBook.org



90 
 

که در زمره مباحث پيشرفته در آن محسوب  SQLلعاده مھم و کليدی در بحثی فوق ا .است
يادتون ھست در انتھای .می باشد Transaction می شود وبسيار پر کاربرد نيز ھست

رسيديم گفتيم که اين مرحله نياز  CheckOutبحث تجارت الکترونيک وقتی به مرحله ی 
فرض کنيد در .خريد ما را انجام دھد دارد تا مرحله به مرحله کار Wizardبه يک کنترل 

و با پايان پذيرفتن آن کار خريد شما   تکميل شود Databaseھر مرحله يک جدول در 
اگر ارتباط با , Wizardحال اگر يک دفعه وسط طی کردن مراحل کنترل .تمام می شود

 يک مثال ...)زلزله بيايد و –اتصال به اينترنت قطع شود -برق قطع شود(سرور قطع شود
با رخ دادن  جدول که حاوی مشخصات فردی است پر شود و قسمت ھای ديگر خالی بماند

قطعی ارتباط با سرور نه شما خريد خود را انجام داده ايد و نه سايت مورد نظر به شما 
چون ,مخصوصا شما (جداول خود را پر کرده است و ھر دو به شدت دچار مشکل می شويد

پول از حساب شما کم  , Creadit Cardبه شماره و مبلغ ممکن است در قسمت مربوط 
ھنوز آدرس پستی اينکه کليک نکرده ايد ويا  Finishشود در حاليکه شما روی دکمه ی 

خود را وارد نکرده ايد و يا نام شما به ليست ارسالی ھای سايت واردنشده و ده ھا احتمال 
يک  Transaction .می کند از وقوع چنين مشکالتی جلوگيری Transaction !.ديگر

ويژگی .واحد برنامه نويسی است که برای مديريت دسترسی به پايگاه داده ايجاد شده است
  :در زير آمده است Transactionھای مھم 

يا اجرا می شوند يا اجرا نمی شوند برای مثال  شيعنی يک يا چند تراکن:اتميک بودن-١
 تا آخر انجام می گيرد و تمام جداول پر می باال ھم به اين صورت است که يا خريد کاال

از کارت شما (شوند و يا اينکه اصال نه جدولی پر می شود و ھيچ عملی انجام نمی گيرد
  ).پولی کسر نمی شود

يعنی سازگاری داده ھا قبل و بعد از تراکنش حفظ می شود در مثال باال ھم :سازگاری-٢
در ھر دو حالت .و پس از آن خريد انجام شد يعنی قبل از تراکنش خريد انجام نشده بود 

  .ھمه چيز سر جايش است
در مثال باال ھم يعنی اگر دو . يعنی تراکنش ھا روی ھم اثر مخرب ندارند:جداسازی-٣

تراکنش در .داشتند اين دو تراکنش ھيچ ربط و تاثيری به ھم ندارند Chek Outنفر قصد 
که به اين معنی است که تراکنش با  است Commitاولی .دو حالت مھم انجام می شود

است که يعنی  RollBackدومی .موفقيت انجام شده و پايگاه داده با آن تغيير می کند
 .تراکنش دچار شکست شده و تغييرات بوجود آمده در پايگاه داه بايد به حالت اول در آيند
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Transaction  با کلمه ی کليدیBegin Transaction   شروع شده و باCommit  يا
RollBack فرض .يک مثال ساده از تراکنش شما را متوجه کار می سازد.خاتمه می يابد

ما ھم مثل  Connctionاست و  DataBaseکردن دو رکورد به  Insertکنيد دستور ما
  :قبل

 Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 Dim con As New SqlConnection(cs) 

 Dim cmd1 As New SqlCommand("INSERT INTO customer  VALUES 

('aliakbar','dinpoor','qazvin')", con) 

 Dim cmd2 As New SqlCommand("INSERT INTO customer  VALUES 

('reza','hadinezhad','tehran')", con) 

مقدار اوليه ی آن را تھی در نظر  برای تعريف تراکنش ابتدا آن را تعريف کرده سپس
  :می گيريد

Dim tran As SqlTransaction = Nothing 

آنچه که مھم است اين است که در ايجاد ھر تراکنش بلوک 
Try…Catch…Finally…End Try اين بلوک يک مکان امن برای .نقش کليدی دارد

اصلی شما بين  کارکرد آن نيز به اين صورت است که عمليات.اجرای ھر تراکنش است
Try  وCatch حال در صورت مواجھه با .نوشته می شودError شما وارد ,در اين عمليات

و در نھايت چه با ) به جای ايراد کلی در برنامه(می شويد  Finallyو  Catchقسمت بين 
مثال .حتما انجام می گيرد End Try و Finallyقسمت بين  خطا روبرو شويد چه نشويد

  :زد ٠لوک را می توان تقسيم به کلی از اين ب
 Dim a, b, c As Integer 

 a = 5 

 b = 0 

 Try 

 c = a / b 

 Catch  

   Response.Write("Oops, you can’t divide by zero.<br>") 

 Finally 

   Response.Write(c) 

 End Try 

و ريختن  bبه  aکه تقسيم  انجام می گيرد Tryدر اين کد ابتدا عمليات اصلی در قسمت 
رفته و پيغام خطا را  Catchسپس اگر ھر مشکلی پيش آيد به قسمت .است cحاصل در 
مقدار  ھم باشد ٠اگر تقسيم به .به خروجی می رود cسپس در ھر صورت مقدار .می بينيد

c شما می توانيد !!).نميدونم چرا(خواھد بود ٠Error  واقعی را نيز به خروجی ببريد به
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تعريف کنيد و سپس  Exceptionيک متغير از نوع   Catchقسمت  اين صورت که جلوی
  :به شکل زير آن را به خروجی ببريد

 Dim a, b, c As Integer 

 a = 5 

 b = 0 

  Try 

 c = a / b 

  Catch d As Exception 

    Response.Write(d.Message) 

  Finally 

   Response.Write(c) 

  End Try 

شما حتی می .در خروجی ظاھر می شود Asp.NETخطای اصلی  به اين ترتيب پيغام
را از نوع خطای  Catchبه اين ترتيب که متغير جلوی .توانيد خطا ھا را سفارشی کنيد

مربوط و من در زير گفتم اگر خطای رخ داده تقسيم بر صفر بود پيغام .دلخواه خود بگيريد
  :را ظاھر کن مختص به آن 

 Dim a, b, c As Integer 

 a = 5 

 b = 0 

 Try 

 c = a / b 

 Catch d As DivideByZeroException 

   Response.Write(d.Message) 

 Finally 

   Response.Write(c) 

 End Try 

قرار دھيم  Catchچندين  Try…Catch…Finally…End Tryمی توانيم در يک بلوک 
د خوب بحث در مور .واز رويدادن خطا ھای مختلف جلوگيری کنيم

Try…Catch…Finally…End Try بلوک را با کلمه .حال به ادامه ی مثال توجه کنيد.کافيه
  :می کنيم Openرا  Connectionآغاز کرده و در اولين قدم  Tryی 

 Try 

  con.Open() 

 

 Catch ex As Exception 

 

 Finally 

 

 End Try 
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با متد را تعريف کرده بوديم  Transactionحال بايد متغيری که از نوع 
BeginTransaction   Connection مقدار دھی ی که پيش از اين تعريف کرده بوديم

  :کنيم
 tran = con.BeginTransaction() 

ھر يک از سپس اين متغير را به عنوان تراکنش به .اين يعنی آغاز کار تراکنش
Command اين کار را با متد .ھا نسبت می دھيمTransaction  شیcommand جام ان

  :می دھيم
 cmd1.Transaction = tran 

 cmd2.Transaction = tran 

  :در نھايت ان ھا را اجرا می کنيم
 cmd1.ExecuteNonQuery() 

 cmd2.ExecuteNonQuery() 

ھا درون يک تراکنش  Executenonequeryدر اين مورد بگويم که چون ھردو تا 
اجرا نمی شود و اين طورنيست که يکی شوند و يا ھيچ کدام ھستند پس يا ھر دو اجرا می 

اين نکته بسيار مھم است چون اصال کار تراکنش ھمين (اجرا شود و ديگری ايجاد نشود
  ).است

 tran.Commit() 

 Response.Write("transAction Commited!") 

ھم وقتی رخ می دھد که تراکنش با موفقيت انجام نگيرد اوال تمام  Catchحال بلوک 
  :را به حالت اول بر می گردانيم DataBaseخ داده در تغييرات ر

 Catch ex As Exception 

  tran.Rollback() 

که اين پيغام ھمان پيغام خطای  سپس پيغامی برای آگاھی بيشتر به خروجی می بريم
asp.net است:  

 Response.Write(ex.Message) 

چون در ھر صورت اجرا است  Connectionھم بھترين جا برای بستن  Finallyبلوک 
برای ديدن دوست داريد طرز کار را ببينيد و از آنچه که انجام داديد لذت ببريد؟.می شود

ببينيد من در .پيش آيد,Try Errorطرز کار اول بگويم که چه موقع ممکن است در بلوک 
سه عنوان دارم يکی نام مشتری يکی خيابان وی و آخری شھر وی  Customerجدول 
را قبول يعنی سيستم دو نام يکسان .نام مشتری را کليد اصلی در نظر گرفتم و من.است

به  cmd2و  cmd1به نام ھای  Commandمن از عمد دو .حال ادامه ی کار.نمی کند
و از عمد .می کند Customer  insert,کار گرفتم که ھر دو يک سری داده را  در جدول

www.ParsBook.org



94 
 

 insertيعنی مجاز به (ايگاه داده وجود نداردگرفتم که در پ aliakbarنام داده ی اول را 
 insertيعنی مجاز به ( گرفتم که قبال در پايگاه داده وجود داشت Rezaو دومی را ) باشد
از آنجايی ھم که گفتيم يا ھر دو اجرا می شوند يا .مواجه شود Errorتا تراکنش با ) نباشد

يعنی (اولی بايد اجرا شود Executeھيچ کدام اجرا نمی شود با اجرای اين کد در اصل 
aliakbar سپس به دومی که رسيد يعنی ) وارد جدول شودReza  چون در پايگاه داده

ولی می بينيم با اجرای تراکنش ھيچ کدام وارد جدول .وجود داشت ان را وارد جدول نکند
زير را که ھمان  تابعبرای درک بيشتر .چون ھر دو با ھم عضو يک تراکنش بودند.نشدند

وارد جدول شده ولی  aliakbarمی بينيد که .کار را بدون تراکنش می کند را اجرا کنيد 
Reza نشده:  

 Public Sub withouttran() 

 Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 Dim con As New SqlConnection(cs) 

 Dim cmd1 As New SqlCommand("INSERT INTO customer  VALUES 

('aliakbar','dinpoor','qazvin')", con) 

 Dim cmd2 As New SqlCommand("INSERT INTO customer  VALUES 

('reza','hadinezhad','tehran')", con) 

 Try 

  con.Open() 

  cmd1.ExecuteNonQuery() 

  cmd2.ExecuteNonQuery() 

  Response.Write("Insert Compeleted!") 

  Catch ex As Exception 

  Response.Write(ex.Message) 

   Finally 

  con.Close() 

  End Try 

 End Sub 

ولی بھتر است بدانيد برای ھمه چيز از تراکنش .اين مثالی کامل برای درک تراکنش بود
از )) تجارت الکترونيک(اول سايت بحثمثل (سعی کنيد برای موارد حساس.استفاده نکنيد

 .تراکنش استفاده کنيد
  Savepointاين متد که  .است saveمتد  SqlTransactionاز ديگر متد ھای کالس 

قرار دھيد ) Tryدر داخل بلوک (را می توانيد ھر جای دستورات خود ,يگويندھم بھش م
 Saveشدن تراکنش به آن نقطه ای که  RollBackاين کار باعث می شود شما ھنگام .

شدن نداشته  RollBackکرده ايد برگرديد چون ممکن است ھمه ی دستورا ت نياز به 
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شدن مقصد خود را  RollBackتا ھنگام با يک نام صورت می گيرد  Saveاين عمل .باشند
  :اين متد می تواند يک جور راه برای بھينه سازی تراکنش محسوب شود.بدانيم

 شروع تراکنش ' 
 Dim tran As SqlTransaction = con.BeginTransaction() 

 دستورات مورد نياز جهت اجرای تراکنش ' 
 ' CompletedInsert می خاص از نوع رشته به آنساختن نقطه ی ذخيره و دادن نا   

 tran.Save("CompletedInsert") 

 دستورات مورد نياز جهت اجرای تراکنش ' 
 رول بک شدن به نقطه ذخيره شده در صورت نياز ' 
 tran.Rollback("CompletedInsert") 

کردن تراکنش  '  Commit  

 tran.Commit() 

 
 

ھم ايجاد  StoredProcedureو حتی در  SQLتراکنش را می توان به صورت کد 
وجود دارد  SQLدستور در  ٣برای اين کار .بازی کنيم SQLبرای اين کار کمی بايد با .کرد

قبل از مثال در اين روش .RollBack Tranو  Begin Tran, Commit Tranبه نام ھای 
اين تابع ھيچ مقداری را نمی .Error@@آشنا شويد به نام  SQLبا يک تابع سيستمی در 

اين تابع تعداد خطا .است SQL Serverذيرد در حقيقت جزو توابع سيستمی بدون پارامتر پ
نحوه ی استفاده از آن .ی که اجرا شده را برمی گرداندSQLھای رخ داده در آخرين دستور 

  :ھم به فرم زير است
select * from customer 
select @@error 

به خروجی رفت و سپس تعداد خطاھای  customerدر کد باال ابتدا تمامی مقادير جدول 
 variable@متغير ھا با عالمت  SQLاين را يادتان باشد که در .رخ داده در آن ذکر شد

name  مشخص می شوند مثال متغيری به نامtemp  درSQl  به صورت@temp 
صورت می گيرد به  DECLAREکلمه ی کليدی البته تعريف متغير ھا با .شناسايی می شود

  :زيرفرم 
Declare <variable name>  <variable data type>; 

  :مثال
DECLARE @aaa varchar(10); 

  :باشد SETمقدار دھی آنھا نيز می تواند به فرم زير با عبارت 
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SET <variable name>=<variable value>     
  :مثال

SET @aaa=’ali’;  
  :می توان يک جا چندين متغير را معرفی کرد

DECLARE @aaa varchar(10),@bbb int;  
ايجاد و روی آنھا کار ھايی  Declareيک سری جدول موقتی نيز با و حتی می توان 

  :به فرم زير.انجام داد
DECLARE @MyTable Table 
) 
OrderID int, 
CustomerID char(5( 

( 
INSERT INTO @MyTable 
SELECT OrderID, CustomerID 
FROM Northwind.dbo.Orders 
WHERE OrderID BETWEEN 10240 AND 10250 
SELECT          
FROM @MyTable*   

ساختيم و مقاديری از يک جدول ديگر  mytable@در کد باال يک جدول موقت به نام 
را از آن  mytable@را در آن قرار داديم و سپس کل مقادير جدول  ordersبه نام 

وقتی دارد و به عنوان يک جدول در در حقيقت وجود م mytable@جدول  .بازيابی کرديم
البته مقادير موقتی را می .دقيقا مثل تعريف يک متغير.پايگاه داده ی ما ذخيره نمی شود

می توان مقاديری را  يعنی.نيز ايجاد کرد WITHتوان با عبارات پرکاربردی ھمچون 
حتلف از ذخيره کرد و سپس در مکان ھای م withمحاسبه کرد و حاصل را با استفاده از 

  .آن استفاده کرد
که تعداد  ROWCOUNT@@وجود دارند نظير  Sqlتوابع سيستمی ديگری ھم در 

منظور از تعداد .شده در آخرين  دستوری که اجرا شده را برمی گرداند Affectسطر ھای 
مثل  Sqlشده تعداد سطر ھای تحت تاثير واقع شده از دستورات  Affectسطر ھای 
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Select  و ياinsert  نکته ی ديگر ھم در .استSQL  اين است که می توانيد از شرطIF 
(condittion)...ELSE مثال در عبارت زير ابتدا آخرين آمار در تعداد . نيز استفاده کنيد

چک می شود قرار می گيرد و سپس  rowaffectedشده در متغير  Affectسطر ھای 
  :باشد ١غير اين صورت برابر و در  ٠برابر  resultاگر از صفر بزرگترند متغير 

@rowaffected=@@rowcount 
if (@rowaffected >0) 
@result=0 
else 
@result=1 

از تراکنش را  ADO.NETھمان عملکردی که در مثال .حال به مثال تراکنش می رسيم
اگر ديده باشد ما برای اجرای تراکنش از يک .ھم می خواھيم تکرار کنيم SQLديديم در 

خطا رخ داده يا  Queryاستفاده کرديم تا تشخيص دھيم در اجرای  Try...Catchبلوک 
حاال ھم با تابع .می کرديم commitاگر رخ داد به عقب برمی گشتيم وگرنه آن را .نه

@@error  متوجه می شويم در ھر يک از دستورات خطا رخ داده يا نه اگر رخ داد با
ی در صورت عدم رخداد خطا آن را به عقب برمی گرديم ول RollBAck Tranدستور 

Commit  در آن صورت با وقوع خطا در دستور بعدی به آخرين نقطه ی نمی کنيم زيرا
Commit  شده بر می گرديم و در اين صورت استفاده يا عدم استفاده از تراکنش توفيقی

 Beginآغاز تراکنش ھم با .را در انتھای دستور دوم اجرا می کنيم Commitعمل .ندارد
Tran خواھد بود:  

begin tran 

insert into customer values('aliakbar','dinpoor','qazvin') 

if (@@error>0) 

rollback tran 

insert into teacher values('reza','hadinezhad','tehran') 

if (@@error>0) 

rollback tran 

else 

commit tran 

نکته ی .شوند و يا ھيچ کدام اجرا نمی شوندبه اين ترتيب يا ھر دو دستور اجرا می 
تراکنش را در داخل روال ھای ذخيره ) و چه بھتر است که(ديگر ھم اين است که می توان 

در روال ذخيره شده  ASبرای اين کار فقط کافی است پس از عبارت .شده به کار برد
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ارد ولی نمونه ای مثال زير عملکرد درستی ند.آغاز کنيم Begin Tranدستورات خود را با 
  :است Stored Proceduresدر  باال از اجرای تراکنش

CREATE PROCEDURE insert_transaction 

( 

@f_name varchar(20), 

@l_name varchar(20), 

@city_name varchar(20) 

) 

AS 

begin tran 

insert into customer values('aliakbar','dinpoor','qazvin') 

if (@@error>0) 

rollback tran 

insert into teacher values('reza','hadinezhad','tehran') 

if (@@error>0) 

rollback tran 

else 

commit tran  
به فرم  Save Tranاز  SQLدر  SavePointنکته ی آخر ھم اين است که برای تعريف 

  :زير استفاده کنيد
Save Tran ‘save point name’  

دو ددی برای استفاده از تراکنش وجود دارند که در اينجا تنھا به روشھا و کالسھای متع
  .از آنھا اشاره شد تا

Factory DbProvider 
يعنی ھيچ يک از .بود Sqlما با  ADO.NETتا بحال اگر دقت کرده باشيد تمام کدھای 

ما از نوع  Connectionمثال .کار نميکرد Accessآنھا با پايگاه داده ی 
SqlConnection و يا .بودDataReader-Command-Parameter پس استفاده ....و

از نظر بعضی ھا اين يک .استغير ممکن  Sqlاز آن توابع در يک پايگاه داه به جز 
-Providerاين مشکل را با ارايه ی  ASP.NET 2مشکل محسوب می شود بنابراين 

Agnostic Code حل کرد. Provider-Agnostic Code  ايجاد يک روش در جھت
Component کالس مورد استفاده ی ما در اين .است تا ھمه چيز را تحت نظر بگيرد

برای اتصال  با اين کالس شما می توانيد تابعی.است dbproviderFactoryروش کالس 
عمل می کند و در ھمه نوع  Componentبنويسيد که مانند يک  و مديريت پايگاه داده
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 Importsبرای استفاده از اين کالس بايد فضای نام زير را .پايگاه داده قابل استفاده است
  :کنيد

Imports System.Data.Common 

  :برای تعريف متغير از نوع اين کالس به صورت زير عمل کنيد
Dim pr As DbProviderFactory 

برای انجام ھرگونه کاری .ازنوع اين کالس را تعريف کرد Prاين کار يک متغير به نام 
يک جور  به نظر آن استفاده کنيد که GetFactory از متدابتدا می بايست  رتغيبا اين م

New  برای اين کار ھم از متد .کردن اين کالس استdbProviderFactories  استفاده
  :می کنيم

Dim pr As DbProviderFactory = DbProviderFactories.GetFactory("provider name 

as string") 

در قسمت دوم اگر به آرگومان ورودی .الن متغير استقسمت اول که اع
اين يعنی !!!.نام تھيه کننده از نوع رشته ای  دقت کنيد نوشته شده GetFactoryمتد
اگر .اين فضای نام را بايد به آن بدھيم.اين ھمان فضای نام مربوطه به پايگاه داده استچه؟

  :دستی اين کار را کنيم به صورت زير است
DbProviderFactories.GetFactory("system.data.sqlclient") 

ولی اين اصال درست نيست چون اگر اين طور باشد کار ما فقط مربوط به 
SqlDataBase  می شود و اين با گفته ھای پيشين ما در رابطه باComponent  بودن

خوب برای حل اين مشکل می توانيم اين رشته را به عنوان .اين روش در تناقض است
ولی اين باعث پيچيدگی زياد می شود که مثال آرگومان ورودی .رگومان تابع دريافت کنيمآ

در  AppSettingراه حل بھتر استفاده از .باشد System.data.sqlclientما 
Web.Config است:  

<appSettings> 

 <add key="factory" value="System.Data.SqlClient"/> 

 </appSettings> 

د اين فضای نام را بازيابی کنيم و از آن به عنوان ورودی متد حال می تواني
GetFactory استفاده کنيم:  

 Dim factory As String = ConfigurationManager.AppSettings("factory") 

 Dim pr As DbProviderFactory = DbProviderFactories.GetFactory(factory) 

بنويسيد می توانيد ھمه نوع پايگاه داده را  را به صورت زير AppSettingحال اگر 
  :پشتيبانی کنيد

<appSettings> 

 <add key="factory0" value="System.Data.SqlClient"/> 
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 <add key="factory1" value="System.Data.OracleClient"/> 

 <add key="factory2" value="System.Data.Oledb"/> 

 <add key="factory3" value="System.Data.Odbc"/> 

 </appSettings> 

  .را بازيابی کنيدآن ) Key(برای استفاده از ھر نوع پايگاه داده  کافی است نام 
که در جدول زير با موارد قبلی مقايسه .خودش متد ھای مختلفی دارد Prحال اين متغير 

  :شده است
مخصوصکالس  متد  نوع شی کالس جديد 

CreateConnection() SqlConnection DbConnection Connection 
CreateCommand() SqlCommand DbCommand Command 
CreateParameter() SqlParameter DbDataParameter Parameter 
CreateDataReader() SqlDataReader DbDataReader DataReader 

CreateDataAdapter() SqlDataAdapter DbDataAdapter DataAdapter  
باشد به جای اينکه  Connectionمثال اگر نوع شی ما :آنچه از اين جدول بر می ايد 

 DbConnectionتعريف کنيم آنھا را از نوع  SqlConnectionمتغير ھا را از نوع 
  .است ()CreateConnectionو متد ايجاد آن تعريف می کنيم 

  :ايجاد کردم   Connectionمثال در زير من يک 
Dim con As DbConnection = pr.CreateConnection 

con.ConnectionString = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

  :که قبال اين کار را می کرديم
Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

Dim con As New SqlConnection(cs) 

  .کار ميکند هدکار می کرد ولی حاال برای ھمه نوع پايگاه دا Sqlولی قبال تنھا برای 
 AppSettingدر  Factoryخود را نيزبه ھمراه فضای نام مربوط به  Queryمن 

  :نوشتم تا در اينجا از آن استفاده کنم
<appSettings> 

 <add key="factory" value="System.Data.SqlClient"/> 

 <add key="customerQuery" value="SELECT * FROM customer"/> 

 </appSettings> 

  :عمل می کنيم Connectionمثل  Commandحال برای تعريف 
Dim cmd As DbCommand = pr.CreateCommand() 

cmd.CommandText = ConfigurationManager.AppSettings("customerQuery") 

  .بازيابی کرديم WebConfigاز  که در خط دوم آن را
  :پس تابع ما به صورت زير است

 Public Function agnostic() As DbDataReader 

   Dim factory As String = ConfigurationManager.AppSettings("factory") 
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   Dim pr As DbProviderFactory = DbProviderFactories.GetFactory(factory) 

   Dim con As DbConnection = pr.CreateConnection 

   con.ConnectionString = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

   Dim cmd As DbCommand = pr.CreateCommand() 

   cmd.CommandText = ConfigurationManager.AppSettings("customerQuery") 

   cmd.Connection = con 

   con.Open() 

   Dim reader As DbDataReader = cmd.ExecuteReader() 

   Return reader 

   con.Close() 

 End Function 

باشد و آن  SqlDataReaderار برگشتی ما ھم نبايد مثل قبل از نوع ددقت کنيد که مق
  .تعريف می کنيم DbDataReaderرا از نوع 

از آن بسازيد قبل از ھر چيز بايد موارد الزم را در  Componentاگر می خواھيد يک 
AppSetting  فايلWebConfig مثل نام  .تعريف کنيدFactory  ھا وQuery ا وحتی ھ
  :سپس می تونيد کالس آن را به طور مجزا به صورت زير بنويسيد.رشته ی اتصال

Imports Microsoft.VisualBasic 

Imports System.Data.Common 

Namespace comp 

    Public Class agnostic 

        Private fact_name As String 

        Private fact_query As String 

        Private fact_con As String 

        Private factory As String 

        Private pr As DbProviderFactory 

        Private con As DbConnection 

        Private cmd As DbCommand 

        Private reader As DbDataReader 

        Public Property AppSettings_factoryname() As String 

            Get 

                Return fact_name 

            End Get 

            Set(ByVal value As String) 

                fact_name = value 

            End Set 

        End Property 

        Public Property connectionstring_name() As String 

            Get 

                Return fact_con 

            End Get 

            Set(ByVal value As String) 

                fact_con = value 

            End Set 
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        End Property 

        Public Property AppSettings_queryname() As String 

            Get 

                Return fact_query 

            End Get 

            Set(ByVal value As String) 

                fact_query = value 

            End Set 

        End Property 

        Public Function agnostic() As DbDataReader 

            factory = 

ConfigurationManager.AppSettings(AppSettings_factoryname) 

            pr = DbProviderFactories.GetFactory(factory) 

            con = pr.CreateConnection 

            con.ConnectionString = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(connectionstring_name).ConnectionStrin

g 

            cmd = pr.CreateCommand() 

            cmd.CommandText = 

ConfigurationManager.AppSettings(AppSettings_queryname) 

            cmd.Connection = con 

            con.Open() 

            reader = cmd.ExecuteReader() 

            Return reader 

            con.Close() 

        End Function 

    End Class 

End Namespace 

  :و برای استفاده کد زير را بنويسيد
Imports System.Data.Common 

Imports comp.agnostic 

Partial Class _Default 

    Inherits System.Web.UI.Page 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim reader As DbDataReader 

        Dim a As New comp.agnostic 

        a.AppSettings_factoryname = "factory" 

        a.AppSettings_queryname = "customerquery" 

        a.connectionstring_name = "aaa" 

        reader = a.agnostic() 

        While reader.Read 

            Response.Write(reader(0) & "||") 

        End While 

    End Sub 

End Class 

www.ParsBook.org



103 
 

برای آب و رنگ دادن به اين کالس می توانيد آن را به صورت کنترل ھای سفارشی به 
از  سپس نيد وکن را به برنامه اضافه آ Dllبديل کرده و کامپايل کنيد و ت Assemblyفايل 

  .آن استفاده کنيد
و کالس ھا  Componentبا  dbproviderFactoryحاال که شما  به واسطه ی کالس 

در اتصال و مديريت پايگاه داده را بيشتر پی  Componentتر است بحث آشنا شديد بھ
  .گيريممی پی  Data Componentsادامه ی اين موضوع را با عنوان .بگيريم 

Data Components  
ھرچه بيشتر به جای برنامه نويسی در ھم و استفاده ی نابجا از توابع فاصله گرفته و 

در ادامه می خواھيم .در ھمه حال به نفعتان است به برنامه نويسی شی گرا روی آوريد
يک کالس تمام عيار ايجاد کنيم که از نظر ما ھمه ی کارھای الزم روی يک جدول در 

کنيم تا ھمه جا بتوان از آن  Componentپايگاه داده را انجام دھد و آن را تبديل به يک 
می شودو اعمالی ھمچون راه اندازی  StoredProcedureکالسی که با يک .استفاده کرد

را باآن انجام دھيم ولی نه به صورت ... و -...)تکی و- تعداد(بازيابی- تغيير- درج-حذف
البته کار با پايگاه داده چيزی فراتر ازاين ھا است ولی .ھردمبيلی بلکه منظم وقاعده مند

  .آموختن ھمين ھا ھم سر جايش ھنر است
با ستون  Employeeنام ه داده ی خود به در پايگا Tableقبل از آن فرض کنيد که يک 

تعريف کنيد و  Emp_ID-Emp_firstname-Emp_lastname-Emp_jobھای 
Emp_ID  ھمه ی اين صفات خاصه از نوع رشته ای .را کليد اصلی در نظر بگيريد

  :تعريف اين جدول به صورت زير است.ھستند
CREATE TABLE employees 

(emp_ID NVarChar(70), 

emp_firstame VarChar(30), 

emp_lastame VarChar(30), 

emp_job VarChar(30) 

Primary Key (emp_ID) 

) 

نياز به ايجاد يک کالس به نام ,قبل از ھر چيز برای مرتب بودن ھر چه بھتر کار
EmpDetails پس يک کالس ايجاد کرده و .داريم که جزييات ھر کارمند در آن ثبت شود

  :گذاريم می EmpDetailsنامش را 
Imports Microsoft.VisualBasic 

 

Public Class EmpDetails 
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End Class  
  :سپس برای ھر يک از اعضای جدول پايگاه داده يک متغير خصوصی تعريف می کنيم
   Private m_Employee_ID As String 

   Private m_FirstName As String 

   Private m_LastName As String 

   Private m_job As String  
حال برای تک تک آنھا نياز به تعريف خاصيت داريم تا در بيرون کالس بتوان از آنھا 

  :استفاده کرد
    Public Property Emp_ID() As String 

        Get 

            Return m_Employee_ID 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            m_Employee_ID = value 

        End Set 

    End Property 

    Public Property Emp_FirstName() As String 

        Get 

            Return m_FirstName 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            m_FirstName = value 

        End Set 

    End Property 

    Public Property Emp_LastName() As String 

        Get 

            Return m_LastName 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            m_LastName = value 

        End Set 

    End Property 

    Public Property Emp_job() As String 

        Get 

            Return m_job 

        End Get 

        Set(ByVal value As String) 

            m_job = value 

        End Set 

    End Property  
آنھا که به تر تيب مقدار برگشتی و دريافتی  Setو  Getپس از تعريف خواص و مقادير 

اين تابع بايد به گونه ای باشد که .کنيدبايد تابع سازنده ای برای آن تعريف  ,می باشد 
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 و نام خانوادگی و شغل کارمند را به ترتيب از ورودی در يافت کند,نام  , Idبتواند مقادير 
که به اين  نسبت بدھيمسپس اين مقادير در يافتی را به متغير ھای خصوصی نظيرشان 

  :عمل در اصطالح برنامه نويسی شی گرا گرانبار کردن می گويند
Public Sub New(ByVal Employee_ID As Integer, ByVal Employee_FirstName As 

String, ByVal Employee_LastName As String, ByVal Employee_job As String) 

        Me.m_Employee_ID = CStr(Employee_ID) 

        Me.m_FirstName = Employee_FirstName 

        Me.m_LastName = Employee_LastName 

        Me.m_job = Employee_job 

End Sub 

دقت کنيد ما يک شماره از .يا ريشه ی کالس ماست Rootبه معنای  Meکلمه ی کليدی 
تبديل  Stringاز کاربر می گيريم و سپس آن را به  Employee_IDنوع عددی برای 

  .کرده و به نظيرش نسبت می دھيم دليل اين کار را در ادامه توضيح می دھيم
  :يدنمونه ای از تعريف کارمند را در زير می بين

 Dim emp1 As New EmpDetails(3, "hasan", "rajabi", "negahban") 

ھای الزم آن  Importاست و  EmpDBنام آن .حال به تعريف کالس اصلی می پردازيم
  :به ھمراه تعريف کلی آن را در زير می بينيد

Imports Microsoft.VisualBasic 

Imports EmpDetails 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Web.Configuration 

 

Public Class EmpDB 

 

End Class 

جلوتر دليل آن را می .کرديم Importرا نيز  EmpDetailsھمانطور که ديديد ما کالس 
ولی اين تابع چه وظيفه ای خواھد .قبل از ھر چيز بياييد تابع سازنده را بنويسيم.فھميد

کاری که اين تابع می تواند انجام دھد تعريف رشته ی اتصال در آن داشت؟بھترين 
  :تعريف می کنيم Csبه نام  Stringبرای اين کار ما متغير خصوصی از نوع .است

    Private cs As String 

  :سپس در تابع سازنده آن را مقدار دھی می کنيم
    Public Sub New() 

        cs = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

    End Sub 
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 ,انجام می دھيم Componentھمانطور که می بينيد چون در کار ھايی که ما در اين 
پس ما .ھمگی مستلزم تعريف رشته ی اتصال ھستند Insert,Get,Update,Deleteنظير 

را تعريف کرده ايم تا يک بار  وقتی تابع سازنده را صدا می زنيم در حقيقت رشه ی اتصال
شما .در ھر جا می توان استفاده کرد Csحال از متغير .تعريف برای چندين بار استفده باشد

می توانيد چندين تابع سازنده داشته باشيد به شرط آنکه آرگومان ھای ورودی آنھا مثل ھم 
با يک نام  Connectionاگر شما خواستيد يک  ,در مثال خودمان  نباشد به عنوان مثال
آنگاه شما می توانيد اين متغير رشته ) نباشد aaaيعنی صرفا نامش (ديگر  را انتخاب کنيد 

  :ی تابع سازنده ی خود داشته باشيدای را به عنوان آرگومان ورود
Public Sub New(ByVal ConnectionsStringName As String) 

  cs = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings(ConnectionsStringName).ConnectionSt

ring 

End Sub 

 Storedحال از اين بحث خارج می شويم و به بحث .پس ديديد که دو تابع سازنده داريم
Procedure  می پردازيم چون تا آن نباشد نمی توان توابعInsert  را ايجاد ... و

  :سيممی نوي Insertرا برای تابع  Stored Procedureابتدا .کرد
CREATE PROCEDURE InsertEmployee 

@emp_fname varchar(30), 

@emp_lname  varchar(30), 

@emp_job     varchar(30), 

@emp_ID Nvarchar(70) 

AS 

INSERT INTO employees 

VALUES (@emp_ID, @emp_fname, @emp_lname, @emp_job ); 

  .است Stored Procedureنيز کار اين  Insertورودی داشتيم و عمل  ٤که 
تابع را به صورت زير تعريف .تشريح می کنيم EmpDBرا در کالس   Insertحال تابع 

  :می کنيم
    Public Function InsertEmployee(ByVal emp As EmpDetails) As String 

  

    End Function 

از نوع  آرگومان باشد يک متغير ٤دقت کنيد که ورودی آن به جای شلوغ بازی که 
EmpDetails که شما برای استفاده ابتدا بايد يک متغير از نوع  استEmpDetails  را

New حاال در ابتدا .کنيد و سپس آن را به عنوان ورودی اين تابع استفاده کنيد
Connection  را بر قرار می کنيم:  

        Dim con As New SqlConnection(cs)  
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ما از  Sql-Commandم به اين صورت که چون را تعريف می کني Commandسپس 
است  Stored Procedureھمان نام  Commandنام  ,است Stored Procedureنوع 

  :Stored Procedureو نوع آن ھم که 
        Dim cmd As New SqlCommand("InsertEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

به ساده ترين ,ما به جای اضافه کاری در آن .نوبت به تعريف پارامتر ھا می رسدحاال 
  :شکل آن را نوشتيم

        cmd.Parameters.Add("@emp_fname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_FirstName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_lname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_LastName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_job", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_job 

استفاده  empمتغير Emp_FirstNameمی بينيد که مثال به جای نام از خاصيت 
چه  Emp_Idحتما می پرسيد پس .و به ھمين ترتيب برای نام خانوادگی و شغل.کرديم
 Databaseو در ھيچ .باشد Uniqueن کليد اصلی است و بايد اين صفت خاصه ھماشد؟

شما  امروزه در اکثر سايت ھا وقتی ثبت .اين گونه نيست که اين شماره را از کاربر بپرسند
برای مدير سايت برای شما ثبت می شود که با آن  Uniqueنام می کنيد يک شناسه ی  

ه را خودمان به ھمراه اجزای ديگری در اينجا ھم می خواھيم اين شناس.شناخته می شويد
به اين گونه باشد که کاربر  Insertيعنی عمل.که خود کاربر وارد می کند وارد جدول کنيم

وارد کند و ما نيز يک مقدار شناسه ی  - نام شغل-يک نام خانوادگی- يک نام–يک شماره 
Unique  به آنھا اضافه کنيم و در نھايت عملInsert ما .انجام پذيردEmp_Id  را با آن

 Guid)Global Uniqueاين شناسه با متد .عددی که کاربر وارد کرد پر می کنيم+شناسه 
Identifier(  و ويژگیNewGuid د استقابل ايجا:  

Guid.NewGuid() 

  :را به صورت زير می نويسيم Emp_Idپس پارامتر 
cmd.Parameters.Add("@emp_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

(CStr(emp.Emp_ID) & Guid.NewGuid.ToString).ToString 

تبديل کرديم و با  Stringآن را به  ,است Integerچون مقداری که کاربر وارد می کند 
Guid ) تبديل شده بهString ( جمع کرديم و در نھايت برای محکم کاری کل آن را نيز

ToString نوبت به باز شدن حاال ديگر کار پارامترھا تمام است و .کرديمConnection 
  :می شود

        con.Open() 
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  :و اجرای آن
       cmd.ExecuteNonQuery() 

بايد اين شناسه به کاربر  کردن Updateسپس برای عمليات ديگر مثل بازيابی و يا 
  :ميسر است Emp_Idکردن مقدار نھايی  Returnکه اين کار با ارايه شود 

Return CStr(cmd.Parameters("@emp_ID").Value) 

  :connectionو در نھايت بستن 
con.Close() 

درون بلوک باز شد   connection از آنجا که  جھت بھبود کار اين عمليات را
Try…End Try انجام می دھيم:  

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

            Return CStr(cmd.Parameters("@emp_ID").Value) 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try  
  :ھمه چيز مثل قبل است به جز عبارت زير

        Throw New ApplicationException("Data error.") 

اين کلمه باعث می .برای مدريرت استثتا ھا به کار برده می شود Throwکلمه ی کليدی 
گرفته شود و از آن چشم  Errorبه مشکل بر خورد  Tryشود وقتی برنامه در بلوک 

به کار می  Catchکد را در ھمه ی توابع اين کالس د رداخل بلوک  هاين قطع.پوشی نکند
پيغام خطا را با برگشت دادن  بپرسيد چرا به جای اين کارشايد از خود .بريم

err.Message دليلش اين است که مقدار برگشتی آن از نوع .به کاربر نمی دھيد
EmpDetails پس در کل .نه رشته ای استThrow  يک مکانيزم برای مديريت استثنا ھا

گيری می کرديم انگاه با است که در اينجا می تواند به ما کمک کند چون اگراز ذکر آن جلو
مقداربرگشتی در بدنه ی اصلی ندارد مواجه می  Functionپيغام خطايی مبنی بر اينکه 

 Tryحال اگر مشکلی در بدنه ی .است Throwشديم پس بھتربن کار استفاده از مکانيزم 
 رخ داد از برنامه خارج می شويم و با پيغام خطا روبرو می گرديم در بحث مقابله با خطا

  .راه ھايی برای مديريت اين خطا ھا وجود دارد که به آن ھا اشاره می شود ,ھا 
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 Emp_Idاين تابع با گرفتن يک .است GetEmployeeحال نوبت تابع ديگری به نام 
آن به  Stored Procedure.نام خانوادگی و شغل وی را به او ارايه می دھد-از کاربر نام

  :شکل زير است
CREATE PROCEDURE GetEmployee 

@emp_ID   NVarchar(70) 

AS 

SELECT emp_ID,emp_firstname,emp_lastname,emp_job FROM employees 

WHERE emp_ID = @emp_ID 

 از نوع رشته ای و مقداری Idتابع را با يک آرگومان ورودی .ن بپردازيمآحال به تابع 
  :می باشد EmpDetailsبرگشتی آن از نوع 

    Public Function GetEployee(ByVal EmployeeID As String) As EmpDetails 

         

    End Function 

را تعريف می  Commandو   Connectionسپس مانند تابع قبلی که تعريف کرديم 
  :کنيم

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("GetEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

برای تعريف پارامتر نز مانند قبل عمل می کنيم يعنی مقدار ورودی تابع را به پارامتر 
  :نسبت می دھيم

cmd.Parameters.Add("@emp_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = EmployeeID 

  :را باز می کنيم Connectionحال 
    con.Open() 

نام و  ,از کاربر Idدر اينجا ما قرار است با گرفتن .حاال به قسمت اصلی کار می رسيم
اگر بخواھيم يک .را به وی بدھيم ولی تنھا مجاز به برگشت دادن يک مقدار ھستيم... 

Reader  برگشت دھيم کار غلطی است زيرا با برگشت دادن ان نبايدConnection  را
که اين کارھمانطور که .استفاده کنيم  Readerر صفحه ی اصلی از ببنديم تا بتوانيم د

به ھمين دليل به جای .گفتيم باعث کاھش سرعت سايت و ارتباط آن با پايگاه داده می شود
برای اين کار .بر می گردانيم EmpDetailsيک متغير از نوع کالس  Readerبرگرداندن 

  :کنيم می  ExecuteReaderمربوطه را  Commandابتدا 
            Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

  :سپس آن را می خوانيم
            reader.Read() 
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 Whileبا حلقه ی  , Readerاين کار را قبال به دليل ازدياد رکورد ھا ی موجود در 
را انجام می  Readانجام می داديم ولی حاال که تنھا يک رکورداست تنھا يک بار عمل 

و آن را بر  قرار می دھيم EmpDetailsسپس مقادير آن را در يک متغير از نوع .دھيم
  :را می بنديم Connectionمی گردانيم و در نھايت

 Dim emp As New EmpDetails(CStr(reader("emp_ID")), 

CStr(reader("emp_firstname")), CStr(reader("emp_lastname")), 

CStr(reader("emp_job"))) 

 Return emp 

 con.Close()  
 Try…Endدرداخل بلوک  Connectionحاال ھمه ی اين کار ھا را از بعد از باز شدن 

Try قرار می دھيم:  
        Try 

            con.Open() 

            Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

            reader.Read() 

            Dim emp As New EmpDetails(CStr(reader("emp_ID")), 

CStr(reader("emp_firstname")), CStr(reader("emp_lastname")), 

CStr(reader("emp_job"))) 

            Return emp 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException(err.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

اين تابع به صورت  Stored Procedure.ميرسد UpdateEmployeeحال نوبت تابع 
از کاربر در يافت می شود  Idتوجه کنيد که الگوريتم آن به اين صورت است که .زير است

در جدول  Idاگر چنين  نام خانوادگی و شغل وی نيز در يافت می شود-و به ھمراه آن نام
جديد وارد کرده است به جای قبلی ھا قرار  ,شغلی که کاربر  نام خانوادگی و-باشد آنگاه نام

  :می گيرد
CREATE PROCEDURE UpdateEmployee 

@empID nvarchar(70), 

@emp_fname varchar(30), 

@emp_lname varchar(30), 

@emp_jobs varchar(30) 

AS 

Update employees  

Set emp_firstname=@emp_fname,emp_lastname=@emp_lname,emp_job=@emp_jobs 

Where emp_ID=@empID  
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وارد کن دمی تواند يک رکورد را به  Idيک نکته ی امنيتی اين است که اگر طرف ھر  
يک رشته  Idاين  ولی بايد گفت.کند آن وقت اين يک مشکل است Updateدلخواه خويش 
  :است مثل زير

fe6e2bec-c426-4b5d-9446-b0cb84cf4539 

 Whereآن بعيد به نظر می رسد ولی شما جھت امنيت بيشتر عبارت جلوی که تقلب از 
که خودتان آن را به  تطبيق دھيد عنصر ديگریآن را با , Idرا به جای تطبيق با تنھا 

  :passwordاضافه کرديد و قابل تغير نيست مثل عنوان يک ستون به جدول پايگاه 
Where emp_ID=@emp_ID And emp_password=@pass 

  .به اين صورت ديگر امکان ھک شدن اطالعات شما بسيار کم می شود
و  ابتدا آن را تعريف می کنيم.حال به تابع آن بپردازيم ک بسيار ساده است

Connection وCommand را تعريف می کنيم:  
    Public Sub UpdateEmployee(ByVal EmployeeId As String, ByVal 

EmployeeFirstName As String, ByVal EmployeeLastName As String, ByVal 

EmployeeJob As String) 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("UpdateEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

    End Sub  
را به جای متغيری از نوع  UpdateEmployeeع جھت امنيت باال ورودی تاب

EmpDetails پارامتر ھا نيز  به .مقادير را جدا جدا به عنوان آرگومان ورودی تابع داديم
  :صورت زير تعريف می شود

        cmd.Parameters.Add("@empID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

EmployeeId 

        cmd.Parameters.Add("@emp_fname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeFirstName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_lname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeLastName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_jobs", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeJob 

  :قرار گرفته است Try…End Tryبلوک و بقيه ی کار که در داخل 
        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 
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        End Try 

 Stored Procedure تابعDeleteEmpoyee نيز به صورت زير می نويسيم:  
CREATE PROCEDURE DeleteEmployee  

@e_ID NVarChar(70) 

AS 

DELETE From employees Where emp_ID=@e_ID 

  :و تابع ان را به گونه ای بسيارساده به صورت زير می نويسيم
    Public Sub DeleteEmployee(ByVal EmployeeID As String) 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("DeleteEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        cmd.Parameters.Add("@e_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

EmployeeID 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

 

    End Sub  
Stored Procedure تابعCountEmployees  که تعداد کارمندان را برمی گردان به
  :صورت زير می نويسيم

CREATE PROCEDURE CountEmployees 

AS 

Select Count(emp_ID) From employees 

و تابع ان را به صورت زير می نويسيم که ھيچ آرگومان ورودی ندارد و مقدار برگشتی 
  :آن تعدا کارمندان است

    Public Function CountEmployees() As Integer 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("CountEmployees", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

        

    End Function 

می کنيم ولی از آنجايی که مقدار  می کنيم وآن را اجرا openرا  Connectionسپس 
اجرا می کنيم و حاصل  ExecuteScalarآن را با  ,است) Object-مقدار(برگشتی يک عدد

  :را درون يک متغير ريخته وان را بر می گردانيم
        Try 
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            con.Open() 

            Dim a As Integer 

            a = cmd.ExecuteScalar() 

            Return a 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

ھای  Stored Prcedureمی توان صد ھا تابع ديگر با .خوب کار ما به پايان رسيد
نمونه .که ما به ھمين جا بسنده می کنيم) بسته به نياز(س اضافه کردمختلف را به اين کال

  :توابع اين کالس را در زير می بينيد Testای از 
        Dim f As New EmpDB 

        Response.Write(f.CountEmployees()) 

        Dim u As EmpDetails 

        u = f.GetEployee("fe6e2bec-c426-4b5d-9446-b0cb84cf4539") 

        Response.Write(u.Emp_FirstName & " " & u.Emp_LastName & " " & 

u.Emp_job) 

DataSet Object 
شی است که می تواند اطالعات درون جداول  DataSetھمانطور که قبال گفته شد شی 

ين ويژگی ا.بسته باشد Connectionپايگاه اده را درون خود نگه داری کند حتی وقتی که 
اين شی کاربرد ھای زيادی نظير به .باعث شده که از آن استقبال زيادی به عمل آيد

پس .را دارد... پيمايش عقب و جلو بين حجم انبوه داده ھا و  – اشتراک گذاشتن داده ھا
قرار  DataSetشما می توانيد اطالعات يک جدول پايگاه داده را استخراج کرده و درون 

تغييراتی را ايجاد  DataSetرا ببنديد و سپس روی آن داده ھا در  Connectionدھيد و 
باز ھم می گوييم ھمه ی اين .آن را به پايگاه داده اعمال کنيد ,کنيد و پس از اتمام تغييرات 

ھر چه زمان  ,بسته انجام می شود و  ھمانطور که قبال گفتيم Connectionکار ھا در 
می تواند  DataSetھمچنين .د کارايی برنامه باالتر می روداتصال به پايگاه داده کمتر باش

آن ھا را فرا  Xmlکار کند و در آن بخواند و بنويسد که در بحث مرتبط با ھم  Xmlبا 
 DataSetاز زير کالس  DataBaseبرای ذخيره ی اطالعات يک جدول از .خواھيد گرفت

  DataTableاستفاده می شود و ھر شی   DataTableبه نام 
اشيا  ازبه ترتيب  برای دسترسی به آنھا حاوی سطر ھا و ستون ھايی است که

DataColumn   وDataRow ھمه ی اين کار ھايی که تا اينجا گفته شد .می شود استفاده
 DataAdapterھمانطور که گفته شد .نباشد بی فايده است DataAdapterتا وقتی شی 
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ده را بر عھده دارد که يک وظيفه ی آن پر مديريت اطالعات استخراج شده از پايگاه دا
اين شی در فضای نام .اطالعات استخراجی از پايگاه داده است  DataSetکردن 

System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter شی .قرار داردDataAdapter  دارای
  :متد مھم است ٢

Fill: وظيفه ی پر کردنDataSet  را با اطالعاتی کهDataAdapter ج کرده را استخرا
  .بر عھده دارد
Update:ات داده ھا در روظيفه ی دسترسی و تغييDataSet  و اعمال اين تغييرات به

DataSource اصلی پايگاه داده را بر عھده  دارد.  
ابتدا رشته ی .را انجام می دھيم DataSetحال يک مثال ساده در زير برای پر کردن 

  :را مشخص می کنيم Connectionاتصال و 
 Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 Dim con As New SqlConnection(cs) 

  :مر بوطه را می نويسيم Query Stringسپس 
 Dim cmd As String = "SELECT * FROM loan" 

  :می کنيم Newتعريف و آن را  DataSet شی حاال يک متغير از نوع
 Dim ds As New DataSet 

اين .SqlDataAdapterکردن متغيری از نوع  Newسپس نوبت می رسد به تعريف و 
 Connectionی ومو د Query String  اولیشی در اينجا دو آرگومان می پذيرد 

  :مربوطه
 Dim adapter As New SqlDataAdapter(cmd, con) 

  :SqlDataAdapterشی  Fillا متد را ب DataSetدر نھايت ھم عمليات پر کردن شی 
 Adapter.Fill(ds, "loan") 

دومی .است DataSetاولی که نام شی .اين کار با پذيرفتن دو آرگومان صورت می گيرد
حتی می توانيد عددی را به آن بدھيد .نام جدول است که نامی دلخواه می توانيد انتخاب کنيد

قرار  DataSetمی توان چندين جدول در شی از آنجا که .عدد باشدنام جدول اصال يک  تا 
حاال تمام .نام اين جدول ھا است که باعث می شود ما آنھا را بتوانيم تفکيک کنيم,داد 

نکتھی قابل توجه در اينجا .قرار دارد DataSetدر داخل شی  Loanمقادير محتوی جدول 
اين کار وجود شی  دليل.را باز کرديم ونه ان را بستيم Connectionاين است که ما نه 

DataAdapter ما نام  ,است زيرا در آرگومان دوم ورودی اين شیConnection  را
پس .باز و بسته شود Connectionود به خود خمشخص کرديم و اين امر باعث شد که 
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نداريد  Connectionاستفاده کرديد نيازی به باز و بستن  DataAdapterھر گاه از شی 
نکته .طور اتوماتيک و به بھترين نحو اين کار را انجام می دھدبه  DataAdapterچون 

ی جالب ديگراين است که ما تمام اطالعات درون جدولی از پايگاه داده را داريم در حالی 
از  شی  Fillو نکته ی ديگر اين است که متد .بسته است Connectionکه 

DataAdapter  ٍھمان کارExecute   کردنQuery  پس اصال .نجام می دھدھا را نيز ا
از  شی  Fillنکته ی ديگر در باره ی متد  .نيست Commandنيازی به شی 
DataAdapter   اين است که با صدا زدن اين متد عالوه بر اجرایQuery , 

Connection  ھم بسته می شود.  
برای اين کار شما بايد مقداری را .GridViewدر نھايت ھم نمايش داده ھا با کنترل 

قبل از آن بياييد با .در نظر بگيريد GridViewاز کنترل  DataSourceای خاصيت بر
می  , DataSetاز آنجا که شی .استفاده کنيم Tableبه نام  DataSetخاصيتی از شی 

برای مشخص کردن يک جدول خاص و نمايش آن  تواند حاوی چندين جدول ھم باشد
حالت کلی آن به .ی آن ھم نام جدول استآرگومان ورود.بايداز اين خصوصيت استفاده کرد

  :صورت زير است
DataSetName.Tables(“Table Name”) 

که در Loanو حتويات جدول  پس ما ھم برای نمايش آن  به صورت زير عمل می کنيم
 :نمايش داده می شوند GridViewدرون ,قرار دارد   DataSetشی  

        GridView1.DataSource = ds.Tables("loan") 

        GridView1.DataBind() 

استفاده کنيد می توانيد از راھی ديگر  GridViewحال اگر دلتان نخواھد از کنترلی مثل 
مھمانطور که گفتيم برای دسترسی به سطر ھای يک .برای نمايش داده ھا استفاده کنيد

DataSet  از شیDataRow امه ی مثال حاال می خواھيم در اد.می توانيد استفاده کنيد
از آنجا که بيش از .نمايش دھيم DataRow با شی را  DataSetمقادير موجود در  ,باال

 است موجود است بايداز يک حلقه Loanيک سطر در جدول پايگاه داده ی ما که در اينجا 
در ابتدا يک .استفاده می کنيم ForEachبرای راحتی نيز از حلقه ی .استفاده کرد Forی 

  :تعريف می کنيم DataRowشی از نوع 
        Dim dr As DataRow 

داخل  Loanجدول  سطر ھایسپس حلقه رابه اينگونه می نويسيم که تا آنجا که در
DataSet سطر وجود دارد ادامه بده:  
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        For Each dr In ds.Tables("loan").Rows 

 

        Next 

بايد از جنس  Inبعد از کلمه ی کليدی  توجه کنيد که متغير قبل و For  Eachدر حلقه ی 
تعريف کرديم و گفتيم تا آنجا که  DataRowرا از نوع  Drدر اينجا چون ما .ھم باشند

سطر وجود دارد اين را مشخص کرديم که در  DataSetداخل  Loanدرسطر ھای جدول 
بار حاال در ھر .را نيز اضافه کنيم Rowsبايد خصوصيت  ds.Tables(“loan”)ادامه ی 

ايش موبرای ن)drدرون متغير (تمام داده ھای ھر سطر دست ماست ,گردش دراين حلقه
اين متغير استفاده کنيم و آرگومان وروديش را نام ستونھايی که می  کافيست از آنھا 

  :خواھيم نمايش دھيم بگذاريم
        For Each dr As DataRow In ds.Tables("loan").Rows 

            Response.Write(dr("loan_number") & "<br>") 

            Response.Write(dr("branch_name") & "<br>") 

            Response.Write(dr("amount") & "<br>") 

            Response.Write("-------------" & "<br>") 

        Next 

  :مايش داه می شوندن Datasetبا حلقه ی زير ھم اسامی جداول موجود در 
        For Each dr As DataTable In ds.Tables 

            Response.Write(dr.TableName & "<br>") 

        Next 

  DataTableبرای دسترسی به نام جداول متغيری از نوع  ,ھمانطور که می بينيد
ن اصال ما نام جداول را دھيم چو ds.Tablesتعريف کرديم و ديگر نبايد  نام جدول را به 

  .وقتی بايدنام بدھيم که با اجزای جدول خاصی کار داشته باشيم.می خواھيم
مثال داده ای که در .استخراج کنيد Datasetھمچنين می توانيد دادھای خاص را از 

  :از آن قرار دارد ٢و ستون ٢سطر 
        Response.Write(ds.Tables("loan").Rows(2)(2).ToString) 

را  DataSetمی تواند  , DataSetاز شی  Tablesاز متد  Rowمی بينيد که  خاصيت 
اين خاصيت .بعدی فرض کند وداده ھا را از آن بر اين اساس استخراج کند ٢يک ارايه ی 

در آن از نام ستون نيز استفاده  ٢می توانيدبه جای عددانقدر انعطاف پذير است که حتی 
  :کنيد

        Response.Write(ds.Tables("loan").Rows(2)("branch_name").ToString & 

"<br>") 

برای قرار .نمايش داده می شود Branch_nameکه در اينجا مقدار سطر دوم از ستون 
شی  SelectCommandمی توانيد از خاصيت  DataSetدادن يک جدول ديگر در 
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DataAdapter  يک استفاده کنيد به اين صورت کهQuery String  جديد به آن نسبت
ديگر به شی  Query Stringدر زير ما يک .قرار دھيد DataSetداده و آنرا در 
DataAdapter نسبت داده ايم که تمامی عناصر يکجدول ديگر است:  

        adapter.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM depositor" 

است مثل قبل عمل کنيم با اين تفاوت که  کافی DataSetکردن آن به  Addحاال برای 
  :نامی ديگر به آن بدھيم

        Adapter.Fill(ds, "depositor") 

در زير .قابل دسترسی ھستند,حاوی دو جدول است که به تفکيک نام DataSetحاال شی 
حاصل را بر  DataSetقرار داده و شی  DataSetتابعی را می بينيدکه دو جدول را در 

  :ندمی گردا
    Public Function aaa() As DataSet 

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd1 As String = "SELECT * FROM branch" 

        Dim cmd2 As String = "SELECT * FROM account" 

        Dim ad As New SqlDataAdapter(cmd1, con) 

        Dim ds As New DataSet 

        Try 

            con.Open() 

            ad.Fill(ds, 0) 

            ad.SelectCommand.CommandText = cmd2 

            ad.Fill(ds, 1) 

        Catch ex As Exception 

            Response.Write(ex.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

        Return ds 

    End Function 

برای کارايی بيشتر با اينکه شی  استفاده کرديم Try..End Tryچون از 
DataAdapter  وجود دارد ماConnection  را باز و بسته کرديم تا فرمتTry..End 

Try ھم به ھم نخورد.  
 برگشتی را DataSetابتدا .برای استفاده از اين تابع به صورت اتوماتيک عمل می کنيم

  :بازيابی می کنيم
        Dim k As New DataSet 

        k = aaa() 
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استفاده می کنيم بيرونی ترين حلقه برای دسترسی به  جدول  Forحلقه ی  ٤سپس از 
حلقه ی داخلی ھم برای . برای دسترسی به سطر ھای آن جدول ھا است ن حلقهھا و دومي

  :پيمايش مقادير جدول ھا به صورت يک ارايه ی دو بعدی ھستند
        Dim i As Integer = 0 

        While i < k.Tables.Count 

            For Each dr As DataRow In k.Tables(i).Rows 

                For o As Integer = 0 To dr.Table.Rows.Count - 1 

                    For t As Integer = 0 To dr.Table.Columns.Count - 1 

                        Response.Write(dr.Table.Rows(o)(t).ToString & " ") 

                    Next 

                    Response.Write("<br>") 

                Next 

            Next 

            i += 1 

        End While 

 > iشروع می شود و تا  ٠از .است Whileبرای کنترل حلقه ی  Iشمارنده ی 
k.Tables.Count ادامه دارد. k.Tables.Count  ھمانطور که از نامش برمی آيد تعداد

در داخل تابع نيز نام جدول ھا را از عمد .را برمی گرداند DataSetجدول ھای موجود در 
دو حلقه ی داخلی ھم که اولی سطر و .ھا استفاده کنيم عدد داديم که بتوانيم در حلقه از ان

و دومی تا  dr.Table.Rows.Count – 1دومی ستون را کنترل می کند و اولی تا  
dr.Table.Columns.Count – 1 از طرف ديگر چون دو حلقه سط و .ادامه می يابد

ت و تنھا يکی نيس Response.writeستون را کنترل می کنند نيازی به به کار بردن چند 
کافی است چون به تعداد عناصر موجود در جدول چه از نظر سطر و چه از نظر ستون می 

  .چرخد
  

نباشد اصال پايگاه  Relationچه قدر می دانيد؟حتما می دانيد که اگر  Sqlاز رايطه در 
و .نمی کند Supportرا  Relationبه طور پيش فرض  Ado.NET.داده بی معنی است

  :زير را در نظر بگيريد دو جدول.رابطه در جداول بايد دستی کار کنيد برای نمايش
 Branchجدول   Account جدول

www.ParsBook.org



119 
 

 

  

  
به ھم متصل شده  Branch_nameاين دو جدول به وسيله ی دو صفت خاصه ی 

در جدول   Branch_nameکليد اصلی و  Branchدر جدول   Branch_nameکه .اند
Account برای شعبه ی  ين صورت که نتيجه ی اتصال آن ھا به ا.کليد خارجی است

emam ر بايد باشديبه صورت ز:  
account_number                 branch_name              branch_assets              balance 
1                                             emam                            210000000                  337080 
4                                             emam                            210000000                  382024 
5                                             emam                            210000000                  348316 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اين اتصل به معنای اين است که دو جدول به جای  .اين نتيجه ی اتصال دو جدول است
در جداول باال اين دو جدول .بر اساس وجوھات مشترکشان نمايش داده شوند ,مجزا بودن

دارند که می تواند باعث اتصال دو جدول به گونه  Branch_nameوجوه مشترکی به نام 
  .ای کامال بھينه و نرمال باشد

ين دو جدول در اصل يکی بودند ولی به دليل افزونگی نرمال و تجزيه .
اين نتيجه را نشان نمی دھد و اگر آن را اجرا کنيد دو جدول را به  Ado.NET.شدند

استفاده می  DataRelationاز شی  Relationبرای نمايش .صورت مجزا نمايش می دھد
آرگومان ورودی خواھد  ٣ ,کنيد  new از نوع آن ايجاد کرده و غيریماگر بخواھيد .شود
  :دومی کليد اصلی و سومی کليد خارجی است.اولی يک نام ساده به رابطه است.داشت

Dim rel As New DataRelation("name","parent column primary key","child 

column foeign key") 

پس برای .ت ماستمی دانيم کليد ھمان ستون است و اصلی و خارجی بودن کليد نيز دس
  :استفاده می کنيم DataSetشی  Columnمشخص کردن يک ستون خاص از خاصيت 

dss.Tables("branch").Columns("branch_name") 
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است و با خاصيت  Branchنام جدول ھم که .است DataSetنام  dssدر اين کد 
Column  به ستون ھای آن دسترسی داريم کهBranch_name ماست  آن ستون مد نظر

  :در زير کد مربوط به کليد خارجی نيز مشخص شده است.و کليداصلی نيز ھست
dss.Tables("account").Columns("branch_name") 

  :را تعريف کنيم DataRelationحال کافی است متغير از نوع 
Dim rel As New DataRelation("MyRelation", 

dss.Tables("branch").Columns("branch_name"), 

dss.Tables("account").Columns("branch_name")) 

  :کنيم DataSet Addپس از تعريف آن بايد آن را به شی 
dss.Relations.Add(rel) 

استفاده شده و  DataSetشی  Relationاز متد  ,کردن رابطه  Addميبينيد که برای 
اين رابطه را  DataSetاين امر باعث می شود .در آن انتخاب شده Addسپس گزينه ی 

البته اگر در اصل اين رابطه در پايگاه داده وجود نداشته باشد با مشکل بر می .درک کند
برای اين .حال می رسيم به مرحله ی دشوار کار که دسترسی و نمايش رابطه است.خوريم

می نويسيم برای پيمايش سطر ھای  For .Eachکار ابتدا يک حلقه ی ساده و تکراری 
  :دولی است که حاوی کليد اصلی بودهين جدول در اينجا ھمان جا.جدولی خاص

        For Each row As DataRow In dss.Tables("branch").Rows 

             

        Next 

می  Response.Writeسپس ستون ھايی از آن را که می خواھيد چاپ شوند را 
  :انجام می دھيم Forاين کار را درون حلقه ی .کنيد

            Response.Write(row("branch_name") & "<br>") 

  Parentدر اينجا جدولی که حاوی کليد اصلی است بعد از آن به اين نکته دقت کنيد که 
پس برای پيمايش  جدول .ناميده می شود Childو جدولی که حاوی کليد خارجی است 

Child  بايد اول از خاصيتGetChildRows  شیDataRow ستفاده کنيم و آن را در ا
  :قرار دھيم DataRowآرايه ای از نوع 

    Dim cr As DataRow() = row.GetChildRows(rel) 

 GetChildRowsو ما از خاصيت .ه بوددتعريف ش Forھم که در حلقه ی  Rowمتغير 
 متغير  است را نام relationآن استفاده کرده و آرگومان ورودی آن را که از نوع 

relation قرار داديم)rel. ( و آن را درون متغيری از نوعDataRow  قرار داديم البته از
حاال اين چند .چند سطر را برمی گرداند نه يک سطر GetChildRowsنوع ارايه ای چون 
  :نمايش می دھيم For .Eachسطر را  با حلقه ی 
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   For Each childRow As DataRow In cr 

       Response.Write(childRow("account_number") & "<br>") 

   Next 

  :پس کد کلی به صورت زير شد
  Dim rel As New DataRelation("MyRelation", 

dss.Tables("branch").Columns("branch_name"), 

dss.Tables("account").Columns("branch_name")) 

dss.Relations.Add(rel) 

  For Each row As DataRow In dss.Tables("branch").Rows 

    Response.Write(row("branch_name") & "<br>") 

    Dim cr As DataRow() = row.GetChildRows(rel) 

    For Each childRow As DataRow In cr 

      Response.Write(childRow("account_number") & "<br>") 

    Next 

  Next 

و  relationدو خط اول که تعريف .نيد می بينيد بسيار ساده استدر کل اگر کمی دقت ک
Add  کردن آن بهDataSet در حلقه ی .بودFor  اول ھم تمام سطر ھا پيمايش می شد و

سپس متد .آن سطر چاپ می شد Branch_nameدر ھر پيمايش نام ستون 
GetChildRows يش شده که متدی جزو ھمان سطری است که در حلقه ی باالييش پيما

له ی آرگومان يتمام سطرھايی را که با ان سطر مورد نظر رابطه دارند را  به وس,
داخلی ھم آن ھا را نمايش  Forسپس حلقه ی .وروديش که ھمان رابطه بود پيدا می کند

چاپ شده سپس با متد  emamبا توجه به جداول باال ابتدا در حقيقت .می دھد
GetChildRows دول بعدی که با تمام سطر ھايی از جemam  که سطر (رابطه دارند

از  crپس به آرايه بودن متغير .ھستند انتخاب شده  و نمايش داده می شوند) ٥و٤و١ھای 
سوالی که پيش می .دقت کنيد چون يک سطر نيست بلکه چند سطر است DataRowنوع 
يک نام از  ؟مااست کجاست MyRelationين است که کاربرد نام رابطه که در اينجا اآيد 

جلوتر در قسمت .است Sqlبه ان داديم و کاربردش در خود دستورات  Stringنوع 
DataViewنتيجه ی يک رابطه ی معمولی را نمی  .طرز کار و کاربرد ان را می بينيد

 Forنمايش داد به ھمين دليل از دو حلقه ی  GridViewتوان به صورت عادی در 
  .تکرار ملکه ی ذھنتان می شود استفاده کرديم که با کمی تمرين و

از شی  Selectشما با متد .آشنا شده ايد Sqlدر  WHEREحتما تا اينجا با طرز کار 
DataTable  يک می توانيدWHERE  بهQuery  البته نه در  .خود اضافه کنيد
QuerySql  بلکه در صفحه یVB.NET . درست است که اين متد عضوی از شی

www.ParsBook.org



122 
 

DataTable   ن وظيفه اش انتخاب تعدادی سطر است مقدار باز گشتی ان لی چوو.است
  :برای مثال فرض کنيد که کد ما به صورت زير باشد.می باشد DataRowاز نوع 

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim adp As New SqlDataAdapter("Select * From customer", con) 

        Dim ds As New DataSet 

        adp.Fill(ds, "a") 

  .قبال برای نمايش به صورت زير عمل می کرديد.تا اينجا که مشکلی نيست
        For Each dr As DataRow In ds.Tables("a").Rows 

            Response.Write(dr("customer_name") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_street") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_city") & "<br>") 

            Response.Write("=----------------------=" & "<br>") 

        Next 

به جای  , Inافيست در قسمت بعد از کلمه ی کليدی ک Selectبرای ايجاد متد 
ds.Tables("a").Rows  ازds.Tables("a").Select("customer_city='karaj'(" 

  :استفاده کنيد
        For Each dr As DataRow In 

ds.Tables("a").Select("customer_city='karaj'") 

            Response.Write(dr("customer_name") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_street") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_city") & "<br>") 

            Response.Write("=----------------------=" & "<br>") 

        Next 

ويسيد را در داخل متد بن Whereدر حقيقت ھمان عبارتی که می خواستيد در قسمت 
Select که در اينجا .نوشتيدQuery  اصلی ما انتخاب کل جدول بود و با اين متد تنھا سطر

  .ھايی که نام شھرشان کرج بود را انتخاب و سپس نمايش داديم
  :اين کار را می توانيد به صورت زير نيز انجام دھيد

        Dim mr As DataRow() = 

ds.Tables("a").Select("customer_city='karaj'") 

        For Each dr As DataRow In mr 

            Response.Write(dr("customer_name") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_street") & "<br>") 

            Response.Write(dr("customer_city") & "<br>") 

            Response.Write("=----------------------=" & "<br>") 

        Next 

استفاده کرديم و تمام سطر  DataRowدر اينجا مثل مثال قبلی از يک ارايه از نوع 
  .ھايی که نام شھرشان کرج بود را انتخاب کرديم و سپس آن ھا را نمايش داديم
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زيرا متدی است که اوال پارامتر ھا را .استفاده نکنيد Selectولی سعی کنيد از متد 
  .باز می گذارد Sqlای حمالت تزريق پشتيبانی نمی کند و دوما راه را بر

  
و  DataSetدليلی ندارد که شما نتوانيد در توابع و کالس ھا مقدار برگشتی از نوع 

DataTable  حتما ميدانيد برای برگشت داده ھای انبوه ھميشه مقدار .نداشته باشيد
ع ھم ولی آيا اين کار در کالس ھا و تواب بوده است DataReaderبرگشتی شما از نوع 

ن وقت تا وقتی آباشد  DataReaderکاربرد دارد؟اگر داده ی برگشتی ما از نوع  
DataReader  قابل استفاده است کهConnection آيا ما می توانيم اينقدر .باز باشد
Connection ما در مثالی که در زمينه ی .بدون شک نهرا باز نگه داريم؟Component 

اين .خالی بود GetAllEmployeeيم جای متدی به نام زديم و يک کالس کامل ايجاد کرد
  :متد می توانست به صورت زير ايجاد گردد

    Public Function GetAllEmployees() As SqlDataReader 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand("GetAllEmployees", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        Try 

            con.Open() 

            Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

 

            Return reader 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

 

        End Try 

    End Function 

دارد که  SqlDataReaderو داده ی برگشتی از نوع .اين متد ھيچ ايراد دستوری ندارد
جای  Finallyدر اين کد ذر بلوک .در بيرون کالس می توان از آن استفاده کرد

Con.Close زيرا اگر باشد ديگر داده ی .خالی استSqlDataReader  وقتی
Connection اگر از طرفی .بسته باشد معنی نخواھد داشتConnection  باز ھم باشد

  DataTableو DataSetپس اينجاست که .آنقدرکارايی سيستم پايين می آيدکه حد ندارد
 DataSetداده يبرگشتی از نوع  GetAllEmployeeدر کالس زير متد .به کار ما می آيد
  :)بسته شده DataAdapterتوسط شی (بسته است Connectionدارد در حاليکه 

Imports Microsoft.VisualBasic 
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Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Public Class Class1 

    Private cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 

    Public Sub New() 

        cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

    End Sub 

 

    Public Function GetAllEmployees() As DataTable 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim sql As String = "Select * from employees" 

        Dim da As New SqlDataAdapter(sql, con) 

        Dim ds As New DataSet() 

        Try 

            da.Fill(ds, "Employees") 

            Return ds.Tables("Employees") 

        Catch 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        End Try 

    End Function 

End Class 

  :و نحوه ی استفاده از اين کالس نيز بسيار ساده است
        Dim j As New Class1 

        Dim k As New DataTable 

        k = j.GetAllEmployees() 

        GridView1.DataSource = k 

        GridView1.DataBind() 

 DataSetتا حاال ھر چه گفتيم در مورد نمايش داده با :DataSetايجاد تغييرات در 
تغييرات ايجاد کنيد و حتی اين تغييرات رابه  DataSetيد در در حالی که شما می توان.بود

-Insertکار کنيم مثل  DataSetحاال کمی در مورد تغييرات روی .پايگاه داده اعمال کنيد
Update -Delete و....  

نام جدول  jj.ابتدا کد زير را بنويسيد.ھمه ی اين تغييرات را در يک مثال انجام می دھيم
  :نام خانوادگی-٣نام - ٢) کليد اصلی(شناسه-١.ن استستو ٣ماست که حاوی 

        Dim cs As String 

        Dim qs As String 

        Dim con As SqlConnection 

        Dim ds As DataSet 

        Dim adap As SqlDataAdapter 

        cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        con = New SqlConnection(cs) 
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        qs = "Select * From jj" 

        adap = New SqlDataAdapter(qs, con) 

        ds = New DataSet 

        adap.Fill(ds, "jj") 

        GridView1.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView1.DataBind() 

شی  newRowاز خاصيت   بايد  DataSetاضافه کردن يک سطر جديد به جدول برای 
DataTable ابتدا متغيری از نوع  برای اين کار.استفاده کردDataRow  وDataTable 

  :تعريف می کنيم
        Dim NewRow As DataRow 

        Dim table As DataTable 

تعريف کرده  DataTableه از نوع را به متغيری ک DataSetسپس جدول موجود در 
  :بوديم نسبت می دھيم

        table = ds.Tables("jj") 

آن را درون  استفاده می کنيم و DataTableشی  newRowسپس از خاصيت  
  :ايجاد کرده بوديم می ريزيم DataRowمتغيری که از نوع 

NewRow = table.NewRow 

در نھايت .خالی برای جدول خود ايجاد کرديميعنی در حقيقت با اين کد يک سطر جديد و
  :ھم مقادير آن را تعيين می کنيم

        NewRow.Item("e_id") = 11 

        NewRow.Item("e_fname") = "ahmad" 

        NewRow.Item("e_lname") = "rezaali" 

  :اضافه می کنيم DataTableدر نھايت آن را به سطر ھای شی 
        table.Rows.Add(NewRow)  

  :ھم می توان انجام داد DataTableاين کار را يک سره و بدون متغيراز نوع  
        NewRow = ds.Tables("jj").NewRow  

  :يک سطر ديگر ھم اضافه می کنيم
        NewRow1 = table.NewRow 

        NewRow1.Item("e_id") = 12 

        NewRow1.Item("e_fname") = "shahla" 

        NewRow1.Item("e_lname") = "mosadegh" 

        table.Rows.Add(NewRow1) 

را مشخص می کنيم سپس از   Tableبه اين گونه است که ابتدا  Insertپس عمليات 
نسبت می  DataRowآن استفاده کرده و آن را به متغيری از نوع  newRowمتد 
برای نمايش .می کنيم Addکرده و به سطر ھای جدول  سپس آن متغير را مقدار دھی.دھيم

  :ھم مثل قبل به صورت زير عمل می کنيم
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        GridView2.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView2.DataBind() 

ھم به ساگی با در دست داشتن انديس سطر مورد نظر  و  Updateبرای عمليات 
  :مام استمقداردھی جديد به سطر ان کار ت

        Dim table As DataTable = ds.Tables("jj") 

        Dim R As DataRow 

        R = table.Rows(2) 

        R.Item("e_fname") = "yadollah" 

        R.Item("e_lname") = "akbari" 

        GridView4.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView4.DataBind() 

 DataRowدر اينجا سطر دوم جدول را انتخاب کرده و آن را به يک متغير از نوع 
اين کار را نيز .سپس کافی است اين متغير را از نو مقدار دھی کنيم.می دھيم خالی نسبت

  :می توان يک سره انجام داد که در کش کمی مشکل تر است
   table.Rows(2).Item("e_id") = 3  

در .استفاده کنيم Tables.Rowsمتد  Deleteکافی است از خاصيت  ھم Deleteبرای 
  :زير ما سطر چھارم را پاک کرديم

        table.Rows(3).Delete() 

        GridView5.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView5.DataBind() 

 به صورت يک سره نکته ای که تا اينجا بايد به خاطر بسپاری اين است که اعمال باال
ھم قابل انجام ھستند ھمانطور که بيان شد و شما ھم سعی کنيد آن ھا را يک سره انجام 

  :را به صورت زير انجام دھيدUpdateمثال عمل .دھيد
        table.Rows(2).Item("e_fname") = "yadollah" 

        table.Rows(2).Item("e_lname") = "akbari" 

        GridView4.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView4.DataBind()   
بگذاريد با شی  DataBaseشدن  Updateقبل از بحث چگونگی 

CommandBuilder اين شی ھمانطور که از نامش بر می آيد سازنده ی .آشنا شويم
 Sqlمطرح شده سازنده ی دستورات عمومی  Ado.NETدستور است و چون در بحث 

در مثال زير نمايش اين دستورات ....و Select-Update-Deleteدستوراتی مثل  .است
  :را می بينيم

  :ابتدا کد ھای عمومی کار
        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim qs As String = "SELECT * FROM jj" 
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        Dim adp As New SqlDataAdapter(qs, con) 

ھمانطور که می بينيد  تعريف می کنيم SqlCommandBuilderسپس شی از نوع 
new  کردن آن مستلزم ورودی از نوعDataadapter  است تا ھم بهQuery String  آن

  :تا بتواند دستورات را بسازد آن Connectionدسترسی داشته باشد و ھم به 
        Dim cm As New SqlCommandBuilder(adp)  

-SelectCommand-DeleteCommand-InsertCommandبه متد ھای 
UpdateCommand  شیSqlDataAdapter نيز بايد توجه شود.  

استفاده می  SqlCommandBuilderشی  Getحاال برای توليد دستورا ت از متد 
  :کنيم

        adp.InsertCommand = cm.GetInsertCommand 

        adp.DeleteCommand = cm.GetDeleteCommand 

        adp.UpdateCommand = cm.GetUpdateCommand 

  :و برای نمايش به صورت زير عمل می کنيم
        Response.Write(adp.InsertCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(adp.DeleteCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(adp.UpdateCommand.CommandText & "<br>") 

کردن و  Insertکه مطرح شد دستورات مبنی بر  Query Stringاين کد ھا با توجه به 
 SqlCommandBuilderرا توليد می کند زيرا وقتی شی  jjبه روز يا حذف کردن جدول 
اين  ,آرگومان ورودی تابع سازنده ی آن شد DataAdapterتعريف شد و يک شی از نوع

ھنم به  DataAdapterچون شی (به جدول مربوطه در پايگاه داه دسترسی داردشی 
پس می تواند با توجه به ) ما دسترسی دارد QueryStringرشته ی اتصال و ھم به 

  .زه را توليد کندو عوامل ديگر کد ھای مربو ستون ھای ان 
حتما از خود می پرسيد چرا اول ھمه ی دستورات توليد شده را در متد ھای شی 

SqlDataAdapter د ھای شی تقرار داده ايم وسپس آن ھا را به وسيله ی م
SqlDataAdapter در حاليکه ميشد يک راست به صورت زير عمل کنيم.چاپ کرديم:  

        Response.Write(cm.GetInsertCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(cm.GetDeleteCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(cm.GetUpdateCommand.CommandText & "<br>") 

تا در شی  ما اين دستورات را توليد می کنيم .پاسخ اين سوال کامال واضح است
SqlDataAdapter  مثال ھر وقت برنامه نياز بهاستفاده کنيم از آن ھاUpdate  شدن

حال وقتی به .رجوع شود SqlDataAdapterاز شی  UpdateCommandداشت به متد 
 Commandپس نياز به اين داريم که ابتدا .ان رجوع شود بايد دستوری در آن باشد ديگر
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سپس آن ھا را  ار دھيم وقر SqlDataAdapterشی  متد ھای  ھای توليد شده را درون
  .چاپ کنيم

که تغييرات مختلفی را روی آن انجام  DataSetکردن  Updateحاال می ماند 
آرگومان  ٢استفاده می کنيم که  DataAdapterشی  Updateبرای اين کار از متد .داديم

تغييرات -که مثال تغييراتی مثل اضافه کردن سطر جديد( DataSetنام  ورودی دارد يکی 
نام جدولی که در پايگاه داده است و و ديگری ) يک سطر رويش اعمال شدهحذف -در آن

دقت کنيد اين متد بدون وجود دستورات مربوطه اين .اين تغييرات بايد رويش اعمال شود
توليد  به متد ھای  CommandBuilderکه ما اين دستورات را با  کار ھا را نمی کند

بدون انھا کد زير را بنويسيد ھيچ تغييری  اگر.قرار داديم DataAdapterنظيرش در شی 
  :در پايگاه داده رخ نمی دھد

        adap.Update(ds, "jj") 

  :و اعمال آن به پايگاه داده ی اصلی را می بينيد DataSetکد کامل تغييرات روی 
Imports System.Data 

Imports System.Data.sqlclient 

Partial Class Default4 

    Inherits System.Web.UI.Page 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim cs As String 

        Dim qs As String 

        Dim con As SqlConnection 

        Dim ds As DataSet 

        Dim adap As SqlDataAdapter 

        cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        con = New SqlConnection(cs) 

        qs = "Select * From jj" 

        adap = New SqlDataAdapter(qs, con) 

        ds = New DataSet 

        adap.Fill(ds, "jj") 

        GridView1.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView1.DataBind() 

        '////////////////////// 

        '////////////////////// 

        Dim NewRow As DataRow 

        Dim NewRow1 As DataRow 

        Dim table As DataTable 

        table = ds.Tables("jj") 

        NewRow = table.NewRow 

        NewRow.Item("e_id") = 11 
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        NewRow.Item("e_fname") = "ahmad" 

        NewRow.Item("e_lname") = "rezaali" 

        NewRow1 = table.NewRow 

        NewRow1.Item("e_id") = 12 

        NewRow1.Item("e_fname") = "shahla" 

        NewRow1.Item("e_lname") = "mosadegh" 

        table.Rows.Add(NewRow1) 

        table.Rows.Add(NewRow) 

        GridView2.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView2.DataBind() 

        '////////////////////// 

        '////////////////////// 

        table.Rows(2).Item("e_fname") = "yadollah" 

        table.Rows(2).Item("e_lname") = "akbari" 

        GridView4.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView4.DataBind() 

        '////////////////////// 

        '////////////////////// 

        table.Rows(3).Delete() 

        GridView5.DataSource = ds.Tables("jj") 

        GridView5.DataBind() 

        '////////////////////// 

        '////////////////////// 

        Dim cm As New SqlCommandBuilder(adap) 

        adap.InsertCommand = cm.GetInsertCommand 

        adap.DeleteCommand = cm.GetDeleteCommand 

        adap.UpdateCommand = cm.GetUpdateCommand 

        Response.Write(adap.InsertCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(adap.DeleteCommand.CommandText & "<br>") 

        Response.Write(adap.UpdateCommand.CommandText & "<br>") 

        adap.Update(ds, "jj") 

    End Sub 

End Class 

نکته .نمايش داده شده اند GridViewھمه ی تغييرات مرحله به مرحله ھر يک در يک 
مورد پسند برنامه نويسان نيست  CommandBuilderھايی که می ماند اين است که شی 

ھمانطور که ديديد خودش کد توليد می کرد چون ان ھا را به راحت طلبی وادار می کند 
 CommandBuilderدر کل برای سناريو ھای پيچيده نمی توان از ! ولی کد ھای ساده

اگر .نوشت Sqlو خود دست به کار شد و کد ھای استفاده کرد و بايد تنبلی را کنار گذاشت
ی استفاده کنيد کافی است جلوی خواص CommandBuilderدلتان نخواست که از 

  :خودتان دستی کد بنويسيد adap.InsertCommandھمچون 
 adap.InsertCommand = "INSERT INTO jj VALUES(2,'hamed','haghani')" 
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نيز ساده است کافی است در مثال  CommandBuilderدرک کد ھای توليد شده توسط 
  .وليد شده بنگريدتکمی به کد ھای  ,باال که آن ھا را نمايش داديم

کنيد ھنگامی که می خواھيد تغييرات انبوھی در پايگاه داده بدھيد از شی  یسع در کل
DataSet  استفاده کنيد ولی اگر تغييرات اندک ھستند از ھمان روش ھای قبلی استفاده

يک دفعه می تواند مثال ھم کالس پيچيده ای است چون  DataSetچون به ھر حال .کنيد
  .نگه داری کندجدول مختلف را در خود  ١٠محتويات 

 
DataView Class: 

شی است که می .است Sql Serverدر  Viewھمان  Ado.NETدر  DataViewشی 
به عبارت ديگر اگر اطالعات داخل يک .توان به وسيله ی آن يک ديد ايجاد کرد

DataTable  از يک صافی بگذرانيد و يا بر اساس مقادير مختلف مرتب کنيد را
DataView شی .ايجاد می شودDataView  در مبحثDataBinding نيز کاربرد

با يک .پيش می آيد مرتب کردن داده ھا است DataViewاولين مبحثی که در مورد .دارد
  .را توضيح می دھيم DataViewاز شی  Sortمثال متد 

  :در ابتدا يک سری کد عمومی
        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim ds As New DataSet 

        Dim qs As String = "SELECT TOP 9 * FROM customer" 

        Dim adp As New SqlDataAdapter(qs, con) 

        adp.Fill(ds, "customer") 

        GridView1.DataSource = ds.Tables("customer") 

سطر اول از جدول  ٩به معنی  Top 9يک نکته بگويم که  QueryStringفقط در مورد 
تعريف می  DataViewحاال يک متغير از نوع .بقيه ی موارد تکراری است.است
نام جدولی را می است  Tableو آرگومان ورودی آن را که از جنس ) می کنيم new(کنيم

  :ايجاد کنيم Viewدھيم که قرار است ازش يک 
        Dim dv1 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

قرار داشت پر کرديم  DataSetکه در  Customerو نام جدول را  dv1نام متغير ما 
اين متد يک مقدار نياز دارد که ھمان نام .استفاده کنيم Sortحاال می خواھيماز متد .گذاشتيم

مرتب  Sqlکه درمثال يادتان ھست .شوند ستونی است که داده ھا بايد بر اساس آن مرتب
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در اينجا به صورت زير .بود  ’ORER BY   ‘column nameکردن با کلمه ی کليدی 
  :است

        dv1.Sort = "customer_name" 

برای نمايش .است Customer_nameبر اساس ستون  Dataviewيعنی مرتب سازی 
  :استفاده می کنيم GridViewھم از 

        GridView2.DataSource = dv1 

در  ’ORER BY   ‘column nameخوب شايد از خود بپرسيد که چرا از کلمه ی کليدی 
Query String  استفاده نکرديم؟جواب اين است که اگر تعداد اين مرتب سازی ھا بيش از

نوشت و تک تک را اجرا  Query Stringبايد چند   Query Stringيکی باشد در روش 
مثال در زير مرتب سازی بر . اليکه در اينجا با يک خط کد اين کار انجام می شودکرد در ح

  :است شھر مشتریاساس 
        Dim dv2 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

        dv2.Sort = "customer_city" 

        GridView3.DataSource = dv2 

  :در نھايت برای نمايش کار جديدی می کنيم
        Me.DataBind() 

را انجام دھيم يک بار  DataBindيک بار  GridViewبار برای ھر  ٣به جای اينکه 
  .ھمان ريشه ی صفحه است Me.اين را انجام داديم

  :حتی عمل مرتب سازی می تواند بر اساس دو يا بيش از دو نام باشد
        dv2.Sort = "customer_name,customer_city"  

  .نيد که نام ستون ھا در اينجا با کاما از ھم جدا می شونددقت ک
اگر خواستيم صعودی باشد که .ھمچنين می توانيم مرتب سازی را صعودی و نزولی کنيم

است را در ادامه ی  Ascendingکه مخفف  ASCکلمه ی کليدی  مقدار پيش فرض است
 DESCزولی باشد کلمه ی قسمتی که نام ستون مورد نظر ذکر شده قرار می دھيم و اگر ن

  :است را به ان اضافه می کنيم Descendingکه مخفف 
        dv1.Sort = "customer_name DESC"مرتب سازی نزولی 

        dv1.Sort = "customer_name ASC"مرتب سازی صعودی 

 RowFilterآشنا شديم بايد به سراغ متد بعدی آن يعنی   DataViewحاال که کمی با 
را بازی می  WHEREو نقش .فيلتر کردن داده ھا را می دھداين متد به ما اجازه ی .يمبرو
  .کند

  :در مثال زير ابتدا يک سری کد تکراری می بينيد
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        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim ds As New DataSet 

        Dim qs As String = "SELECT * FROM customer" 

        Dim adp As New SqlDataAdapter(qs, con) 

        adp.Fill(ds, "customer") 

        Dim dv1 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

تمام مشتريانی که ساکن کرج ھستند را و آن استفاده کرده  RowFilterسپس از متد 
  :اين يک نوع فيلتر کردن داده ھا است.بدست می آوريم

        Dim dv1 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

        dv1.RowFilter = "customer_city='karaj'" 

        GridView1.DataSource = dv1 

  :است که اسامی را فيلتر می کند Like کار ديگر استفاده از کلمه ی کليدی
        Dim dv2 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

        dv2.RowFilter = "customer_city='karaj' AND customer_name LIKE 'r%'" 

        GridView2.DataSource = dv2  
دارد را به ما می  rان در اين کد تمام افرادی که ساکن شھر کرج ھستند و اول اسمش

  .)تا ٠حتی (و به ھر تعدادی يعنی ھر حرفی% عالمت .دھد
يک آخر اسمشان سط ياو يا کد زير که تمام افرادی که ساکن شھر کرج ھستند و اول و

  :را می دھد استفاده شده r بار از حرف
        Dim dv3 As New DataView(ds.Tables("customer")) 

        dv3.RowFilter = "customer_city='tehran' AND customer_name LIKE 

'%r%'" 

        GridView3.DataSource = dv3 

بدون اتصال و باز و خوبی اين موارد اين است که ھر گونه فيلتر داده ھا را می توانيد 
آشنا باشيد می توانيد فيلتر ھای  Sqlاگر کمی با .ايجاد کنيد Connectionبسته کردن 

 BETWEEN   AND  OR  <->کلمات کليدی از قبيل .يار جالبی روی داده ھا اعمال کنيدبس
 *   /   +   -   ISNULL    NOT   و....  

در مثال .نيز استفاده کنيد... و Min  Maxشما ھمچنين می توانيد از توابع جمعی نظير 
تصل  ھستند به ھم م Relationزير يکی از توابع جمعی را روی دو جدول که با يک 

يعنی نتيجه ی حاصل از رابطه ی بين دو جدول را با اعمال تابع جمعی .اعمال می کنيم
Max فيلتر کرديم.  

 :ابتدا مثل ھميشه يک سری کد عمومی و تکراری
        Dim css As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 
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        Dim cons As New SqlConnection(css) 

        Dim cmd1 As String = "SELECT * FROM branch" 

        Dim cmd2 As String = "SELECT * FROM account" 

        Dim ad As New SqlDataAdapter(cmd1, cons) 

        Dim dss As New DataSet 

        cons.Open() 

        ad.Fill(dss, "branch") 

        ad.SelectCommand.CommandText = cmd2 

        ad.Fill(dss, "account") 

قرار  DataSetرا اجرا کرديم و به ترتيب جداول حاصل را در  Queryدر اين کد ما دو 
  :حاال که دو جدول داريم رابطه ای را بين ان ھا برقرار می کنيم.داديم

Dim rel As New DataRelation("MyRelation", 

dss.Tables("branch").Columns("branch_name"), 

dss.Tables("account").Columns("branch_name")) 

سپس نام ستونی از جدولی که کليد اصلی است و در نھايت نام  ,باز ھم ابتدا يک نام
راری است چون پيش تر تکالبته اين رابطه .ستونی از جدولی درگر که کليد خارجی است

   :می کنيم DataSet Addحاال اين رابطه را به .ھم ان را ديده بوديد
        dss.Relations.Add(rel) 

و جدولی که  Parentدارد جدول  Primary Keyھمانطور که قبال گفتيم جدولی که 
Foreign Key  دارد جدولChild حال يک شی از نوع .استDataView  تعريف می کنيم

:  
        Dim dv As New DataView(dss.Tables("branch")) 

  :ير چيستقبل از ادامه ی کار می خواھيم ببينيم معنی عبارت ز
MAX(child(MyRelation).account_number) 

Max  که تابع جمعی است و مقدار بيشينه ی يک ستون را بين سطر ھای مختلف بدست
از عبارت  ,ولی ما به جای نام آن ستون .ن ستون استآی آن ھم نام دمقدار  ورو.می آورد

Child(MyRelation) بع اين به اين معنی است که تا.استفاده کرديمMax  بايد روی
به  account_numberاعمال شود و عبارت  MyRelationجدول حاصل از رابطه ی 

پس فھميديم که .محاسبه شود  account_numberستون  ازMax اين معنی است که
ھم کارش  Childپس تابع .نامی که برای رابطه در نظر می گرفتيم کجا به درد می خورد

به عنوان ارگومان ورودی در نام آن را  طه ای است که بدست اوردن جدول حاصل از راب
چون در اينجا ما می است  Sqlبه نوعی دردستورات پس کاربرد نام رابطه .يافت می کند

 WHEREعبارت جلوی به کار ببريم که در اصل ھمان  RowFilterخواھيم آن را در متد 
  :است
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        Dim dv As New DataView(dss.Tables("branch")) 

        dv.RowFilter = "MAX(child(MyRelation).account_number) > 7" 

آن  RowFilterو به صفت تعريف کرديم  DataViewدر اينجا ابتدا متغيری از نوع 
  :عبارت زير را نسبت داديم 

MAX(child(MyRelation).account_number) > 7 

 ٧ند که شماره حسابشان از عدد را از جدول حاصل رابطه جدا می ک سطر ھايیکه آن 
  :استفاده کنيد GridViewبرای نمايش ھم کافيست از .بزرگتر است

        GridView1.DataSource = dv 

        GridView1.DataBind() 

آن و  RowFilterو خاصيت  DataViewدقت کنيد که در اينجا ما به دليل استفاده از 
قرار دھيم درحاليکه نتيجه ی  GridViewحاصل را در  استفاده از توابع جمعی توانستيمت

مگر اينکه  نمايش داد GridViewيک رابطه ی معمولی را نمی توان به صورت عادی در 
  .از خالقيت برنامه نويسی خود استفاده کنيد و راه خاصی بينديشيد

سطر اضافه کنيد و سپس آن  را  DataSetشما ھمانطور که می توانستيد به جداول 
Update فايده ی اين کار در اين است که می .کنيد می توانيد به ان ستون نيز اضافه کنيد

آن محاسبه قبلی  ستون ھا ی به گونه ای بر اساس مقاديرتوانيد مقادير اين ستون جديد را 
مثال يک جدول داريد که در ھر سطر از آن مقدار گردش مالی ھر فرد .کنيد و نمايش دھيد

و به کاربردن ان در  AVGشما می توانيد با تابع جمعی .ه ماه ذکرشده باشدبه ترتيب ماه ب
فرد را محاسبه کرده  ميانگين گردش مالی ھر DataRowاز شی  RowFilterخصوصيت 

اين کار ھا .و سپس مقادير حاصل را در يک ستون جداگانه و متناظر با آن بدست آوريد
نجام می شود و خوبيش اين است که کامال به بدون نياز به اتصال مجدد به پايگاه داده ا

در مثال زير ما جدول .روز می باشد و در ھر جای صفحه می توانيدآن ھا را محاسبه کنيد
Branch  را در نظر گرفتيم و می خواھيم که ميانگين موجودی تمام شعبه ھا را به عنوان

  :است حالت اوليه ی اين جدول به صورت زير.ستونی جداگانه نمايش دھيم
branch_na

me 
branch_
city 

branch_ass
ets 

emam zanjan 210000000

noor qazvin 260000000

payam tehran 300000000

razi karaj 400000000

  :و حالت پس از اجرای مثال به صورت زير می شود
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branch_na
me 

branch_
city 

branch_ass
ets 

Avg_ass
ets 

emam zanjan 210000000
292500

000 

noor qazvin 260000000
292500

000 

payam tehran 300000000
292500

000 

razi karaj 400000000
292500

000 

البته اين مثال بسيار ساده خواھد .می بينيد که يک ستون به ستون ھای آن اضافه شده
ن مثال پس از محاسبه ی ميانگين موجودی ھا می توا.و به درد مقايسه می خورد.بود

شعبه ھايی را که داراييشان از ميانگين کمتر است را بازيابی و طی عملياتی اصالح 
  :شعبه ی اول اين مشکل را دارند ٢ که در اينجا.کرد

branch_na
me 

branch_
city 

branch_ass
ets 

Avg_ass
ets 

emam zanjan 210000000
292500

000 

noor qazvin 260000000
292500

000 

ھست که اين مقادير را يک جا محاسبه کنند و به  Sqlی پيچيده ی ھا Queryالبته 
به آن ھا را بدست آوريد  Sqlخروجی ببرند مثال در اينجا اگر بخواھيد يک راست با 

  :صورت زير می شود
with avg_assets(value) as (select avg(branch_assets) from branch) 

select branch_name,branch_assets 

from branch, avg_assets 

where branch.branch_assets < avg_assets.value 

With  درSql  يک متغير است که می توان مقداری را به آن نسبت داد که در اينجا
 Branchسپس با ضرب کارتزين اين مقدار در .ميانگين دارايی ھمه ی شعبه ھا است

ا به آن اضافه کرديم و از اين در حقيقت انگار ستون مورد نظر ر Fromجلوی عبارت 
  .جدول حاصل آنھايی را که  داراييشان از ميانگين کمتر است را بدست اوريم

به دليل واضح شدن مثال ابتدا خود مثال و خروجی ھا را گفتيم حاال به سراغ کد می 
استفاده می کنيم که از خانواده  DataColumnبرای اضافه کردن يک ستون از شی .رويم
نوع  -٢نام ستون -١.آرگومان می گيرد ٣اين شی . است DataTableو  DataRowی 
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که از نوع  باشد Query Sqlمقادير ستون که می تواند يک -٣داده ای مقادير ستون 
String  است و در حقيقت به شما اجازه ی محاسبه ی مقداری را از ستون ھای پيشين می

و نامش را  در آن قرار داديمرا  Branch_assetsدھد دکه ما ميانگين ستون 
Avg_assets و نوع داده ای آن را عددی قرار داديم:  

  Dim dc As New DataColumn("Avg_assets", GetType(Integer), 

"AVG(branch_assets)") 

از متد کردن اين ستون به جدول نيز بسيار ساده است به اين صورت که  Addطريقه ی
Column  شیDataTable ه می کنيم وگزينه ی استفادAdd و مقدار  را بر می گزينيم

تعريف کرده ايم قرار می  DataColumnآرگومان ورودی آن را نام نتغيری که از نوع 
  :دھيم

  dss.Tables("branch").Columns.Add(dc) 

  :حاال برای نمايش به صورت زير عمل کنيد
  GridView1.DataSource = dss.Tables("branch") 

  GridView1.DataBind() 

برای بدست آوردن نام و موجودی شعبه ھايی که از ميانگين کمتر ھستند نيز از يک 
 > branch_assetsآن را  RowFilterو مقدار  استفاده می کنيم DataViewشی 

Avg_assets  قرار می دھيم کهAvg_assets باز ھم دقت کنيد اين .نام ستون جديد است
کردن و نام  Addنام متغير برای  در حالت کلی.به درد می خورد sqlھای  Queryنام در 

  :است QuerySqlرشته ای برای استفاده در 
        Dim dv As New DataView(dss.Tables("branch")) 

        dv.RowFilter = "branch_assets < Avg_assets" 

        GridView2.DataSource = dv 

        GridView2.DataBind() 

در محيط ... و DataView-DataSet-DataRowمی بينيد که چقدر استفاده از اشيا 
Connection به بحث  .بسته به کار ما می آيد و می تواند کارايی سايت ما را باال ببرد

XML که رسيديم کاربرد ھایDataSet  را درXML نيز بيان خواھيم کرد.  
  

Data Binding 
می  DataBindingای به کنتر ل ھا ی وب و نمايش آن ھا را  پيوند دادن منبع داده

قرار  TextBoxمثال اگر از يک منبع داده مقداری را در يک کنترل وب مثل يک .نامند
اين عمل در ابتدا به اين صورت قابل اجرا است که .کرديد Bindدھيد در حقيقت داده ھا را 
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تعريف کنيد و سپس به آن در  Code-Behind شما متغيری عمومی يا محافظت شده در
برای مثال يک متغير به صورت زير تعريف .دسترسی داشته باشيد Aspxداخل صفحه ی 

  :کنيد
    Public db As String = "Hello Word!" 

برای .از داخل صفحه است Asp.NETدسترسی به اجزای  DataBinding يک جز از 
کنيد بايد از  هر را صدا زده و از آن استفاداينکه در بين تگ ھای صفحه بتوانيد اين متغي

تعريف کرده  Code-Behindاستفاده کنيد و در داخل آن به متغيری که در  <...#%>تگ 
در کد زير ما به متغير عمومی که در باال تعريف کرديم .بوديد دسترسی داشته باشيد

  :دسترسی داريم
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 

<head runat="server"> 

    <title>---Data Binding Page---</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

       <%#db%> 

       </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

تا بحال ما برای .ولی اگر اين صفحه را اجرا کنيد چيزی در صفحه مشاھده نمی کنيد
ولی ھيچ کدام برای نمايش .ھای مختلفی ايجاد کرديم  DataSourceکنترل ھای مختلف 

در اينجا .GridViewمی کرديم مثل کنترل  DataBindآنھا کافی نبود تا اينکه آن ھا را 
کنيم تا  DataBindبايد صفحه را را مشخص کرديم و حاال   DataSourceتا حاال ما ھم 

اين کار را در رويداد .است به خروجی منتقل شود  Hellow Wordمقدار اين متغير که 
Page_Load انجام می دھيم:  

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

  Me.DataBind() 

End Sub 

به کار برديم  Aspxو مقدار يک متغير رادر صفحه ی به اين عمل که ما انجام داديم 
DataBinding  به روشSingle-Value برای آشنايی ھر چه بيشتر با اين .می گويند

می خواھيم از مقدار برگشتی .مثال ھای ديگری در اين زمينه را می بينيم در زير روش
  :ابتدا تابع را به صورت زير می نويسيم.استفاده کنيم Labelيک يک تابع در 
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    Public Function return_title() As String 

        Return Me.Title.ToString 

    End Function 

حال  يک کنترل .بر می گرداند از نوع رشته ای يک صفحه را Titleاين تابع عنوان يا 
Label  به صفحه اضافه کرده و می خواھيم خاصيتText  آن را برابر مقدار برگشتی اين

از داخل  Asp.NETبرای دسترسی به اجزای اجزای  ھمانطور که گفتيم.تابع قرار دھيم
 Labelاين  Textدر اينجا ھم جلوی خاصيت .استفاده می کنيم <...#%>از تگ   ,صفحه 

  :و در داخلش تابع را صدا می زنيم از اين تگ استفاده کرده
'>%># return_title() <%='Text ="server"runat ="label1"ID Label:asp< 

وجه اين است که اين تگ وقتی در جلوی خاصيتی از يک کنترل به کار تنکته ی قابل 
  .قرار گيرد ’‘و يا "" برده می شود حتما بايد داخل 

دو رشته ی طرفينش را به ھم + عالمت .است AliRezaخروجی آن .به کد زير دقت کنيد
  :می نوشتيد Code-Behindاتصال می دھد مثل کدھايی که در 

%>”Reza“+  ”ali”#<% 

برمی  Stringکد زير يک خاصيت فقط خواندنی ايجاد کرده و نام يک تصوير را از نوع 
  :گرداند

    Public ReadOnly Property FilePath() As String 

        Get 

            Return "apress.jpg" 

        End Get 

    End Property 

استفاده کرديم تا خروجی از نوع  imageاز کنترل  ImageUrlو ما ان را در خاصيت 
  :تصوير باشد

/> '%># FilePath <%='ImageUrl ="server"runat ="image1"ID Image:asp< 

  :قرار می دھد ٤تعريف کرده و مقدار اوليه اش را  aو يا کد زير متغيری عددی به نام 
    Public a As Integer = 4 

  :و ما از آن به شکل زير استفاده کرديم
>label:asp'></%># (a*2)+15 <%='Text ="server"runat ="label2"ID label:spa< 

بازيابی کرده  Code-Behindرا از  aاستفاده شده مقدار  <...#%>چون در آن از تگ 
می کند و جواب نھايی را در خاصيت  ١٥+ رب می کند و حاصل را ض ٢آن رادر و سپس 

Text  کنترلlabel شما می توانيد توابعی با آرگومان ورودی را  ھمچنين.قرار می دھد
جمع کرده  ٦در زير تابعی ساده داريم که يک ورودی عددی دارد که آن را با . صدا بزنيد

  :و حاصل را برمی گرداند
    Public Function return_sum(ByVal i As Integer) As Integer 
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        Return i + 6 

    End Function 

 ١٠که باالتر تعريف کرديم صدا زديم و خروجيش  aع را با ورودی متغير و ما آن تاب
  :شد

%>return_sum(a)  #<% 

اين يک دستور .را ديده ايد Request.Browser.Browsersحتما تا به حال دستور 
را در يک تابع به کار برديم و خروجيش  Page.Titleکه ما .است Page.Titleساده مثل 

می توان بدون استفاده از تابع نيز اين کار را انجام داد يعنی خود  ولی.بر گردانديمرا 
  :دستور را در داخل تگ به کار بريد

<%# Request.Browser.Browser %> 

       %>Page.Title#<% 

اشتباه می  script blockنکته ی قابل توجه اين است که خيلی ھا اين تگ را با تگ 
را در آن و در  VB.Netکه در آن می توان کد ھای تگی است  script blockتگ .گيرند

  :نمونه ای از آن به صورت زير است.نوشت ASPxداخل صفحه ی 
<%@ Page Language="vb" %> 

<script runat="server"> 

 

    Sub Page_Load() 

    time.text=Hour(Now) & ":" & Minute(Now) & ":" & Second(Now) 

    End Sub 

 

</script> 

<html> 

<head> 

    <title>The Punctual Web Server</title> 

</head> 

<body> 

    In WebServerLand the time is currently: <asp:Label id="time" 

runat="server"></asp:Label> 

</body> 

</html> 

را خوب اين دو تگ که اصال شبيه ھم نيستند؟منظور از اينکه گفتيم  خيلی ھا اين تگ 
اشتباه می گيرند از نظر ظاھری نيست بلکه از نظر طرز  کار  script blockبا تگ 
ولی .دسترسی دارد Asp.NETنيز به ھر نحوی به اجزای  script blockچون تگ .است

می توانيد ھر چند خط و ھر  script blockشما در تگ  تفاوت اين دو تگ در اينجاست که
شما نمی توانيد ھر گونه کد نويسی  <...#%>ولی در تگ نوع و تعداد دستوری رابنويسيد 

  :ھای جور واجوری از شما می گيرد  Errorمثال کد زير را اگر بنويسيد .کنيد
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<%#  

   If a = 0 Then 

      Response.Write("a is a Zero") 

   Else 

      Response.Write("a is not a Zero") 

   End If 

       %> 

جلوتر با اين تگ .کاربرد دارد و بس DataBindingتنھا برای  <...#%>پس تگ 
 .Repeaterواھيم داشت از جمله کاربردش در کنترل خبسيار کار 

در زير .است  <...$%>کاربرد دارد تگ  DataBindingتگ ديگری که در زمينه ی 
  :مثال ھايی از کاربرد اين تگ را می بينيد

$ AppSettings:aaa <%='Text ="server"atrun ="literal1"ID Literal:asp<

/> br><Literal:asp'></%> 

 از کلمه ی کليدی :که با عالمت ( aaaبه نام appSettingدر اينجا ما به يک 
appSetting در فايل )جدا شدهWeb.Config و آن را در يک .دسترسی داريم

نمی توان در ھر جا  <...$%>از تگ  <...#%>بر خالف تگ .قرار می دھيم Literalکنترل
کنترلی ( Literalاين تگ تنھا در کنترل .و جای ھر خاصيت کنتر ل ھای وب استفاده کرد

است  Labelکه کنترلی مثل  )که برای متونی که نمی خواھند تغيير کنند استفاده می شود
 Web.Configموجود در فايل  ConectionStringشما ھمچنين می توانيد به .کار می کند

  :سی داشته باشيددستر
$ ConnectionStrings:aaa <%='Text ="server"runat ="literal2"ID literal:asp<

>literal:asp'></%> 

می توان آن ھا را در کنترل ھا نيز  ConectionStringبرای دسترسی به 
SqlDataSource بازيابی کرد که در ادامه در مورد آن صحبت می کنيم.  

گفته می  data binding expression ال به ان اشاره شدبه مواردی که تا به ح
مثال در .بسازيد Custom Expressionشما می توانيد .کردن عبارات Bindيعنی .شود

است استفاده می  RandomNumberکه نامش  Custom Expressionزير ما از يک 
ن ان ھا توليد و سپس دو عدد در يافت می شود که عدد تصادفی بي: و پس از نام ان  کنيم
  :شود

<asp:Literal Runat="server" Text="<%$ RandomNumber:1,6 %>" /> 

Custom Expression  استفاده می شوند و به ھمين  <...$%>ھا حتما در داخل تگ
از طرفی .و يا در صفت ھای متناظرشان قابل دستيابی ھستند Literalدر کنترل  يادليل 
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ار دشوار می باشد و چون در ادامه ی کار نيازی به آن ساخت آن ھا ساده نيست و بسي
  .پيدا نمی کنيم از بيان ان صرف نظر می کنيم

از اينجا به بعد وارد اصل کار می .بيان شد DataBindingتا اينجا مقدماتی از 
-ListBox-DropDownList-CheckBoxListحتما با  کنترل ھای ليستی مثل .شويم

RadioButtonList  اين کنترل ھا چند خاصيت مشترک در زمينه ی .ا ھستيدآشن.. و
Data Binding که در زير به آن ھا اشاره شده.دارند:  

يا ھمان منبع داده ای که منبع داده ای برای کنترل ھا است و داده ھا 
اين منابع داده ای حتما نبايد از .از انجا برای کنترل ھا تامين می شوند

از يک کلکسيون  ه می توانندپايگاه داده تامين شوند بلک
  .ھم تامين شوند HashTableمثل

DataSource 

مثال برای دسترسی به ستونی از پايگاه داده .نام ستون منبع داده است
اين .بگذاريد Emp_nameبايد اين مقدار را  Emp_nameبه نام 

خاصيت باعث می شود ستونی از منبع داده در کنترل ليستی نمايش 
  .داده شود

DataTextField 

تنھا يک ستون بيشتر نداشته و ھمانطور که ميدانيد کنترل ھای ليستی 
 Valueشما می توانيد .دارد Valueو يک  Textھر سطر آن يک 

مقاديری را که در کنترل خود قرارمی دھيد نيز تعيين کند مثال در باال 
است شما می توانيد  Emp_nameبرابر  DataTextFieldاگر 

DataValueField آن را نام خانوادگی بگذاريد که در اينجا ھم بايد
  .نام ستون منبع داده ذکر شود

DataValueField

  .با يک مثال عملی درک بيشتری از اين قضيه پيدا می کنيد
ومقاديری به آن اضافه .استفاده می کنيم DataSourceبه عنوان  HashTableاز يک 
  :می کنيم

 Dim j As New Hashtable 

 j.Add(0, "ali") 

 j.Add(1, "reza") 

 j.Add(2, "jafar") 

 j.Add(3, "sadegh") 

سپس ھمه نوع  کنترل ھای ليستی را وارد صفحه کرده و منبع داده ای آن ھا را ھمين 
HashTable  قرارداده و ھمه راDataBind می کنيم:  

 ListBox1.DataSource = j 

 DropDownList1.DataSource = j 

 RadioButtonList1.DataSource = j 

 CheckBoxList1.DataSource = j 

 Me.DataBind() 

جای ھر داده زيرا .با اجرای صفحه می بينيد که مقاديربه درستی نمايش داده نشده اند
صورت  DataValueFieldو  DataTextFieldاينکار با خصوصيت ھای .مشخص نيست

نام ستون ھای منبع داه به طور دلخواه  مقدار ھمانطور که گفتيم بايد به اين دو .می گيرد
است که خود يک جدول است و دارای دو  HashTableمنبع داده ای ما .ای را بدھيم
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به صورت زير دو  ListBoxپس مثال برای کنترل .می باشد Valueو Keyستون 
را بر اساس منبع داده ای که  DataValueFieldو  DataTextFieldخصوصيت 

HashTable تا تمام مقادير  است مقدار دھی می کنيمKey که در HashTable  ھستنند در
  :نمايش داده شوند ListBoxکنترل 

 ListBox1.DataSource = j 

 ListBox1.DataTextField = "key" 

 ListBox1.DataValueField = "value" 

  :و برای ساير کنترل ھا
 DropDownList1.DataSource = j 

 DropDownList1.DataTextField = "key"  

 DropDownList1.DataValueField = "value" 

 

 RadioButtonList1.DataSource = j 

 RadioButtonList1.DataTextField = "key" 

 RadioButtonList1.DataValueField = "value" 

 

 CheckBoxList1.DataSource = j 

 CheckBoxList1.DataTextField = "key" 

 CheckBoxList1.DataValueField = "value" 

  :ردن ھمه به صورت يکجاک  Bindو در نھايت 
Me.DataBind() 

دقت کنيد که مقاديری که در تنھا ستون اين کنترل ھا نمايش داده می شوند مقادير 
ھمانطور که در  ,آنھا Valueبرای دسترسی به .است  HashTableاز  Keyستون 

ه ضاففحه اوان يک دکمه نيز به صتمی مقدار دھی شد  DataValueFieldخصوصيت 
  :شده از اين کنترل ھا را برگرداند Selectکرد و مقادير 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text += "Selected Item in ListBox1 is :" & 

ListBox1.SelectedItem.Text & " And Value is: " & ListBox1.SelectedValue & 

"<br>" 

        Label1.Text += "Selected Item in DropDownList1 is :" & 

DropDownList1.SelectedItem.Text & " And Value is: " & 

DropDownList1.SelectedValue & "<br>" 

        Label1.Text += "Selected Item in RadioButtonList1 is:" & 

RadioButtonList1.SelectedItem.Text & " And Value is: " & 

RadioButtonList1.SelectedValue & "<br>" 

        Label1.Text += "Selceted Items In CheckBoxList1 is: " & "<br>" 

        For Each d As ListItem In CheckBoxList1.Items 

            If d.Selected Then 

                Label1.Text += d.Text & " " & d.Value & "<br>" 
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            End If 

        Next 

    End Sub 

در کنترل ھا  Textبه عنوان مقادير  HashTableاز  Keyستون به اين ترتيب مقادير 
در ھر  DropDownListبه نمايش در می آيند و از آنجا که ھر کنترل ليستی مثل 

مقداردھی  DataValueFieldرا با  Valueدارد و ما  Valueو يک  Textسطرخود يک 
  :برای دسترسی به آن يک دکمه ايجاد کرده و در رويداد کليک آن گفتيم مثال ,کرديم 

Label1.Text += "Selected Item in ListBox1 is :" & 

ListBox1.SelectedItem.Text & " And Value is: " & ListBox1.SelectedValue 

  .ان سطری را که انتخاب کرديم را به ما می دھد Valueو  Keyکه 
ھايی  EnableViewState Labelدر اين مثال ھا بايد خاصيت  اين نکته را بگويم که

برای مثال اگر روی دکمه در اين  .کنيد Falseکه نمايش داده ھا را بر عھده دارند برابر 
ه می شوند ولی اگر دبار کليک کنيد اطالعات به درستی به شما نمايش دامثال برای اولين 

برای بار دوم کليک کنيد اطالعات جديد در ادامه ی اطالعات قبلی نمايش داده می شوند که 
ھايی که نمايش داده ھا را بر  EnableViewState Labelاگر . باعث سر در گمی است
ھا حمل می  Labelديگر اطالعات قبلی که اين  قرار دھيد Falseعھده دارند را برابر 

ولی اين کار کافی نيست زيرا .کردند پاک شده و اطالعات جديد به جايشان قرار می گيرند
False   صفت بودنEnableViewStat  وقتی کار می کند که صفحه از نوPostBack 

  :ه می شوندتمام کدھا در اين بخش در داخل شرط زير نوشتبرای اين کار  .شده باشد
  

        If (Not Page.IsPostBack) Then 

           

        End If 

در اثر فشار دکمه ھا (شدن صفحه  PostBackکه برای ھر بار  اين شرط باعث می شود
د تا کارايی سايت باال وصفحه به پايگاه داه متصل نشود و اتصال به آن برقرار نش...) و 
رست است که صفحه ی مربوطه برای اولين بار به نمايش در کل اين شرط وقتی د.رود

  .می شوندداده 
است که صفحه برای اولين بار  Falseوقتی  Page.IsPostBackمقدار برگشتی

روی آن تاثير نگذاشته ولی اگر  PostBackبارگذاری شده و ھنوز ھيچ دکمه و عامل 
True کمه و يا عاملی که باعث باشد يعنی صفحه پس از بار اول و در صورت کليک يک د
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POstBack  است بار گذاری شده بنابراين از اين خاصيت مھمasp.NET  می توانيد در
  .خيلی جا ھا استفاده کنيد از جملع در مثالی که ما در حال حلش ھستيم

 Falseرا  Labelکنترل   EnableViewStateو صفت  پس در کل شرط را بگذاريد 
  .دچار مشکل ميشويد کنيداين کار را نچون اگر .کنيد

آن را بر سر برنامه ی اين شرط را نبايد در رويداد کليک دکمه قرار دھيد بلکه بايد 
چون درست است که کاربردش به دکمه مربوط می شود  اصلی به صورت زير قرار دھيد

  :ولی در اصل موقع مقدار دھی کنترل ھا بايد حضور داشته باشد
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If (Not Page.IsPostBack) Then 

            Dim j As New Hashtable 

            j.Add(0, "ali") 

            j.Add(1, "reza") 

            j.Add(2, "jafar") 

            j.Add(3, "sadegh") 

 

            ListBox1.DataSource = j 

            ListBox1.DataTextField = "key" 

            ListBox1.DataValueField = "value" 

 

            DropDownList1.DataSource = j 

            DropDownList1.DataTextField = "key" 

            DropDownList1.DataValueField = "value" 

 

            RadioButtonList1.DataSource = j 

            RadioButtonList1.DataTextField = "key" 

            RadioButtonList1.DataValueField = "value" 

 

            CheckBoxList1.DataSource = j 

            CheckBoxList1.DataTextField = "key" 

            CheckBoxList1.DataValueField = "value" 

 

            Me.DataBind() 

        End If 

    End Sub 

 

پايگاه داده  ArrayListو HashTableھمانطور که گفتيم عالوه بر کلکسيون ھايی مثل 
را با مقديری که از  DropDownListدر زير يک .ھم می تواند به عنوان منبع داده باشد

 :يک پايگاه داده در يافت کرديم پر می کنيم
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ھای مربوطه   Queryابتدا شرط مربوطه را قرار داده و داخلش اتصال به پايگاه داده و 
  :را می نويسيم

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If (Not Page.IsPostBack) Then 

            Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

            Dim con As New SqlConnection(cs) 

            Dim qs As String = "SELECT customer_name,customer_city + ' ' 

+customer_street  As Address FROM customer" 

            Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

             

        End If 

    End Sub 

توضيحی که بايد بدھم اين است که در آن ما ابتدا ستون  QueryStringمورد  در
customer_name  را انتخاب کرديم و سپس دو ستونCustomer_city  و
Customer_street  را به ھم وصل کرده و با نامAddress آن را انتخاب کرديم.  

 commandسپس را باز کرده و  Try…End Try  Connectionدر ادامه در بلوکگ 
قرار  SqldataReaderمتغير از نوع  ککرده و حاصل را در ي ExecuteReaderرا 

انتخاب کرده  DropDownListآن را به عنوان منبع داده ای برای يک  داديم و در نھايت
به خاصيت ھا ستون ھای متناظر را  ,برای نمايش درست ,کردن  DataBindقبل از  و
می کنيم و  DataBind در نھايت آن را.داديم DataValueFieldو  DataTextFieldی

Reader را می بنديم:  
            Try 

                con.Open() 

                Dim reader As SqlDataReader 

                reader = cmd.ExecuteReader 

                DropDownList1.DataSource = reader 

                DropDownList1.DataTextField = "customer_name" 

                DropDownList1.DataValueField = "Address" 

                DropDownList1.DataBind() 

                reader.Close() 

            Catch ex As Exception 

                Response.Write(ex.Message) 

            Finally 

                con.Close() 

            End Try 

  :می توان يک دکمه ھم آنجا قرار داد و رويداد کليکش را به صورت زير نوشت
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    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text += "Address Of " & DropDownList1.SelectedItem.Text & " 

is City & Street: " & DropDownList1.SelectedValue 

    End Sub 

 GridViewمانند .می گويند RichDataControlsما يک سری کنترل داريم که به آنھا 
که در فصل بعد در مورد آنھا صحبت می کنيم ولی نکته اينجاست که ما از ... و

GridView  در راستایData Binding از ,رای نمايش آن زياد استفاده کرديم و ب
 DataViewھمانطور از شی .استفاده کرديم GridViewکنترل   Data Bindingخاصيت 

  GridViewنيز چند بار به عنوان منبع داده ای کنترل 
 .کرديم Data Bindرا  GridViewاستفاده کرديم و سپس برای نمايش  کنترل 

صفحه  Page_Loadويداد نکته ای که مجدد متذکر می شوم اين است که ھرگاه در ر
را چک کنيد و  if Not Page.IsPostBackاتصال به پايگاه داده وجود داشت ابتدا شرط 

  .اتصال و ديگر موارد پايگاه داده را د داخل اين شرط ذکر کنيد
:Data Source Control 

شما .مبحث کنترل ھای منبع داده ای است DataBindingاز مباحث ديگر در زمينه ی 
 Asp.Net ٢در نسخه ی .ال شيوه ھای مختلف مديريت و کنترل داده ھا را آموختيدتا حا

چند کنترل جديد قرار داده شده که به وسيله ی آنھا می توان به منبع داده وصل شد و 
ديريت کرد بدون ھيچ گونه کدنويسی که مھم ترين آن ھا به شرح زير می اصال آن را م

  :باشد
SqlDataSource: 

 Oracleو  Sql Serverمثل  Sqlکان کار کردن با ھر پايگاه داده مبتنی بر به شما ام
  .در ادامه در باره ی اين کنترل و طرز استفاده ی آن توضيح داده می شود .را می دھد

ObjectDataSource: 
به ما امکان کار کردن با کالس ھای سفارشی را می دھد به اين صورت که  شما يک 

مختلف ايجاد می کنيد وسپس با اين  DataBaseاالت مختلف به و اتص کالس با توابع
در ادامه در باره ی اين کنترل و طرز استفاده ی .کنترل به اجزای آن کالس دسترسی داريد

  .آن توضيح داده می شود
XmlDataSource: 
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به آن اشاره  Xmlکه در بخش .رامی دھد Xmlھای  DataBaseبه شما امکان کار با 
  .می کنيم

SiteMapDataSource: 
نقشه ی سايت يک فايل با پسوند .به شما امکان پيمايش نقشه ی سايت را می دھد

.sitemap  در بخش است کهWebSite Navigation به آن اشاره می شود.  
اين کنترل ھا ھيچ نقش فيزيکی در صفحه ی شما نخواھند داشت و اگر برنامه ی خود 

شما آنھا را ميبينيد تا بتوانيد به  Designی در نمای ول.را اجرا کنيد انھا را نميبينيد
ھم ديده نشوند از  Designولی اگر بخواھيد در نمای .با آن ھا کار کنيد Visualصورت 

مراحلی که در زير ميبينيد .را انتخاب کنيد Non Visual Controlsگزينه ی  Viewمنوی 
Life Cycle  يک صفحه یAsp.Net است:  

1. The page object is created (based on the .aspx file). 
2. The page life cycle begins, and the Page.Init and Page.Load events fire. 
3. All other control events fire. 
4. The data source controls perform any updates. If a row is being updated, the Updating and 
Updated events fire. If a row is being inserted, the Inserting and Inserted events fire. If a row 
is being deleted, the Deleting and Deleted events fire. 
5. The Page.PreRender event fires. 
6. The data source controls perform any queries and insert the retrieved data in the linked 
controls. The Selecting and Selected events fire at this point. 
7. The page is rendered and disposed. 

شروع چرخه ی حيات صفحه و  ٢در مرحله ی .در مرحله ی اول صفحه ايجاد می شود
مشخص سپس تمام رخداد ھای .می باشد Page.Initو رويداد ) initial(آماده سازی آن 

ھمه ی کنترل ھای منبع  ٤سپس در مرحله ی .ايجاد می گردند شده ی مربوط به کنترل ھا
پيش رندر صفحه  ٥در مرحله ی .به روز رسانی ھای مربوطه را انجام می دھندداده ای 

سپس .رخ می دھد يعنی اين مرحله قبل از آماده سازی نھايی صفحه صورت می گيرد
کردن و ا ارتباط بين  Insertو جو ھای مربوطه شامل کنترل ھای منبع داده ای پرس 

  .جداول را انجام داده  و صفحه آماده ی نمايش می شود
  

SqlDataSource: 
  :به صورت زير تعريف می گردد

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

...></asp:SqlDataSource> 

  :و فضاھای نام زير را پوشش می دھد
• System.Data.SqlClient 
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• System.Data.OracleClient 

• System.Data.OleDb 

• System.Data.Odbc 

و به صورت زير به تعريف .ھای پايگاه داده ھستند Providerاين ھا ھمان 
SqlDataSource در زير ما فضای نام مربوط به پايگاه داه ی  اضافه می شوندSql  را
  :به آن نسبت داديم

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ></asp:SqlDataSource> 

 ConnectionStringsشما اگر ارز قبل تگ .مھم تر از ھر چيز رشته ی اتصال است
می توانيد به آن  <..$%>با استفاده از تگ پر کرده باشيد  Web.Configرا در فايل 

  :ی داشته باشيددسترس
    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

$ <%="ConnectionString ="System.Data.SqlClient"ProviderName

>SqlDataSource:asp></ "%>ConnectionStrings:aaa  

کردن  Selectاگر ھدف شما .برای اين کنترل است Queryمرحله ی بعد ايجاد يک 
  :استفاده کنيد SelectCommandسطر باشد از گزينه ی  تعدادی

    <asp:SqlDataSource 

     ID="SqlDataSource1"  

     runat="server"  

     ProviderName="System.Data.SqlClient"  

     ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>"  

     SelectCommand="SELECT * FROM depositor"> 

     </asp:SqlDataSource> 

ولی ما .نيز قابل دسترسی ھستند Visual Studioاز  Propertiesاين متدھا در قسمت 
  .نيز آشنا شويد Aspxبه صورت کد ينگ ھمه ی آنھا را بيان می کنيم تا با صفحه ی 

ستون  ٢جدول ما .را در يک جا نمايش دھيدسپس می توانيد خروجی اين کنترل 
قرار داده و  ListBoxمی خواھيم نام  ھا را در يک کنترل .شماره حساب  -٢نام -١.دارد

  .نشان دھيم GridViewسپس کل داده ھا را در يک 
به صورت زير عمل می  Page_Loadدر رويداد ListBoxبرای نمايش نام ھا در کنترل 

  :کنيم
        ListBox1.DataSource = SqlDataSource1 

        ListBox1.DataTextField = "customer_name" 

        Me.DataBind() 

از  DataSourceIDمثال در تگ  البته روش ھای مختلفی برای اين کار وجود دارد
  :مربوطه را ذکر کنيد SqlDataSourceمی توانيد نام  ListBoxکنترل 
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<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 

DataTextField="customer_name"></asp:ListBox> 

کردن صفحه نداريد چون اين کار خودکار انجام می  Bindاگر اين کار را کنيد نياز به 
صفت .ھم می توانيد انجام دھيد  GridViewاين کار را برای کنترل .شود

DataSourceID شناسه ی)ID (ان را  کنترل منبع داده اياست که ما در باال نام
١SqlDataSource حال نوبت .گذاشتيمGridView است:  

  GridView1.DataSource = SqlDataSource1 

  Me.DataBind()  
خوب شايد  DataSourceيک خاصيت وجود دارد به نام  SqlDataSourceدر کنترل 
که  DataReader-٢و  DataSet-١ولی اين خاصيت دو مقدار بيشتر ندارد  تعجب کنيد

آشناييد  DataReaderو ھم با شی  DataSetشما ھم با شی .پيش فرض ھم ھست مقدار
با آشنايی که از .و می دانيد که ھر دو می توانند جداول پايگاه داده را درخود ذخيره کنند

DataSet  داريم می دانيم که به مراتب بھتر ازDataReader زيرا پشتيبانی آن از .است
Sorting-filtering عالوه بر اين ھا در حجم ھای انبوه سطر در .اين امر است باعث... و

حجم حافظه ای بسيار زيادی را اشغال می استفاده کنيد  DataReaderيک جدول اگر از 
  .کند

در اين مثال .حاوی پارامتر را با ھم ببينيم Sqlحال می خواھيم يک مثال با دستورات 
رس شھر است و می خواھيم با داريم که حاوی نام يک س DropDownListيک کنترل 

 GridViewانتخاب ھر شھر دران اسمی مشتريانی که در آن ھر حساب دارند در يک 
  :اسامی شھر ھا در نظر می گيريمپس ابتدا کنترل منبع داده ای برای .اده شوددنمايش 

<asp:SqlDataSource 

ID="sqldatasource1"  

runat="server"  

ProviderName="System.Data.SqlClient"  

 "%>$ ConnectionStrings:aaa <%="ConnectionString 

SelectCommand="SELECT DISTINCT customer_city FROM customer"> 

</asp:SqlDataSource> 

دقت کنيد چون اسامی شھر ھا در پايگاه داده بسيار زياد و تکراری بودند ما از عبارت 
DISTINCT  جلویSelect م تا تکراری ھا از بين رفته و از ھر شھر فقط استفاده کردي

نسبت می دھيم  DropDownListسپس اين منبع داده ای را به کنترل .يک نام به ما بدھد
و از آنجايی که ھيچ دکمه ای در ميان نيست يعنی پس از انتخاب آيتم از 

DropDownList  می خواھيم به صفحه ی مربوطه برويم ميبايست خاصيت
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AutoPostBack  آن راtrue اين کار عالوه بر اين باعث بھبود کارايی سايت  قرار دھيم
شدن صفحه باعث می شود ھر بار کنترل  PostBackمی شود و با ھر بار 

DropDownList از پايگاه داده خود را به روز نکند:  
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

DataSourceId="sqldatasource1" DataTextField="customer_city" 

AutoPostBack="true"></asp:DropDownList> 

  :حال نوبت به منبع داده ی دوم می رسد
    <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource2" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="SELECT  

customer_name,customer_street FROM customer WHERE customer_city=@city"> 

    </asp:SqlDataSource> 

حاال نوبت به ايجاد .که کامال واضح است Queryھمه چيز مثل قبلی است به غير از 
پارامتر  ی ايجادبرا.است city@ما در اينجا يک پارامتر داريم و آن ھم .پارامتر می رسد

مربوط به مورد نياز ما وليست تگ ھای .از تگ مخصوصی در آن استفاده کنيم بايد 
  :به شرح زير است SqlDataSourceپارامتر ھای 

SelectParameter: که پارامتر ھای مخصوصQuery  ھایSelect   را در
  .برميگيرد

UpdateParameter:  که پارامتر ھای مخصوصQuery  ھایUpdate   را در
  .برميگيرد

DeleteParameter:  که پارامتر ھای مخصوصQuery  ھایDelete   را در
  .برميگيرد

استفاده  SelectParameterاز تگ است    Selectما از نوع  Queryدر اينجا چون 
  :می کنيم

    <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource1" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="SELECT DISTINCT customer_city FROM 

customer"></asp:SqlDataSource> 

    <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource2" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="SELECT  

customer_name,customer_street FROM customer WHERE customer_city=@city"> 

    <SelectParameters> 

   

    </SelectParameters>  

    </asp:SqlDataSource> 
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ليست عناصری که ميتوان از آن ھا به عنوان .حاال درداخل اين تگ چه بنويسيم؟
  :پارامتر استفاده کرد در زيرآمده است

ControlParameter: مشخص می کندValue  پارامتر ما از يک کنترل وب تامين
پارامتر خود در  Valueآن را به عنوان  Textداريم که خاصيت TextBoxمثال يک .شود

  .گيريمنظر می 
QueryString Value: مشخص می کند کهValue  پارامتر ما از يکQueryString 

  .که از صفحه ی قبل به صفحه ی جاری فرستاده شده تامين شود
SessionState Value:  مشخص می کند کهValue  پارامتر ما از يک شیSession 

  قبال بدست آيد که 
  .آن را مقدار دھی کرده بوديم

Parameter:ه مشخص کننده ی حضور يک پارمتر در کQuery و در کنترل .ماست
  .که مثال قصد ويرايش و يا حذف را دارد می باشد GridViewھايی مثل 

Cookie Value:  مشخص می کند کهValue  پارامتر ما مقدار يکQookie باشد.  
Profile Value:  مشخص می کند کهValue  پارامتر ما از يکProfile که  تامين شود

  .به آن می پردازيم  Securityدر فصول مربوط به 
تامين  DropDownListکنترل  SelectedValueدر اينجا پارامتر ما از خصوصيت 

را مقداردھی نکرديم و  DataValueFieldشايد از خود بپرسيد ما که .ميشود
DataTextField  را مقداردھی کرديم  پس چرا خصوصيتSelectedValue  کنترل
DropDownList یانتخاب می شود؟در پاسخ بگويم اگر شما در ھر کنترل ليست  Text  را

ھم منتقل می   Value خود به خود به  Textراتعيين نکنيد مقدار  Valueتعيين کنيد ولی 
پارامتر از نوع  کنترل است پس بايد DropDownListاز آنجاييکه  .شود

ControlParameter باشد:  
    <SelectParameters> 

    <asp:ControlParameter  />   

    </SelectParameters> 

  :مقدار مھم باشد ٣حاوی  حداقل اين تگ بايد
١-ControlID: کهId  کنترلی که پارامتر از آن تامين ميشود است که در اينجا

DropDownList1 است.  
٢-Name: که نام پاراکتر مربوطه است که در اينجاcity است.  
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٣-PropertName  که نام خاصيتی از کنترلی است که پارامتر از آن تامين می
را به خود اختصاص می  Textباشد اين خاصيت مقدار  TextBoxمثال اگر کنترل ما .شود

است اين خاصيت مقدار  DropDownListدھد و چون در اينجا کنترل ما 
SelectedValue را به خود اختصاص می دھد.  

و  نيز قابل دسترسی Visual Studioاز  Propertiesمت اين متدھا و خواص در قس
  .ھستند تنظيم

  :نمايش دھيم GridViewدر نھايت ھم کافی است نتيجه ی حاصل را در يک کنترل 
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="sqldatasource2"> 

        </asp:GridView> 

و  ايجاد ميکنند Sqlھای  Queryنيد برای جلوگيری از شلوغی که ھمچنين شما می توا
اگر بخواھيم مثال باال را با  .دکني استفاده StoredProcedureاز  باال رفتن کارايی سايت
StoredProcedure تنجام دھيم بايد نام StoredProcedure که در اينجا (راsss است( 

  :نسبت دھيم  SelectCommandبه خاصيت 
SelectCommand="sss" 

  :در نظر بگيريم StoredProcedureو نوع آن را 
SelectCommandType="StoredProcedure" 

  :ھم به صورت زير است StoredProcedureخود 
CREATE PROCEDURE sss 

@city VarChar(20)  

AS 

SELECT customer_name,customer_street From customer 

Where customer_city=@city 

  :س کد کلی آن به صورت زير می شودپ
        <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

            ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT 

DISTINCT customer_city FROM customer"> 

        </asp:SqlDataSource> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

ProviderName="System.Data.SqlClient"  SelectCommand="sss" 

SelectCommandType="StoredProcedure" > 

        <SelectParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="city" 

PropertyName="SelectedValue" /> 

        </SelectParameters> 
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        </asp:SqlDataSource> 

        &nbsp;</div> 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

DataSourceID="sqldatasource1" 

            DataTextField="customer_city" AutoPostBack="true"> 

        </asp:DropDownList><br /> 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource2"> 

        </asp:GridView> 

  .يف و مقدار دھی پارامتر ھاھمه چيز مثل قبل است از جمله نحوه ی تعر
نکته ی کلی اين است که در اينجا می توانستيد مقادير مختلف پارامتر را به صرت 

Visual  در قسمتCommand And Parameter Editor  نيز انجام بدھيد تا از کد
  .دنويسی خالص شوي

حاال در زير می خواھيم يک مثال با ھم ببينيم که پارامتر ھا در آن از يک 
QueryString برای اين مثال اين طور در نظر می گيريم که اسامی شھرھا .تامين شوند

به صورت غير تکراری قرار گرفته باشند و يک دکمه ھم در آنجا  ListBoxدر يک 
به يک  QueryStringبا  ListBoxوقتی روی دکمه کليک کنيم ايتم انتخاب شده در .باشد

که منتقل شده به عنوان  QueryStringاز اين صفحه ی ديگری منتقل شود و در آنجا
. پارامتر نام شھر برای بازيابی مشتريانی که در آن شھر زندگی می کنند استفاده می کنيم

دران قرارداده  SqlDataSourceاول يک کنترل  .پس ابتدا صفحه ی اول را طراحی کنيم
  :و نام شھر ھا را به طورغير تکراری بازيابی می کنيم

    <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource1" runat="server" 

    ProviderName="System.Data.SqlClient" 

    ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

    SelectCommand="SELECT DISTINCT customer_city FROM customer"> 

    </asp:SqlDataSource> 

ر صفحه قرار داده و منبع داده ای آن را کنترل  د ListBox سپس يک کنترل
SqlDataSource  در نظر گرفته و يادتان باشد خاصيتDataTextField   نيز برايش

  :تعريف کنيم
    <asp:ListBox ID="listbox1" runat="server" DataSourceID="sqldatasource1" 

DataTextField="customer_city"></asp:ListBox> 

  :دکمه در صفحه قرار داده سپس يک
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" /> 

  :مربوطه را  ارسال ميکنيم QueryStringو در رويداد کليکش 
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

www.ParsBook.org



154 
 

        Response.Redirect("Default5.aspx?city=" & listbox1.SelectedValue) 

    End Sub 

داريم که  cityمنتقل شده و متغيری به نام  Default5.aspxفحه ی صپس ما به 
اين نکته راھم بگويم که شما می .است ListBoxآيتم انتخاب شده در  Valueمقدارش 

  :تابع به صورت زير بنويسيد يد يکستتوان
    Sub btn_click() 

        Response.Redirect("Default5.aspx?city=" & listbox1.SelectedValue) 

    End Sub 

  :وسپس دکمه را به اين صورت تعريف کنيد
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" OnClick="btn_click" / 

  .تابع مربوطه را صدا زديمدر آن  OnClickھمانطور که ميبينيد در خصوصيت 
و کد تعريف کنترل .حاال کار صفحه ی اول تمام است و به سراغ صفحه ی دوم می رويم

SqlDataSource را به صورت زير می نويسيم:  
 <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="sss" 

SelectCommandType="StoredProcedure"> 

</asp:SqlDataSource> 

که باالتر  sssبه نام  StoredProceduresھمانطور که می بينيددر اينجا ما از ھمان 
امتر ما چون پار.حال نوبت به تعريف پارامتر می رسد.تعريف کرده بوديم استفاده کرديم

سپس از آنجايی .استفاده می کنيم SelectCommandاز است پس  selectبرای عمليات 
تامين می شود پس از تگ  QueryStringکه نوع ان از 

<asp:QueryStringParameter>  استفاده می کنيم که حداقل خصوصياتی که در آن
ه و مربوط Queryتا است اولی نام پارامتر در  ٢بايد مقداردھی شئد 

مربوطه در ان وجود دارد و از  Valueنام متغيری که  )QueryStringField(دومی
  .صفحه ی قبلی ارسال شده

   <SelectParameters> 

     <asp:QueryStringParameter  Name="city" QueryStringField="city" />  

   </SelectParameters> 

و منبع داده ای آن را کنترل  استفاده کرده GridViewبرای نمايش ھم از يک 
SqlDataSource مربوطه قرار می دھيم:  

  <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1"> 

  </asp:GridView> 
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ھمانطور که قبال ديده بوديد ما در آنجا از بلوک .بحث بعدی مديريت استثنا ھاست
Tre…EndTry ستثنا ھا استفاده می کرديم ولی اين امر در کنترل برای مديريت ا

SqlDataSource پس اگر به مشکلی برخورديم ناچار به خروج از .امکان پذير نيست
روش جالب برای آن در يک  ASP.NETولی .مروطه ھستيم Errorبرنامه و مشاھده ی 

است که وضعيت کنترل  SqlDataSourceStatusEventArgsنظر گرفته و آن ھم 
SqlDataSource ببينيد شما رويداد ھای مختلفی برای .را بر می گرداند
SqlDataSource  داريد مثال برای عملSelect  رويداد  ٢شماSelecting  وSelected 

 Deleteو ھمين طور برای  Updatedو   Updatingھم  Updateبرای عمليات .داريد
در حين انجام عمليات  Selectingپس رويداد  است Selectدر اين مثال عمل ما ....و

select  وSelected  اگر می خواھيد مديريت .مليات تحريک می شودعپس از اجرای
ختم می شوند را  edاستثنا ھا را انجام دھيد می بايست ھميشه رويدادھايی را که به 

ت برای مديريرا داريم  Selectمثال ما اگر در اين مثال قصد عمليات .برنامه نويسی کنيد
دليل اين کار اين است که اگر اين کار را .را صدا بزنيم Selectedبايد رويداد استثنا ھا 

 qlDataSourceStatusEventArgsکه به تابع ارسال می شود از نوع  eانجام دھيد 
  :ازه ی کار با استثناھا را می دھداست و به شما اج

    Protected Sub SqlDataSource1_Selected(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceStatusEventArgs) Handles 

SqlDataSource1.Selected 

 

    End Sub 

دقت کنيد می بينيد که از نوع  eاگر به ارگومان ورودی 
SqlDataSourceStatusEventArgs  است و اين يعنی اجازه ی مديريت استثناھا را

کار اگر با مشکلی )Selected(صال درستش ھم ھمين است که پس از اتمام ا.داريد
اگر شما  .)selecting(ن را به خروجی ببريم نه اينکه در حين عملياتبرخورديم آ
Selecting را انتخاب کنيد رويداد شما به شکل زير ميشد:  

    Protected Sub SqlDataSource1_Selecting(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceSelectingEventArgs) Handles 

SqlDataSource1.Selecting 

    End Sub 
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حال .در آنجا از يک نوع ديگر است و به شما اجازه ی مديريت استثناھا را نميدھد eکه 
شرطی می  Selectedدر داخل رويداد .به اصل مطلب بپردازيم که مديريت استثناھا ست

  :شو ifکه بيانگر اين مطلب باشد که اگر استثنايی وجود داشت وارد بدنه ی .نويسيم
        If e.Exception IsNot Nothing Then 

 

        End If 

IsNot Nothing پس اگر وارد بدنه شديم ابتدا يک پيغام و .يعنی وجود داشته باشد
  :استثنا Handlingقرار دادن  Trueسپس 

   Response.Write("An exception occurred performing the query.") 

   e.ExceptionHandled = True 

  :پس تابع به شکل زير است
    Protected Sub SqlDataSource1_Selected(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceStatusEventArgs) Handles 

SqlDataSource1.Selected 

        If e.Exception IsNot Nothing Then 

            Response.Write("An exception occurred performing the query.") 

            e.ExceptionHandled = True 

        End If 

    End Sub 

شديد به  SqlDataSourceل در کنتر Queryپس اگر به ھر گونه مشکلی در اجرای 
پيغام باال برايتان در خروجی نمايش داده می  Error Asp.NETجای رفتن به صفحه ی 

  .شود
حذف و ويرايش داده ھای است که مثال بعدی که برايتان در نظر گرفتيم شامل عمليات 

ما تا اينجا از خاصيت .GridViewبا کنترل SqlDataSourceدر کنترل 
SelectCommand نترل کSqlDataSource حاال می خواھيم از .استفاده کرديم

پس کنترل .آن نيز استفاده کنيمDeleteCommandو  UpdateCommandخصوصيت 
  :را به صورت زير تعريف می کنيم

<asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>"  

    SelectCommand="SELECT * FROM employees"  

    UpdateCommand="Update employees Set 

emp_firstname=@emp_fname,emp_lastname=@emp_lname,emp_job=@emp_jobs Where 

emp_ID=@ids "  

    DeleteCommand="DELETE FROM employees WHERE emp_ID=@id ">  

 <UpdateParameters> 

  <asp:Parameter Name="ids" Type="String" /> 

  <asp:Parameter Name="emp_fname" Type="String" /> 

www.ParsBook.org



157 
 

  <asp:Parameter Name="emp_lname" Type="String" /> 

  <asp:Parameter Name="emp_jobs" Type="String" /> 

 </UpdateParameters> 

 <DeleteParameters> 

     <asp:Parameter Name="id" Type="string" /> 

 </DeleteParameters> 

 </asp:SqlDataSource> 

 Queryو يک  Updateبرای  Queryبا اين تفاوت که يک ھمه چيز مثل قبل است 
 Updateدر ضمن برای عمليات .به آن اضافه شده که با آنھا آشناييد Deleteبرای 

دقت .است که مشخص شده Idھم تنھا پارامتر  Deleteبرای عملياتاست  پارامتر نياز٤
که برای  idدر نظر گرفته شده بايد نامش با پارامتر  Updatingکه برای  idکنيد پارامتر 

Deleting  در نظر گرفته شده متفاوت باشد در غيراين صورت دچارError  ھمسانی می
 GridViewحال به سراغ کنترل .نظر گرفتيم در idو ديگری را  idsکه ما يکی را  شويم
و يک خصوصيت ديگر .مربوطه است SqlDataSourceاين کنترل منبع داده ايش .برويم

اين امر به خاطر اين است که .ستون کليد اصلی استکه  DataKeyNamesدارد به نام 
برای .ندھدھنگام ويرايش داده ھا به کاربر اجازه ی ويرايش ستونی که کليد اصلی است را 

داريم چون به ھر حال  <Columns>ھم نياز به تگ  Deleteو Editنمايش دکمه ھای 
اضافه می کند و ما می خواھيم ستونی باشد که درآن  GridViewاين تگ يک ستون به 

باشد ولی اين دکمه ھا را ما خودمان تعريف  Deleteو يکی  به نام  Editيک دکمه به نام 
ھا ی پيش فرض آن استفاده کنيم برای اين کار از تگ نکنيم بلکه از دکمه 

<asp:CommandField>  در داخل تگ<Columns>  استفاده کرده و خصوصيت 
howEditButton وShowDeleteButton  را در آن برابر باTrue قرار می دھيم:  

<asp:GridView ID="GridView1"  runat="server" DataSourceID="sourceEmployees"  

DataKeyNames="emp_ID" > 

 <Columns> 

  <asp:CommandField ShowEditButton="True" /> 

  <asp:CommandField ShowDeleteButton="true" /> 

 </Columns> 

 </asp:GridView> 

  .به شرح خصوصيات آن می پردازيم GridViewما در بخش مرتبط با 
م کمی کد نويسی در رويداد ھای ھمه چيز درست است به جز يک کار کوچک و ان ھ

Updating وDeleting ما بايد پارامتر ھايی را که تعريف کرديد مقدار دھی کرده ش.است
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را به  SqlDataSourceکنترل  Updatingپس رويداد .و پارامتر ھای قبلی را پاک کنيد
  :صورت زير بنويسيد

    Protected Sub sourceEmployees_Updating(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs) Handles 

sourceEmployees.Updating 

        e.Command.Parameters("@ids").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_ID").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_fname").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_firstname").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_lname").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_lastname").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_jobs").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_job").Value 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_ID")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_firstname")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_lastname")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_job")) 

    End Sub 

ھمانطور که ميبينيد يکی يکی پارامتر ھا را مقدار دھی کرده و سپس مقادير قديمی را 
  :ھم ھمين کار را بکنيد Deletingبرای .پاک می کنيم

    Protected Sub sourceEmployees_Deleting(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs) Handles 

sourceEmployees.Deleting 

        e.Command.Parameters("@id").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_ID").Value 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_ID")) 

    End Sub 

کار را با  اين.حاوی نام پارامتر ھای اصلی و فرعی می باشد  eآرگومان 
  .انجام می دھد Commandمتد  Parameterعنصر

 Commandاولی تعريف آن در تگ .کار بايد انجام دھيم ٢پس ما برای ھر پارامتر 
مربوطه و دومی مقدار دھی و حذف مقدار قبليش در داخل متدی که عمل خاصی را انجام 

 StoredProceduresا در مثال زير مثال باال را ب.ختم ميشود ingمی دھد و نامش به 
  .انجام می دھيم

  :به صورت زير است Updatingبرای  StoredProceduresبا علم به اينکه  
CREATE PROCEDURE UpdateEmployee 

@empID nvarchar(70), 

@emp_fname varchar(30), 

@emp_lname varchar(30), 

@emp_jobs varchar(30) 

AS 
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Update employees  

Set emp_firstname=@emp_fname,emp_lastname=@emp_lname,emp_job=@emp_jobs 

Where emp_ID=@empID  

  :به صورت زيراست Deletingو برای 
CREATE PROCEDURE DeleteEmployee  

@e_ID NVarChar(70) 

AS 

DELETE From employees Where emp_ID=@e_ID 

 

و نام  StoredProcedureبا  SQl Queryحال ادامه ی کار که به جز عوض شدن 
  :در زير می بينيد Aspxکد کلی آن را در صفحه ی .پارامتر ھا چيز ديگری نيست

    <asp:SqlDataSource ID="sourceEmployees" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="SELECT * FROM employees"  

 UpdateCommand="UpdateEmployee" 

 UpdateCommandType="StoredProcedure" 

 DeleteCommand="DeleteEmployee" 

 DeleteCommandType="StoredProcedure" 

 >  

 <UpdateParameters> 

  <asp:Parameter Name="empID" Type="String" /> 

  <asp:Parameter Name="emp_fname" Type="String" /> 

  <asp:Parameter Name="emp_lname" Type="String" /> 

  <asp:Parameter Name="emp_jobs" Type="String" /> 

 </UpdateParameters> 

 <DeleteParameters> 

     <asp:Parameter Name="e_ID" Type="string" /> 

 </DeleteParameters> 

 </asp:SqlDataSource><br /> 

 <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="sourceEmployees"  DataKeyNames="emp_ID"> 

   <Columns> 

    <asp:CommandField ShowEditButton="True" 

ShowDeleteButton="true"/> 

   </Columns> 

 </asp:GridView> 

  :و کد پشت صحنه برای رويداد ھا
    Protected Sub sourceEmployees_Deleting(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs) Handles 

sourceEmployees.Deleting 

        e.Command.Parameters("@e_ID").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_ID").Value 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_ID")) 

    End Sub 
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    Protected Sub sourceEmployees_Updating(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs) Handles 

sourceEmployees.Updating 

        e.Command.Parameters("@empID").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_ID").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_fname").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_firstname").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_lname").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_lastname").Value 

        e.Command.Parameters("@emp_jobs").Value = 

e.Command.Parameters("@emp_job").Value 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_ID")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_firstname")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_lastname")) 

        e.Command.Parameters.Remove(e.Command.Parameters("@emp_job")) 

    End Sub 

تعريف  Sql Queryنکته ی بسيار مھم در اينجا اين است که اگرنام پارامتر ھايی که در 
آنگاه نيازی به تعريف پارامتر در رويداد  کرديم عينا مثل نام ستون متناظر باشند

Updating و تگUpdateParameter در مثال مربوط به .نداريمUpdate  کنترل
GridView  باSqlQuery  اگر کمی دقت کنيد ميبينيد نام پارامتر ھا با نام فيلد ھای

رامتر به شکل زير باشد نيازی به تعريف پا Sql Queryاگر مثال .متناظرشان متفاوت است
چون به طور اتوماتيک پارامتر ھايی که در  نيز نداريم UpdateParameterحتی در تگ 
Sql Query  تعريف کرديد با فيلد ھایGridView تطبيق داده خواھند شد:  

Update customer SET customer_name=@customer_name,customer_city=@customer_city Where 
customer_Id=@customer_ID  

وضع دقيقا مثل در اين راستا استفاده کنيد  StoredProcedureاگر شما از 
در نظر  StoredProcedure آن پارامتر ھايی که به عنوان آرگومان ورودی.اينجاست

متفاوت باشند بايد ) ASدر داخل بلوک (Queryگرفتيد اگر با پارامتر ھايی که در قسمت 
و شما ) مثل مثال باال(آنھا را تعريف کنيد SqlDataSourceکنترل  Updatingدر رويداد 

 SqlDataSourceکنترل  Updatingمجبوريد کدھايی که در مثال باال زديم را در رويداد
و آنھايی که در   StoredProcedureدر مثال باال پارامتر ھای تعريف شده در .بنويسيد
Query تون ھای متناظرشان آن نوشته شده بودند به صورت زير بود که پارامتر ھا با س

  :متفاوت است
emp_ID--------empID 
emp_firstname-----emp_fname 
emp_lastname------emp_lname 
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emp_job-------emp_jobs 

متناظرشان متفاوت است حتما بايد در رويداد  پارامتر ھايی که نامشان با ستونآن 
Updating  کنترلSqlDataSource ه برابرند نيازی به تعريف شوند ولی آنھايی ک

  .نيست SqlDataSourceکنترل  Updatingتعريف انھا در رويداد 
 

يادتان باشد که .باشند يا نباشند برابرحتما نبايد تمامی پارامتر ھا با تمامی نام ستون ھا 
ھر تعداد که برابر بود را کاری نداشته باشيد ولی آنھايی که برابر نبود را در رويداد 

Updating ل کنترSqlDataSource اين نکته برای .تعريف کنيدSqlQuery  وStored 
Procedure فرقی نمی کند.  

  .ھم کاربرد دارند Deleteتمام مواردی که گفته شد برای عمل 
می بينيد که بدون نياز به تعريف پارامتر انجام  DeleteوUpdateدر زير مثالی را از 

  :می گيرد
            <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

            SelectCommand="SELECT * FROM [employees]" 

            UpdateCommand="UPDATE employees SET 

emp_firstname=@emp_firstname,emp_lastname=@emp_lastname,emp_job=@emp_job 

WHERE emp_ID=@emp_ID" 

            DeleteCommand="DELETE FROM employees WHERE emp_ID=@emp_ID"> 

            </asp:SqlDataSource> 

        <br /> 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1" DataKeyNames="emp_ID"> 

            <Columns> 

                <asp:CommandField ShowEditButton="True" 

ShowDeleteButton="true" /> 

            </Columns> 

        </asp:GridView> 

در حاليکه کارھايی که ما انجام داديم تنھا مثال ھای ساده .کار ما با اين کنترل تمام است
ھا  Joinمی توان .انجام داد SqlDataSourceه نمی توان با چه کار ھای پيچيده ای ک.بود

اگر به .را با آن انجام داد که آنھا به عھده ی خودتان است... ھا و Viewدر جداول و 
کليک  Configure DataSourceرفته و روی  SqlDataSourceکنترل  Taskقسمت 

خواھد و به محض دادن نام  کنيد پنجره ای باز می شود که از شما نام پايگاه داده را می
ConnectionString  الزم را خودش توليد کرده و با زدن کليدNext  صفحه شما را به
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 ٢در آنجا شما .ای منتقل می کند که ليست تمامی جداول موجود در پايگاه داده وجود دارند
  :صفحه ی مربوطه به صورت زير است.انتخاب داريد

  
١-Specify Columns From a Table View: که اگر فعال باشد شما می توانيد

Query دکمه ايکه در سمت راست صفحه قرار  ٣اين کتر با .ھای ساده  و آماده ايجاد کنيد
  .دارند امکان پذير است

٢-Specify a Custom Sql Statement Or Stored Procedures: که اگر فعال
  :ت زير می شويدجديدی به صوررا بزنيد وارد صفحه ی  Nextشود و کليد 

  
را چک زده و روی  Sql Statementمربوط به  RadioButtonکه دراينجا اگر 

QueryBuilder کليک کنيد وارد صفحه ای به شکل زير می شويد:  
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که در سمت چپ و باال ی اين شکل  QueryBuilderدر اين صفحه در کنار پنجره ی 
می شود که شما می توانيد جدول  ظاھر AddTableمشاھده می کنيد يک پنجره به نام 

ھايی  Viewنيز شما می توانيد  Tab Viewھای محتلف را کنار ھم قرار دھيد و حتی در 
 Visualاضافه کرده و به صورتی کامال  QueryBuilderراکه ايجاد کرديد به پنجره ی 

Query  مثال با .ھای پيچيده بسازيدDrag And Drop کردن سطر ھای ھر دو جدول به 
ھم کنيد و فعاليت ھا ی ديگری که  Joinھم می توانيد بدون کد نويسی جدول ھا را به ھم 

را درھمانجا اجرا ھم کنيد با زدن دکمه ی  Queryو حتی آن .بسته به سليقه ی شما دارد
Execute Query  که در سمت چپ و پايين صفحه یQueryBuilder وجود دارد.  

  
  :SqlDataSourceحال می رسيم به اشکاالت کنترل 

اين کنترل را آموختيد و ديديد که  SqlDataSourceخوب تا حاال طرز استفاده از کنترل 
چه توانايی ھايی دارد و شما را از کد نويسی رھا می کند ولی يک سری اشکاالتی در اين 

  :که در زير به آنھا اشاره می شود ترل وجود داردنک
ھا و اھداف شما در  Queryاستفاده کنيد تمام اگر شما از اين کنترل در يک صفحه -١

مربوط به پايگاه داده در ھمان صفحه  اردويعنی تمام م.ھمان صفحه ذخيره می شود
مانطوری که ھ(يک کالس جداگانه بنويسيد در حاليکه شما می توانيد .جاسازی می شوند

ون اينکه بد و در صفحه ی خود از آن استفاده کنيد) ھا نوشتيم Componentدر بخش 
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 Hard-Codingبه اين امر اصالحا .بی خودی صفحه را سنگين کرده و شلوغ کنيد
يعنی کد نويسی مستقيم در صفحه که ھنگام تغييرات در صفحه  Hard-Coding .ميگويند

  .فاصله بگيريد Hard-Codingتا می توانيد از .ما را دچار مشکل می کند
به طور قابل توجھی باال رفته  SqlDataSourceدر تعداد صفحه ی زياد تعداد کنترل -٢

صفحه از سايت خود  ١٠مثال شما در .و عالوه بر حجم زياد باعث وجود افزونگی می شود
استفاده کنيد  SqlDataSourceمشابه داريد که اگر بخواھيد از کنترل  Query ١٠نياز به 

در .فاده کنيداستمختلف  SqlDataSourceاز کنترل  ١٠مشابه  Query ١٠بايد برای 
  .اين مشکل حل می شود Componentحاليکه با 

داشته باشد شما  از به اجرايجداگانه ن Queryنوع  ٥اگر مثال در يک صفحه -٣
ھای  Queryدر صفحه قرار دھيد چون در بحث  SqlDataSourceکنترل  ٥مجبوريد 

  .کنداجرا  Queryقادر است تنھا يک  SqlDataSourceنسبتا پيچيده ھر کنترل 
  

ولی نه به صورت .ھا روی آورد Componentبرای حل چنين مشکالتی بايد به 
يک کنترل ديگر به مجموعه کنترل ھای منابع داده ای خود اضافه کرده  Asp.NET 2.قبل

  .ھا ارتباط برقرار کرد Componentکه با آن می توان با  ObjectDataSourceبه نام 
  

Object Data Source:  
ھمانطور که از نامش بر می آيد می .است SqlDataSourceمنعطف تر از ی که لکنتر

رار کند و عمليات مختلفی ھمچون قتواند با اشيايی که شما ساخته ايد ارتباط بر
Updateرا انجام دھد.. و.  

 DataComponentحاال اين شی را از کجا تھيه کنيم؟حتما کالسی را که در بخش 
تابع  ٢ما به ان کالس .آن را اصالح کرديم يادتون ھست تعريف کرديم و در اين بخش ھم

  :کوچک اضافه کرديم به صورتی که کالس کامل شده رادر زير می بينيد
Imports Microsoft.VisualBasic 

Imports EmpDetails 

Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

Imports System.Web.Configuration 

 

Public Class EmpDB 

    Private cs As String 
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    Public Sub New() 

        cs = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

    End Sub 

 

    Public Sub New(ByVal ConnectionsStringName As String) 

        cs = 

WebConfigurationManager.ConnectionStrings(ConnectionsStringName).ConnectionSt

ring 

    End Sub 

 

    Public Function InsertEmployee(ByVal emp As EmpDetails) As String 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("InsertEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        cmd.Parameters.Add("@emp_fname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_FirstName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_lname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_LastName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_job", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

emp.Emp_job 

        cmd.Parameters.Add("@emp_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

(CStr(emp.Emp_ID) & Guid.NewGuid.ToString).ToString 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

            Return CStr(cmd.Parameters("@emp_ID").Value) 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

    End Function 

 

    Public Sub Insert(ByVal EmployeeId As String, ByVal EmployeeFirstName 

As String, ByVal EmployeeLastName As String, ByVal EmployeeJob As String) 

        Dim a As New EmpDetails(EmployeeId, EmployeeFirstName, 

EmployeeLastName, EmployeeJob) 

        InsertEmployee(a) 

    End Sub 

 

    Public Sub Update(ByVal EmployeeId As String, ByVal EmployeeFirstName 

As String, ByVal EmployeeLastName As String, ByVal EmployeeJob As String) 

        Dim a As New EmpDetails(EmployeeId, EmployeeFirstName, 

EmployeeLastName, EmployeeJob) 
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        UpdateEmployee(a) 

    End Sub 

 

    Public Function GetEmployee(ByVal EmployeeID As String) As EmpDetails 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("GetEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        cmd.Parameters.Add("@emp_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

EmployeeID 

        Try 

            con.Open() 

            Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

            reader.Read() 

            Dim emp As New EmpDetails(CStr(reader("emp_ID")), 

CStr(reader("emp_firstname")), CStr(reader("emp_lastname")), 

CStr(reader("emp_job"))) 

            Return emp 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException(err.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

    End Function 

 

    Public Function GetAllEmployees() As DataTable 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim sql As String = "Select * from employees" 

        Dim da As New SqlDataAdapter(sql, con) 

        Dim ds As New DataSet() 

        Try 

            da.Fill(ds, "Employees") 

            Return ds.Tables("Employees") 

        Catch 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        End Try 

    End Function 

 

    Public Sub UpdateEmployee(ByVal Emp As EmpDetails) 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("UpdateEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        cmd.Parameters.Add("@empID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

Emp.Emp_ID 

        cmd.Parameters.Add("@emp_fname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

Emp.Emp_FirstName 
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        cmd.Parameters.Add("@emp_lname", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

Emp.Emp_LastName 

        cmd.Parameters.Add("@emp_jobs", SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

Emp.Emp_job 

 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

 

    End Sub 

 

    Public Sub DeleteEmployee(ByVal EmployeeID As String) 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("DeleteEmployee", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

 

        cmd.Parameters.Add("@e_ID", SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

EmployeeID 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

 

    End Sub 

 

    Public Function CountEmployees() As Integer 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand("CountEmployees", con) 

        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure 

        Try 

            con.Open() 

            Dim a As Integer 

            a = cmd.ExecuteScalar() 

            Return a 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException("Data error.") 

        Finally 

            con.Close() 
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        End Try 

    End Function 

 

End Class  
رابه تابع اضافه کرديم و آرگومان ورودی تابع  Updateو  Insertما دو تابع 

UpdateEmployee نی از متغير ھای ورودی شامل نام ورا به جای يک خط طوال ...
را تبديل  Updateو  Insertتابع  ٢و وظيفه ی .گذاشتيم EmpDetailsيک متغير از نوع 

 و  InsertEmployeeصدا زدن توابع و ھمچنين   EmpDetailsنوع به 
Updateemployee با اين کار ھم می توانيد عمل درج و حذف رابا آرگومان .گذاشتيم

رابا آرگومان ھای ورودی رشته ای از  انجام دھيد وھم  Empdetailsنوع ورودی از 
در ضمن متد .اين کار انعطاف بيشتری به کالس ما می دھد...قبيل نام و

GetAllEmployee  را نيز با مقدار برگشتیDataTable  به کالس خود اضافه
و از تمام ل شده به اين کالس وص ObjectDataSourceبا کنترل  حاال می خواھيم.کرديم

ولی قبل از آن بھتر است با مثال ھای ساده طرز کار با .توابع آن استفاده کنيم
ObjectDataSource در .را ياد بگيريم و سپس به سراغ استفاده از اين کالس برويم

  :ObjectDataSourceابتدا نحوه ی معرفی کنترل 
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

TypeName="EmpDB"...> 

</asp:ObjectDataSource> 

 ھمان شی يا کالسی است که کنترل TypeNameدر اين کد صفت 
ObjectDataSource به ان وصل شود که در اينجا نامش  بايدEmpDB سپس .است

برای اين کار از .بسيار ساده است Selectاولين کاری که با اين کنترل می توان کرد يک 
را انجام  Selectنام متدی که عمل را استفاده می کنيم و مقدارش  SelectMethodفت ص

که در اين کالس ھمانطور که می دانيد .است می گذاريم EmpDBو در داخل کالس  می دھد
  :است GetAllEmployeesنامش 

<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

TypeName="EmpDB" SelectMethod="GetAllEmployees"></asp:ObjectDataSource> 

  :استفاده می کنيم GridViewبرای استفاده و نمايش اين کنترل از يک 
<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="ObjectDataSource1"></asp:GridView> 

  :ListBoxو يا اينکه از يک 
<asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server" DataSourceID="ObjectDataSource1" 

DataTextField="emp_ID"></asp:ListBox> 
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ديگراستفاده  ConnectionStringNameآيا به اين فکرکرديد که ممکن است از يک 
را به  aaaتابع سازنده داريم که يکی به طور پيش فرض نام  ٢ما در کالس خود کنيد؟

ی اتصال در نظر گرفته ولی دومين تابع سازنده از ما نام رشته ی اتصال عنوان نام رشته 
به  Web.Configشما در فايل  ConnectionStringsمثال فرض کنيد تگ .را می خواھد

  :صورت زير باشد
  <connectionStrings> 

    <add name="aaa" connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=sql-test;Integrated Security=True;Min Pool Size=10" 

      providerName="System.Data.SqlClient" /> 

    <add name="bbb" connectionString="Data 

Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=C:\ChelseaFC\App_Data\CDB.mdf;Integrated 

Security=True;Connect Timeout=30;User Instance=True" 

      providerName="System.Data.SqlClient" /> 

  </connectionStrings> 

که ھر يک به  bbbو ديگری با نام  aaaمی بينيد که دو رشته ی اتصال يکی با نام 
اگر در برنامه ھای معمولی .در اين تگ وجود دارندپايگاه داده ی جداگانه متصل ھستند 

  :می توانستيد از اين تابع سازنده استفاده کنيد بود به سادگی
Dim k As New EmpDB("bbb") 

چگونه می توانيد از توابع سازنده استفاده  ObjectDataSourceولی در کنترل 
استفاده  ObjectDataSourceکنترل  ObjectCreatingکنيد؟برای اين کار از رويداد 

  :می کنيد
 Protected Sub ObjectDataSource1_ObjectCreating(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceEventArgs) Handles 

ObjectDataSource1.ObjectCreating 

 End Sub 

 ObjectDataSourceEventArgsکه از نوع eاز آرگومان  در داخل اين رويداد سپس
شده  Newان را انتخاب کرده و برابر مقدار  InstanceObjectاست استفاده کرده و متد 
  :ی تابع سازنده قرار دھيد

    Protected Sub ObjectDataSource1_ObjectCreating(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceEventArgs) Handles 

ObjectDataSource1.ObjectCreating 

        e.ObjectInstance = New EmpDB("bbb") 

    End Sub 

پس تنھا جايی که می توانيد از توابع سازنده ی کالس خود در کنترل 
ObjectDataSource استفاده و آنھا را مقدار دھی کنيد اينجاست.  

www.ParsBook.org



170 
 

نمايش داده و سپس با  DropDownListھا را در يک  Idدر مثال بعدی می خواھيم 
پس .نمايش داده شود GridViewشغل کارمند در -نام خانوادگی-نامک از آنھا انتخاب ھر ي

  :مناسب ايجاد کرده  SelectMethodرا با يک  ObjectDataSourceابتدا يک کنترل 
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

TypeName="EmpDB" SelectMethod="GetAllEmployees"></asp:ObjectDataSource> 

   
و صفت  نمايش می دھيم DropDownListآن رادر يک  emp_Idسپس تنھا فيلد 

AutoPostBack  اين کنترل را برابرTrue قرار می دھيم:  
<asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

DataSourceID="ObjectDataSource1" DataTextField="emp_ID" 

AutoPostBack="true"></asp:DropDownList> 

که با  GetEmployeeديگر ايجاد می کنيم و از متد  ObjectDataSourceسپس يک 
استفاده می  SelectMethodکارند ساير مشخصات وی را می داد به عنوان  Idگرفتن 
  :کنيم

    <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource2" runat="server" 

TypeName="EmpDB" SelectMethod="GetEmployee"> 

    </asp:ObjectDataSource> 

يک مقدار خارجی بوده متوجه می شويم يک پارامتر است و  Idاز آنجايی که اين مقدار 
محسوب  SelectParameterاز آن استفاده می کنيم  SelectMethod چون در عبارت

ز نوع بايد تامين شود  ا DropDownListمی شود  وچون از کنترل 
ControlParameter:  

    <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource2" runat="server" 

TypeName="EmpDB" SelectMethod="GetEmployee"> 

    <SelectParameters> 

    <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="EmployeeID" 

Type="String" PropertyName="SelectedValue" /> 

    </SelectParameters> 

    </asp:ObjectDataSource> 

  :نمايش می دھيم DetailsViewدر  GridViewسپس نتايج را برای تنوع به جای 
        <asp:DetailsView ID="DetailsView1" runat="server" 

DataSourceID="ObjectDataSource2"> 

        </asp:DetailsView> 

 با استفاده از   Update-Delete-Insertحال نوبت به عمليات 
ObjectDataSource  است ولی اين بار نه باGridView  بلکه باTextBox معمولی! 

از تگ  <asp:Parameter>يعنی اينکه پارامتر ھای ما به جای تگ 
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<asp:ControlParameter>  و از نوعTextBox ش ضمن البته نماي در.تعيين می شود
  :زير نمونه ای می بينيد در .است GridViewداده ھا در 

<asp:ControlParameter  ControlID=”TextBox1” Name=”aaa” Type=”String”  
ControlProperty=”Text”>  

 ObjectDataSourceبا يک کنترل  Delete-Update-Insert-Selectھمه ی اعمال 
ين اعمال را ھمزمان دريک کنترل دقت کنيد که ما می توانيم ا.انجام می شود

ObjectDataSource  نوع  ٢انجام دھيم ولی مثالSelect  و يا دو نوعUpdate و ...
از ھر کدام تنھا  پسدھيم  قرار ObjectDataSourceدر يک کنترل  نمی توانيم  را

-Delete-Updateھای ما معروف نباشد يعنی چيزی به جز  Queryحتی اگر نوع .يکی
Insert-Select  باشد برای ھر يک از آن نوعQuery  بايد يک کنترل

ObjectDataSource البته کلک ھايی وجود دارد که بتوان اين کارھا (مجزا داشته باشيم
  )را انجام داد که در ادامه با يکی از اين کلک ھا آشنا می شويد

  :آغاز می کنيم ObjectDataSourceخوب کار را از تعريف کنترل 
<asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

TypeName="EmpDB"...> 

-SelectMethod –UpdateMethod-InsertMethod ھای  در ابتدا صفت
DeleteMethodرا مقداردھی می کنيم:  

        <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

SelectMethod="GetAllEmployees"  

            TypeName="EmpDB" UpdateMethod="Update"  InsertMethod="Insert"  

DeleteMethod="DeleteEmployee"> 

دقت کنيد .استفاده می کنيم UpdateMethodدر ابتدا به مقدار دھی پارامتر ھای متد 
  :که نام پارامتر ھا ھمان آرگومان ورودی توابع آن ھا است

            <UpdateParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" 

Name="EmployeeFirstName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox3" 

Name="EmployeeLastName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox4" 

Name="EmployeeJob" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 
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            </UpdateParameters> 

 Idرا پر کرده اگر  TextBoxفيلد  ٤طرز کار آن نيز به اين ترتيب است که شما ھر 
شما در جدول وجود داشته باشد ساير فيلدھا مقاديرش پاک شده و مقادير جديدی که شما 

  .ای آن ھا قرار می گيردوارد کرديد به ج
  :را مقدار دھی می کنيم InsertMethodسپس پارامتر ھای 

            <InsertParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox5" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox6" 

Name="EmployeeFirstName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" 

Name="EmployeeLastName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox8" 

Name="EmployeeJob" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

            </InsertParameters> 

که ويرايش شده و سپس ( EmployeeIdاين جا ھم مواردی که وارد می کنيد به جز 
  .مستقيم وارد جدول پايگاه داده می شود )دوارد می شو

  :DeleteMethodسپس پارامتر ھای 
            <DeleteParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox9" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

            </DeleteParameters> 

پس کنترل .سطر مورد نظر را پاک می کند ,که با گرفتن شناسه ی واحد 
ObjectDataSource ما به صورت زير شد:  

        <asp:ObjectDataSource ID="ObjectDataSource1" runat="server" 

SelectMethod="GetAllEmployees"  

            TypeName="EmpDB" UpdateMethod="Update"  InsertMethod="Insert"  

DeleteMethod="DeleteEmployee"> 

            <UpdateParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" 

Name="EmployeeFirstName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 
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                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox3" 

Name="EmployeeLastName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox4" 

Name="EmployeeJob" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

            </UpdateParameters> 

            <InsertParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox5" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox6" 

Name="EmployeeFirstName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" 

Name="EmployeeLastName" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox8" 

Name="EmployeeJob" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

            </InsertParameters> 

            <DeleteParameters> 

                <asp:ControlParameter ControlID="TextBox9" 

Name="EmployeeId" PropertyName="Text" 

                    Type="String" /> 

            </DeleteParameters> 

        </asp:ObjectDataSource> 

منبع ) GetAllEmployees(برای نمايش داده ھا کرده و  ايجاد GridViewسپس يک 
  :قرار می دھيم ObjectDataSourceداده ی آن را 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="ObjectDataSource1" > 

        </asp:GridView>  
ھايی که نامشان  TextBoxبه ترتيب  Deleteو  Insertو Updateسپس برای مراحل 

  :آمده را قرار می دھيم  ControlIDدر صفت 
        ----------------------------------------<br /> 

        id:<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        fname:<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox><br 

/> 

        lname:<asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox><br 

/> 

        job: 

        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Update" /><br /> 

        ----------------------------------------<br /> 
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        id:<asp:TextBox ID="TextBox5" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        fname:<asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server"></asp:TextBox><br 

/> 

        lname:<asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server"></asp:TextBox><br 

/> 

        job:<asp:TextBox ID="TextBox8" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Insert" /><br /> 

        ----------------------------------------<br /> 

        id:<asp:TextBox ID="TextBox9" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Delete" /><br /> 

        ----------------------------------------<br /> 

 ١و  Insertبرای عمل   TextBox  ٤و Updateبرای عمل  TextBox ٤می بينيد که 
TextBox  برای عملDelete  در بين آنھا دکمه ھايی را ھم ميبينيد که .آن قرار داديمدر

  :مخصوص اجرای عمليات است که رويدادھايشان را به صورت زير می نويسيم
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        ObjectDataSource1.Update() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        ObjectDataSource1.Insert() 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        ObjectDataSource1.Delete() 

    End Sub 

است  Update-Select-Insert-Deleteدارای متد ھای  ObjectDataSourceکنترل 
را  Insertمربوط به مثال  TextBoxپس اگر فيلد ھای .که ھر کدام را سر جايش صدا زديم

کنيد با اجرای کليک  Button2پر کرده و سپس روی دکمه ی 
ObjectDataSource1.Insert()  عمليات درج انجام می شود به ھمين ترتيب برای ساير

  .عمليات
محسوب می شود  Selectچون اين تابع جزو .CountEmployeesحال می ماند تابع 

برای .قبلی قرار دھيم ObjectDataSourceما می خواھيم با يک کلک آن را در ھمان 
  :مه به صفحه اضافه می کنم که با زدن آن تعداد کارمندان را به ما بدھداين کار من يک دک

<asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Take Count Of Records" /> 
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 را عوض می کنيم و آن را selectMethodدر رويداد کليکش نام سپس 
CountEmployees می گذاريم:  

        ObjectDataSource1.SelectMethod = "CountEmployees" 

در کد پشت صحنه ھم دسترسی داشته  selectMethodميبينيد که توانستيم به 
در کد پشت صحنه در اصل به تمام ويژگی ھايی که در تگ ھر کنترل دسترسی داريم .باشيم

  .ھم دسترسی خواھيم داشت
 selectMethodرا صدا می زنيم تا  ObjectDataSourceکنترل  Selectسپس متد 

  :اجرا شود
        ObjectDataSource1.Select()  

  :نمايش می دھيم DetailsViewسپس حاصل را که تعداد کارمندان است در يک کنترل 
        DetailsView1.DataSource = ObjectDataSource1 

        DetailsView1.DataBind() 

انيم تا کار خراب نشود و ھمه را به حالت اولش بر می گرد SelectMethodو سريعا 
  :بماندچيز سر جايش 

        ObjectDataSource1.SelectMethod = "GetAllEmployees" 

  :پس کد کلی به شکل زير می شود
    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

        ObjectDataSource1.SelectMethod = "CountEmployees" 

        ObjectDataSource1.Select() 

        DetailsView1.DataSource = ObjectDataSource1 

        DetailsView1.DataBind() 

        ObjectDataSource1.SelectMethod = "GetAllEmployees" 

    End Sub 

شما ھمانطور که در کنترل .توجه کنيد بحث استثناھاستنکته ای که بايد به آن 
SqlDataSource در  دقيقا شبيه ھمان به طور مفصل بحث شد در اينجا ھم می توانيد
ولی بود و نبودش تاثيری ندارد زيرا ما .کنيد Exception Handling رويداد ھای مختلف

ھمانجا مديريت استفاده کرديم و  Tre…EndTryدر سورس کد کالس خود از بلوک 
  .نيازی به انجام آن در اينجا نيستاستثناھا را انجام داديم و ديگر 

ولی يک نکته ی مھم در زمينه .تمام است ObjectDataSourceخوب کار ما با کنترل 
باقی می ماند و آن ھم در مثالی است که ما با  DataSourcecontrolsی 

SqlDataSource  زديم و يکDropDownList ديم و گفتيم با کليک بر ربه کارب درآن
اگر به آن مثال دقت کنيد .آيتم ھای وابسته ی آن ھم نمايش داده می شوند,روی ھر آيتم 
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يک آيتم انتخاب شده  از قبل  DropDownListمی بينيد وقتی صفحه بارگذاری می شود 
در که ھمان اولين آيتم موجود است و نسبت به آن موارد  به صورت پيش فرض دارد

Gridview مثال اگر ليست شھر ھا در .نمايش داده شده اندDropDownList صورت  به
  :زير بود 

Karaj 
Tehran 
Qazvin 
Zanjan  
آنگاه برای اولين بار اگر صفحه بارگذاری شود خود به خود اسامی مشتريانی که در 

ھای حال  در سايتزيرا .نمايش داده می شود واين بسيار غلط است شھر کرج حساب دارند
در آنھا به کار رفته باشد ھيچ آيتمی از آن به  DropDownList اگر,حاضر موجود در وب

 Choose و يا در اينجا  PlzChooseو يک جمله مثال  است انتخاب نشده Defaultطور 
a City شده نباشدآنگاه  اگر آيتمی ھم در آن انتخاب .به کار رفته است به عنوان اولين آيتم

SqlDataSource  از شما ايرادNullReference برای حل اين مشکل اگر کد .می گيرد
  :آن مثال يادتان باشد کد صفحه را به صورت زير بنويسيد

        <asp:SqlDataSource ID="sqldatasource1" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

            ProviderName="System.Data.SqlClient" SelectCommand="SELECT 

DISTINCT customer_city FROM customer"> 

        </asp:SqlDataSource> 

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 

ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" 

ProviderName="System.Data.SqlClient"  SelectCommand="SELECT 

customer_name,customer_street From customer Where customer_city=@city" > 

        <SelectParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="city" 

PropertyName="SelectedValue" /> 

        </SelectParameters> 

        </asp:SqlDataSource> 

        <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server" 

DataTextField="customer_city" AutoPostBack="true"> 

        </asp:DropDownList><br /> 

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource2"> 

        </asp:GridView>  
  .را حذف کرديم DropDownListت آن با قبلی اين است که منبع داده ای وکه تفا
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رفته و در آنجا منبع داده  Page_Loadبه رويداد .حاال ادامه ی کار در کد پشت صحنه
تعيين می کنيم و برای کارايی بيشتر آن را درون شرط  DropDownListای را برای 

PostBack دھيم قرارمی:  
   If (Not Page.IsPostBack) Then 

      DropDownList1.DataSource = 

sqldatasource1.Select(DataSourceSelectArguments.Empty) 

      DropDownList1.DataBind() 

 

   End If 

 به اين دليل که مانيست بلکه  SqlDataSourceمنبع داده ای در اينجا تنھا کنترل 
آن استفاده  Selectپس از متد آيتم انتخاب شده نبايد داشته باشيم  دن صفحه ھنگام لود ش

داديم که اين  DataSourceSelectArgument.Emptyکرده و آرگومان وروديش را 
و منبع  وجود نداشته باشد DropDownList باعث می شود آيتم انتخاب شده از قبل در

الی است چون نی نيست که منبع داده ای خاين به اين مع(داده در اولين گام خالی باشد
رابه عنوان منبع انتخاب می کنيم تمام آيتم ھای آن را انتخاب  SqlDataSourceوقتی ما 

ھم بيان شد و باعث  ObjectDataSourceکه در  Selectھمان ( Selectکرديم ولی متد 
داده ای فيلتر به طور موقتی مواردی را از منبع )مربوطه می شود Selectاجرای فرمان 

باشد ولی  SqlDataSource1پس در کل به اين معنی است که منبع داده ای ما  می کند
ندارد برای اينکه با خطا مواجه نشويم مقدار اوليه  Valueچون ما می دانيم آيتم اول ما 

عنصر  ٢سپس در ادامه .))آن را خالی کرديم Emptyدر اينجا با متد (اش را فيلتر کرديم
شما می توانيد ھر چند تا که دلتان خواست اضافه ( اضافه می کنيم DropDownListبه 

به ادامه ی مثال -کند ولی يادتان باشد به ازای ھر يک بايد مقداردھی الزم را انجام دھيد
 و آيتم پيش فرض انتخاب شده را انديس صفر می گذاريم )توجه کنيد متوجه می شويد

آيتم با  يتمی که به طور پيش فرض انتخاب شده باشديعنی ھنگام بارگذاری صفحه آن آ
  Choose a Cityھمان  ٠انديس (است که قبل از تعيينش آن را مشخص کرديم ٠انديس 
  :)است

            DropDownList1.Items.Insert(0, "(Choose a City)") 

            DropDownList1.Items.Insert(1, "(All Cities)") 

            DropDownList1.SelectedIndex = 0 

ش اثری Valueيعنی يک جمله ی ساده که نه مقدارش و نه .اولين عنصر ھيچ چيزاست
 Valueآن را به عنوان در کار ندارد و اصال به ھمين دليل ما ھنگام انتخاب منبع داده 
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 All Citiesدومين آيتم ھم که . در اولين گام تھی در نظر گرفتيم Choose a Cityبرای 
مشتريان تمامی شھر ھا قرار داديم تا وقتی انتخاب شد اسامی تمام می باشد برای نمايش 

 ,حاال بايد در پی تحريک يک رويداد باشيم که به آن وسيله.مشتريان نمايش داده شود
برای ساير (برای اين دو آيتمی که خودمان اضافه کرديم بتوانيم مقداردھی ھای الزم را 

شامل نام شھر ھا می شود نيازی نيست کاری کنيم چون از قبل با پارامتر قرار  آيتم ھا که
چون .انجام دھيم)کار آنھا را قبال انجام داده ايم  SqlDataSourceدادن انھا در کنترل 

را فراخوانی کرده  SqlDataSourceکنترل  Selectingاست پس رويداد  Selectبحث ما 
 Cityمقداری که به پارامتر (آيتم ارسالی Valueمشخص می کنيم که اگر و در آن 

کنترل  SelectedValueبرابر ھمان  City اختصاص داده شده چون مقدار پارامتر
DropDownList برابر ) استChoose a City  بود کار راCancel  کن و ادامه نده

 Queryبود يک  All Citiesولی اگر )نيست GridViewيعنی نيازی به نمايش داده در (
  :جديد را اجرا کن و آن ھم انتخاب تمام مشتريان است

    Protected Sub SqlDataSource2_Selecting(ByVal sender As Object, ByVal e 

As System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceSelectingEventArgs) Handles 

SqlDataSource2.Selecting 

        If CStr(e.Command.Parameters(“@city”).Value) = “(Choose a City)” 

Then 

            e.Cancel = True  

        ElseIf CStr(e.Command.Parameters(“@city”).Value) = “(All Cities)” 

Then 

            e.Command.CommandText = “SELECT * FROM customer” 

        End If 

    End Sub 

برای بازيابی  DropDownListپس ھر جا خواستيد از مھم است  اين تکنيک بسيار
قبال اگر می خواستيد به جای .استفاده کنيد از اين تکنيک استفاده کنيد پايگاه داده

DropDownList  ازListBox زيرا کنترل  استفاده کنيد با خطا مواجه می شديدListBox 
ولی .مواجه می شديد NullReferenceآيتم پيش فرض انتخاب شده ندارد و شما با خطای 

  .استفاده کنيد ھم ListBoxدر اينجا می توانيد از 
e.Cancel=True ھم يعنی صر نظر از ادامه ی کار.  

e.CommandText  متدExecute  رويدادی که در آن ندارد زيرا
e.CommandText  مقدار دھی شده)Selecting ( خودش اينQuery  کند را اجرا می
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 Selcet Queryظيفه ی آن در اين رويداد اين است که دستورات مربوط به چون اصال و
  .را اجرا کند

اصل کار قرار دادن .ميبينيد که ھيچ چيز نداشت
DataSourceSelectArgument.Empty  به عنوان ورودی متدSelect کنترل

SqlDataSource با اين نکته ی مھم بحث .بودdata Binding ھم به انتھا می رسد.  
  

Rich Data Controls  
کار کرده ايم ولی در اين بخش می خواھيم کمی  GridViewتا اينجا زياد با کنترل 

کنترلی به  Asp.NETدر نسخه ی قبلی .بيشتر روی اين کنترل ثروتمد و منعطف کار کنيم
کامل شده ی اين کنترل است که از قابليت ھای  GridView .وجود داشت DataGridنام 

  .ت به آن برخوردار استبسياری نسب
اين تگ ھمانطور که از نامش .در آن آشنا شده ايد <Column>حتما تا اينجا با تگ 

ھر وقت .ايجاد شده GridViewمشخص است به منظور اضافه کردن ستون به کنترل 
  :خواستيد ستونی تعريف کنيد بايد در داخل اين تگ اين کار را انجام بدھيد

<column> 
‘Column Defenation 
</column> 

  :اسامی ستون ھايی را که می توانيد در اين تگ تعريف کنيد در زير آمده است
<BoundField>: با اين تگ می توانيد ستونھايی حاوی داده ھای استخراج شده از

  .پايگاه داده را تعريف کنيد
<ButtonField>:با اين تگ می توانيد ستونھايی حاوی دکمه ايجاد کنيد.  

<CheckBoxField>: با اين تگ می توانيد ستونھايی حاویCheckBox ايجاد کنيد.  
<CommandField>: که پيش از اين ھم استفاده شده بود برای انتخاب و يا ويرايش

  .داده ھا از آن استفاده می شود
<HyperLinkField>:با اين تگ می توانيد ستونی از  ابر لينک ھا ايجاد کنيد.  

<ImageField>:تگ می توانيد ستونی حاوی تصاوير ايجاد کنيد با اين.  
<TemplateField>:با اين تگ می توانيد ستون ھايی کامال سفارشی ايجاد کنيد.   
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ھمانطور که گفتيم با اين تگ .کار کنيم <BoundField>در لبتدا می خواھيم کمی با تگ 
را تعريف کنيد و آنھا را می توانيد ستونھايی حاوی داده ھای استخراج شده از پايگاه داده 

آشنا شويد و  GridViewقبل از آشنايی با اين تگ بايد با يک صفت از کنترل .نمايش دھيد
 Falseو Trueاين صفت دو مقدار .می باشد AutoGenerateColumnsآن ھم صفت 

 GridViewاست يعنی اگر اين صفت را در کنترل  Trueمی پذيرد که پيش فرض آن ھم 
باشد به اين معنی  True اگرمقدار اين صفت.خواھد بود Trueھم مقدارش  به کار نبريد

ھم نمايش داده  GridViewوجود دارد در  DataSourceاست که تمامی ستونھايی که در 
ولی اگر بخواھيد اين ستونھا را به صورت .ما تا به حال ھم ھمين کار را می کرديم.شوند

بوده و سپس Falseاين صفت برابر تما بايد ظاھر کنيد ح GridViewسفارشی در کنترل 
بھره  DataSourceبرای تعريف ستونھای سفارشی از  <BoundField>از تگ 
  :قرار داده شده Falseبرابر  AutoGenerateColumnsدر زير صفت .بگيريد

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 

AutoGenerateColumns="false" > 

</asp:GridView>  
است پس  <Column>يکی از اجزای تگ  <BoundField>ھمانطور که گفتيم تگ 

اولين صفت .صفت حتما استفاده کنيد ٢بايد درون آن تعريف شودو برای تعريفش بايد از 
DataField  که ما می خواھيم به دلخواه است که نام ستون جدول اصلی پايگاه داده است

نمايش  GridViewکه عنوان ستونی که در  HeaderTextو دومی را نمايش دھيم آن 
  :را می بينيد <BoundField>در زير نمونه ای از تعريف تگ .داده می شود است

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 

AutoGenerateColumns="false" > 

 <Columns> 

    <asp:BoundField DataField="Customer_name" HeaderText="Name" /> 

    <asp:BoundField DataField="Customer_city" HeaderText="City" /> 

    <asp:BoundField DataField="Customer_street" HeaderText="Street" /> 

</Columns> 

</asp:GridView> 

نام ستونھای .دول مربوطه در پايگاه داده را نمايش داديمستون را از ج ٣در اين کد ما 
و نامی دلخواه برای ھر يک از  DataFieldاصلی در پايگاه داده برای نمايش را درصفت 

توجه .قرار داديم HeaderText را در صفت) نامی به جز نام خود ستون جدول اصلی(آنھا
شد در غير اين صورت با Falseبرابر  AutoGenerateColumnsکنيد حتما صفت 
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تعريف کرديم مازاد به ستونھای اصلی نمايش  <BoundField>ستونھايی که ما با تگ 
  .داده می شوند

 در ھنگام نمايش بهرا  و يا سطری ھمچنين شما می توانيد با برنامه نويسی ستون
دو متد مھم کنترل  Visibleبرای اين کار کافی است از صفت .دلخواه حذف کنيد

GridView  به نام ھایColumns  وRows و آن را برابر  استفاده کنيدFalse  قرار
شمارش می  ٠چون از  ٢عدد (من ستون سومPage_Loadدر کد زير در رويداد ..دھيد
  :جدول حذف می شودو سطر چھارم از ) خوانده می شود ٣شود 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        GridView1.Columns(2).Visible = False 

        GridView1.Rows(3).Visible = False 

    End Sub 

باعث  AutoGenerateColumnsقرار دادن  Falseو  <BoundField>استفاده از 
  .می شودتسريع نمايش و سايت و ھمچنين افزايش سفارشی سازی 

  :<BoundField>صيات تگ خصو
دارد که در زيربه  HeaderTextو  DataField عالوه بر  اين تگ خصوصيات بسياری

  :اھم انھا اشاره  می کنيم
DataFormatString: رشته ھای موجود در فيلدھایGridView  رابه اشکال خاص

ر به ان قرار داد که جلوت $و يا  %مثال می توان باآن جلوی اعداد عالمت .درمی آورد
  .اشاره می کنيم

ApplyformatInEditMode:باعث ميشود شکلی که در قسمت 
DataFormatString  برای يک فيلد تعيين کرديم در ھنگامEdit   کردنGridView 

  ).False(يا نه) True(حفظ شود
HeaderImageUrl: آدرس تصويری را که دوست داريد به جایHeaderText 

  .ان داداستفاده شود می توان به 
ReadOnly: اگرTrue باشد امکان ايجاد تغيير را در ستون مربوطه نمی دھد.  

SortExpression: نام فيلد را گرفته و ستون را بر اساس آن مرتب می کند که در
  .به آن می پردازيم Sorting GridViewقسمت 

NullDisplayText:ه مقدار رشته ای می گيرد و آن را در فيلد ھايی از جدول ک
  .است قرار می دھد Nullمقدارشان 
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ConvertEmptyStringToNull: اگرTrue  باشد چنانچه در يک سطر ازGridview 
و در يک فيلد از آن مقداری ننوشتيد و خواستيد تغييرات را به پايگاه تغيير ايجاد کرديد 
به  Nullمقدار  EmptyStringاين صفت باعث می شود به جای يک  داده اعمال کنيد

  .پايگاه داده منتقل شود
HeaderStyle & ItemStyle: تغييرات در نمای ظاھری و سبکGridView  و
  .عناصر داخلی آن را ممکن می سازد

می  Visualدر شکل زير به صورت  ھم ميسر است Visualتمام اعمال باال در نمای 
  :توانيد ستون ھايی از انواع مختلف حذف و اضافه کنيد

  
 Editگزينه ی  GridViewکنترل  Taskاين صفحه کافيست از قسمت  برای دسترسی به

Columns را انتخاب کنيد.  
  :ما اضافه می کندGridViewکد زير يک ستون حاوی دکمه به ستونھای 

      <asp:ButtonField ButtonType=”Button” Text=”go” HeaderText=”Button 

Field” /> 

 Text. را مشخص می کند) دکمه-تصوير-لينک(نوع دکمه ButtonTypeخاصيت 
  .نوشته ی روی دکمه را تعيين می کند

اجازه ی  ReadOnlyيک تصوير قرار داده و با صفت  HeaderTextکد زير به جای 
  :تغيير را در آن ستون نميدھد

<asp:BoundField DataField="Customer_name"  HeaderImageUrl="ttt.jpg" 

ReadOnly="True"  /> 
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برای ايجاد يک ستون کامال سفارشی از .ايجاد می کند TemplateFieldزير يک کد 
استفاده  ItemTemplateدر اين تگ بايد از تگ .استفاده می شود TemplateFieldتگ 

  :موجود در آن ستون را مشخص می کندکنيد که آيتم ھای 
<asp:templatefield headertext="Address"> 

  <itemtemplate>          

<asp:label id="address"  runat="server" text= '<%# Eval("customer_city")+ "  

" + Eval("customer_street") %>'/> 

  </itemtemplate> 

</asp:templatefield> 

استفاده  ItemTemplateھمانطور که ميبينيد ما می توانيم از ھر کنترلی در داخل تگ 
در داخل تگ  آن را Textقرار داديم و خاصيت  Label ما در اينجا يک کنترل.کنيم

  .سپرديم Evalبه تابع  <...#%>
به عناصر و  <...#%>به دو روش می توان در تگ قبل از ادامه اين را بگويم که 
  :اجزای پيگاه داده دسترسی داشت

  :و ذکر نام ستون به عنوان آرگومان وروديش Evalاستفاده از تابع -١
<%# Eval(“column name”)> 

که می )(”...“)DataBinder.Eval(است  DataBinderاين تابع در اصل جزو شی 
فرق  جلوتر البته .خالی ھم در اين تگ ذکر کرد Evalتوان آن را خالصه به صورت 

DataBinder.Eval  باEval خالی را می گوييم.  
  :آن  DataItemو صفت   Containerاستفاده از شی -٢

<%# Container.DataItem(“column name”)> 
چون مربوط به پايگاه داده ھستند حتما  باالنکته ی مھم در اينجا اين است که دو تگ 

استفاده شوند .... و GridView-Repeater مثل DataBound Controlsبايد در داخل 
  .نه ھر جايی
به  يک سطر کامل را بر می گرداند و اگر يک فيلد را Container.DataItemعبارت 

يک ستون خاص را بر می عنوان آرگومان ورودی به آن بدھيم در آن سطر مورد نظر 
  .گرداند

اين تابع نام ستونھا را به عنوان  ارگومان ورودی  گرفته و مقادير آن را در ھر سطر 
را به ھمراه فاصله به  ھم متصل  Evalدو تابع + در اينجا با عالمت . نمايش می دھد

را با  Customer_Cityمقدار موجود در ستون  Evalر ھر سطر تابع در اينجا د.کرديم
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آن را در  Addressجمع کرده و به عنوان  Customer_Streetمقدار موجود در ستون 
GridVie نمايش می دھد.  

 TemplateFieldاگر خواستيد چند ستون سفارشی داشته باشيد به ھمان تعداد از تگ 
ھم قرارمی  ItemTemplateيک تگ  TemplateFieldاستفاده کنيد که در ھر تگ 

بيشتر آشنا شده ايم کار ھای پيشرفته ای با تگ  GridViewجلوتر وقتی با .گيرد
TemplateField انجام می دھيم.  

  
 تمی دانيم که برای اين کار از خاصي.کار می کنيم FormatStringحاال کمی با 
FormatStringحاوی يک جدول با چند ستون است که منبع داده ی ما .استفاده می کنيم

در کنار ھر يک از $ می خواھيم از يک حرف .يکی از آنھا مقدار موجودی حساب است
اين .را بشناسيم} ٠{به اين منظور کافيست عبارت .استفاده کنيم GridViewاين مقادير در 

فيلد وجود عبارت که قبال ھم کمی در موردش بحث شده بود يعنی مقدار داده ای که در ھر 
  :بنويسيد}$ ٠{اضافه کنيد با يد آن را به صورت $ حاال اگرمی خواھيد به ان عالمت .دارد

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server" DataSourceID="SqlDataSource1" 

AutoGenerateColumns="False"> 

 <Columns> 

 <asp:BoundField DataField="account_number" HeaderText="Account Number"   

/> 

 <asp:BoundField DataField="branch_name" HeaderText="Branch Name"   /> 

 <asp:BoundField DataField="balance" HeaderText="Balance"  

DataFormatString="{0}$" /> 

 </Columns> 

</asp:GridView> 

تنھا  DataFormatStringتعريف .دمی توانيد ھر گونه رشته ای را بنويسي} ٠{کنار 
  .ممکن است <BoundField>در داخل تگ 

ھم DataFormatStringنمايش دھيد و از  GridViewرا ھم در  Editاگر دکمه ی 
کليک کنيد مقداری فيلدی که در کنارش از  Editاگر روی .استفاده کرده باشيد

DataFormatString  استفاده شده بود حاال بدونDataFormatString  ظاھر می
کافيست صفت  Editدر ھنگام  DataFormatStringبرای ظاھرشدن .شود

ApplyformatInEditMode  را برابرTrue البته ما اين کار را پيشنھاد نمی .تنظيم کنيد
  :کنيم

        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="False"> 
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        <Columns> 

        <asp:BoundField DataField="account_number" HeaderText="Account 

Number"   /> 

        <asp:BoundField DataField="branch_name" HeaderText="Branch Name"   

/> 

        <asp:BoundField DataField="balance" HeaderText="Balance"  

DataFormatString="{0}$" ApplyFormatInEditMode="true" /> 

        <asp:CommandField ShowEditButton="true"/> 

        </Columns> 

        </asp:GridView>  
  :استفاده کنيم DataFormatStringحاال می خواھيم از فرمت ھای آماده ی 

پر کرده ر اين عالمت را با يک سری عاليم کنا Asp.NET.يعنی چی} ٠{حتما می دانيد 
$ به معنی قرار گرفتن عالمت } ٠:C{مثال .و برای ھر کدام از آنھا ھم يک معنی قرار داده

درون  DataFormatStringھمانطور که گفتيم خصوصيت .است} ٠{در کنار رشته ی 
 يک ستون DataFormatStringپس اگر در قسمت .تعريف می شود BoundFieldتگ 

يا يورو قرار $ را درج کنيم بايد کنار تمام مقادير آن ستون يک عالمت } ٠:C{عالمت 
ن باعث آبودن  Trueاست چون  HtmlEncodeکردن  Falseگيرد ولی الزمه ی اين کار 

  :می شود DataFormatStringدرست کار نکردن 
<asp:BoundField DataField="customer_price" DataFormatString="{0:G}" 

HtmlEncode="false" /> 

}C:تنھا آيتم نيست بلکه موارد زيرنيز ھستند} ٠:  
می توانيد  cبه جای } ٠:C{در عبارت (اين جدول فرمت ھای عددی را نمايش می دھد

  ):حروف زير را قرار دھيد
  

  C  .باعث قرار گرفتن عالمت ھزينه در کنار مقادير فيلد می شود
  E  .می شود E ٥٠+١٫٢٣يی مثل باعث تبديل عدد به مقدار نما

يک عدد  fاگر خواستيد بيشتر يا کمتر کنيد جلوی .رقم اعشار است ٢باعث ايجاد اعشار در عدد گشته و مقدار پيش فرض آن 
اعشار برای اعداد صحيح .رقم اعشار نمايش داده شود ٣يعنی عدد با } ٠:٣F{.وارد کنيد که بيانگر تعداد رقم ھای اعشار است

  .می شود ٣٫٠٠٠اعمال کنيد به صورت  ٣مثال اگر اين فرمت را روی عدد .شدمی با ٠

F  

  P  .کنارش قرار می دھد% ضرب کرده و يک عالمت  ١٠٠عدد را در 
 G  .نمايش می دھد ٦را به صورت  ٦مثال  .عدد را به فرمت معمولی نمايش می دھد
 N  .نمايش می دھد ٦٫٠٠را به صورت  ٦مثال .عدد را به فرمت عددی نمايش می دھد

  
به کوچک و بزرگ بودن (مربوط به زمان و تاريخ را نشان می دھد حروفجدول زير 

  :)حروف دقت شود
  

  d  .را نمايش می دھد ٣مثال اگر امروز سوم باشد عدد .٣١-١عددی بين .نمايش دھنده ی نام روزی از ماه است
  ddو اگر سيزدھم .را نمايش می دھد ٠٣اگر امروز سوم باشد عدد  مثال.٣١-١عددی بين .نمايش دھنده ی نام روزی از ماه است
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  .اليی در اعداد تک رقمی با صفر و بدون صفر استبارا نشان می دھد و فرقش با  ١٣باشد 
  ddd  .است Wednesdayبه معنای چھار شنبه و مخفف  Wedمثال .نشان دھنده ی نام روزی از ماه به طور خالصه است

 dddd  .خواھد بود Wednesdayمثال چھارشنبه به صورت .م روزی از ماه به طور کامل استنشان دھنده ی نا
 M  ١٢-١بين .نمايش دھنده ی شماره ی ماه است

 MM  .نمايش می دھد ٠٣مثال ماه سوم را به صورت .نمايش دھنده ی شماره ی ماه با پشتيبانی از اعداد تک رقمی
 MMM  .نمايش دھنده ی نام ماه به طور خالصه
 MMMM  .نشان دھنده ی نام ماه به صورت کامل
 yy  .٢٠٠٨ھستيم يعنی  ٠٨مثال ما در سال .نشان دھنده ی دو رقم اول سال است
 yyyy  .2008مثال .نشان دھنده ی نام کامل سال است

 hhيا h   ١٢-١بين .نشان دھنده ی ساعت است
 HHيا H   ٢٣-٠بين .نشان دھنده ی ساعت است

 m  ٥٩تا  ٠بين .ی دقيقه استنشان دھنده 
 mm  .کنار تک رقمی ھا ٠با در نظر گرفتن  ٥٩تا  ٠بين .نشان دھنده ی دقيقه است
 s  ٥٩تا  ٠بين .نشان دھنده ی ثانيه است

 ss  .کنار تک رقمی ھا ٠با در نظر گرفتن  ٥٩تا  ٠نشان دھنده ی ثانيه است بين 
 tt  .بودن زمان است AM/PMمشخص کننده ی 

 :  .ننده ی زمانجدا ک
 /  .جدا کننده ی تاريخ

فرمت ھايی که برای  ريخ را آموختيد می رسيم به اکه عاليم مربوط به زمان وت حاال
DateTime را بايد جای عالمت سوال در عبارت  فرمت ھای زير(می توان در نظر گرفت

  :)قرار دھيد} ٠:؟{
  M/d/yyyy  ٢٠٠٥/٣٠/١٠مثل 

Monday, January 30, 2005  dddd, MMMM dd, yyyy  
Monday, January 30,2005 10:00 AM  dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm tt  

Monday, January 30, 2005 10:00:23 AM  dddd, MMMM dd, yyyy HH:mm:ss tt  
٣٠ ١٠:٠٠:٢٣-01-٢٠٠٥  yyyy-MM-dd HH:mm:ss  

January 30  MMMM dd  
AM  ٢٠٠٢/٣٠/١٠ ١٠:٠٠:٢٣ M/d/yyyy HH:mm:ss tt  

البته اين فرمتھا استاندارد ھستند ولی شما به ھر گونه ای که دوست داريد می توانيد 
تاثير  DateTimeتنھا روی فيلد ھايی از جنس  DateTimeفرمت ھای .انھا را بچينيد

ولی  دارند و اگر روی ساير مقادير آنھا را اعمال کنيد از شما خطايی گرفته نمی شود
را اعمال  M/d/yyyyمثال اگر روی يک مقدار عددی فرمت .ردنتيجه ی درستی ھم ندا

در زير نمونه ای از فرمت تاريخ .چاپ می شود M/d/yyyyدر خروجی عينا عبارت  کنيم
  :راميبينيد

<asp:BoundField DataField="pic_DateTime" DataFormatString="{0:M/d/yyyy 

HH:mm:ss tt}" HtmlEncode="false" />  
و تگ  DataBindingر راجب به فرمتھا اين است که می توانيدآنھا را در نکته ی ديگ

آرگومان در يافت کند که اولی مثل  ٢می تواند  Evalتابع .نيز به کار ببريد <...#%>
فرمت کلی به شکل زير .ھميشه نام ستون و دومی فرمت آن ستون به انتخای شماست

  :است
<%# Eval(field expression,format expression)> 
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  :و يک مثال از آن
%>)"{0:dddd ddd MMMM yy hh}", "pic_DateTime"Eval(#<%  

بايد  است که Editدر ھنگام  ApplyformatInEditModeنکته ی ديگر به کار گيری 
 ApplyformatInEditMode تعريف می کنيد FormatStringمراقب باشيد وقتی يک 

  .تا ھنگام ويرايش دچار مشکل نشويد تنظيم کنيد) پيش  فرض است(Falseرا با 
را می توانيد با  FormatStringو در نھايت آخرين نکته در اين زمينه اين است که 

اين تابع ميتواند يک آرگومان از نوع رشته ای .در ھر جايی به کارببريد ToStringتابع 
به } ٠:C{تا االن مثال اگر .٠و{} بار بدون  ندريافت کند که فرمت دلخواه شما باشد ولی اي

تابعی است که از يک متد ديگر که  Tostringکفايت می کند چون  Cکار می برديد اينجا 
  :خودش حاوی يک مقدار است

        Response.Write(DateTime.Now.ToString(“dddd, MMMM dd, yyyy”)) 

  . :خروجی اين کد چيزی مثل شکل زير است
Friday, August 24, 2007  

را بدون آرگومان صدا بزنيم خروجی به صورت زير می  ToStringيکه اگر تابع در حال.
  :شد

24/08/2007 08:49:47  
  

  .کار کنيم Styleحاال می خواھيم کمی با 
  :وجود دارد Styleتگ ھای مختلفی در بحث 

١-Header Style: فرمتی را برایHeader مشخص می کند.  
٢-Row Style:کند فرمتی برای سطر ھا مشخص می.  
٣-AlternatingRow Style:عالوه بر Row Style  تعيين می شود و يکی در ميان و

  .به صورت تناوبی فرمتی برای سطر ھا مشخص مکی کند
٤-SelectedRow Style: جلوتر باSelection  درGridView  آشنا می شويدواين

  .تگ فرمتی را برای سطر انتخاب شده ايجاد می کند
٥-EditRowSyle:ی برای سطری که می خواھد فرمتEdit شود تعيين می کند.  

ھر يک از تگھای باال دارای صفت ھای مشترکی از قبيل صفت ھای زير ھستند که از 
  :نامشان بر می آيد وظيفه شان چيست
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Font-Bold----Font-Size---Font-Name---ForeColor---BackColor---
Border Style و...  

  :در کد زير مشخص شده است Style محل تعريف تگھای مربوط به
    <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”SqlDataSource1” AutoGenerateColumns=”false”> 

    Style Tags Here 

    <Columns> 

    Your Columns Defenation 

    </asp:BoundField> 

    <asp:BoundField HeaderText=”Customer Street” 

DataField=”customer_street” /> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

  :مثالی را دراين زمينه زير ميبينيد
    <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”SqlDataSource1” AutoGenerateColumns=”false”> 

    <HeaderStyle BackColor=”Blue” ForeColor=”White” Font-Bold=”true” Font-

Names=”Verdana” Font-Size=”Medium” BorderStyle=”Inset” /> 

    <RowStyle BackColor=”dimgray” ForeColor=”White” Font-Bold=”true” Font-

Names=”Verdana” Font-Size=”Small” BorderStyle=”Dashed” /> 

    <AlternatingRowStyle BackColor=”yellow” ForeColor=”black” Font-

Bold=”false” Font-Names=”Verdana” Font-Size=”Small” BorderStyle=”Ridge” /> 

    <SelectedRowStyle BackColor=”Aqua” ForeColor=”Brown” Font-Bold=”true” 

Font-Names=”Verdana” Font-Size=”X-Small” BorderColor=”Salmon” 

BorderStyle=”Dashed” /> 

    <EditRowStyle BackColor=”CadetBlue” ForeColor=”White” Font-Bold=”true” 

Font-Names=”Verdana” Font-Size=”Small” BorderStyle=”Dashed” /> 

    <Columns> 

.... 

    </Columns> 

    </asp:GridView>  
دکمه بايد  EditRowSyleو  SelectedRow Styleبرای مشاھده ی عملکرد تگھای 

  :اضافه کنيد GridViewرا به  Editو  Selectھای 
    <Columns> 

    <asp:CommandField ShowSelectButton=”true”  ShowEditButton=”true” /> 

    ... 

    </Columns> 

يعنی در تمام جدول تاثير .اين استيل ھا که تعريف کرديم استيل ھای عمومی بودند
تمامی ستون ھا تاثير  Headerتعريف کرديم روی  HeaderStyleمثال اگر ما .نددار

اين  برای.ولی شما شايد بخواھيد فرمت ستونی خاص را از ساير ستون ھا جدا کنيد.داشت
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آنھا را  <BoundField>در داخل تگ می توانيد  در اولين روش.روش وجود دارد ٢کار
  :اضافه کنيد

<asp:BoundField HeaderText=”Customer Name” DataField=”customer_name”  

HeaderStyle-BorderColor=”ButtonHighlight”  

HeaderStyle-Font-Bold=”false”   

HeaderStyle-Font-Italic=”true” 

ItemStyle-BackColor=”olive”/> 

ن ايجاد کرديم که داده اش را از ستو Customer Nameدر اين کد ما ستونی به نام 
customer_name از .جدول پايگاه داده می گيرد که خودش از خواصش استفاده کرده

و  BorderColor-Font-Boldاست که حاوی مواردی چون  HeadetStyleجمله ی آن 
ھمين طور .اين ستون خاص را مشخص کنيد Headerمی توانيد فرمت مربوط به  است... 

  .جزای داده ای ھر ستون تعيين کنيدمی توانيد فرمتی برای ا ItemStyleبا صفت 
  :است ولی به صورت زير <BoundField>دومين روش ھم در داخل تگ 

    <asp:BoundField  HeaderText=”Customer City” DataField=”customer_city”> 

    <ItemStyle  .../> 

    <HeaderStyle ... /> 

    <ControlStyle ... /> 

    </asp:BoundField> 

اين .آن را به کل نبستيم  <BoundField>در اين کد ما پس از تعريف ستونی با تگ 
 ItemStyleظاھر شوند از جمله تگ  <BoundField>کار باعث شد تگھايی بين تگ 

HeaderStyle که به ھر کدام می توانيد خاصيت ھايی ھمچون ... وBackColor-
ForeColo-Fontرا تعيين کرد... و.  

  
  

ھای آماده ی  template/کدنويسی خوشتان نمی آيد می توانيد از اگر از 
VisualStudio برای اين کار به قسمت .استفاده کنيدTask  کنترلGridView  رفته و

  :را برگزينيد Edit Templateگزينه ی 
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  .در اين صفحه می توانيد فرمت دلخواه خود را انتخاب کنيد

که به يک سطر خاص اختصاص داده می  Styleگفته شد به جز  - Styleحال ھمه نوع 
دسترسی داريم ولی به سطرھا GridViewما به ستونھا ی  AspXدر صفحه ی .شود
 و با برنامه نويسی اندک Code-Behindبرای دادن فرم به يک سطر خاص بايد در .خير

يم ھر در اين مثال می خواھ.برای اين کار يک مثال انجام می دھيم.اين کار را انجام داد
است را بھش يک فرمت دلخواه  Rezaآن برابر  Customer_nameسطری که فيلد 

  :برای اين کار ابتدا منبع داده را مشخص می کنيم.بدھيم
<asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1” runat=”server” 

$ <%”=ConnectionString ”System.Data.SqlClient”=ProviderName

 ”SELECT * FROM customer”=SelectCommand ”%>aaa ConnectionStrings:

></asp:SqlDataSource> 

  :را به صورت زير تعريف می کنيم GridViewسپس 
    <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”SqlDataSource1” AutoGenerateColumns=”false”> 

    <Columns> 

    <asp:BoundField HeaderText=”Customer Name” DataField=”customer_name” /> 

    <asp:BoundField  HeaderText=”Customer City” DataField=”customer_city” 

/> 

    <asp:BoundField HeaderText=”Customer Street” 

DataField=”customer_street” /> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

  :آشنا شويد GridViewاز کنترل   RowCreatingيک رويداد به نام  بايد باسپس 
    Protected Sub GridView1_RowCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles GridView1.RowCreated 

 

    End Sub  
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ما می .ايجاد می شود تحريک می شود GridViewھر بار که سطری در اين رويداد 
توانيم به اين صورت از اين رويداد استفاده کنيم که ھر بار که سطری ساخته شد اگر فيلد 

Customer_name آن سطر برابر Reza  بود فرمت آن را در يک بدنه یif  تعيين
 مشخص کنيم که ما می خواھيم شرط را روی فيلد  پس در ابتدا بايد.کن

Customer_name در کل در ھر بار تحريک رويداد .ايجاد کنيمRowCreating   از
شما می توانيد به اطالعات ستون ھای آن سطر دسترسی داشته  GridViewکنترل 
در ھر آيتم داده ھای يک شی است مثال  DataItemاين ھم يادتان باشد که خاصيت.باشيد

می  DataItemانھا  مجموعه ی بهسطر يک جدول آيتم ھای متعددی وجود دارند که 
  .بدھيم DataItemبايد انديسی به  )ستون(گوييم و برای استفاده از ھر يک

اين شی جز اشيايی است که باعث دسترسی به .می کنيماستفاده  DataBinderاز شی 
و يا تگ  در کد پشت صحنه داده) و يا داده ھای منابع داده ھای ديگر(عناصر پايگاه 

آشنا  <...#%>است که با آن در داخل تگ  Evalيک متد مھم اين شی .دمی شو <...#%>
شديد و ديديد که وظيفه ی نمايش داده ھای پايگاه داده را بر اساس نام ستون دريافتی بر 

  .ھم ما از اين متد استفاده کرديم به ھمين دليل.ه داشتعھد
تعريف .ر کد پشت صحنهبلکه د <...#%>در تگ تنھا حاال ھم نياز به آن داريم ولی نه 

  :آن به صورت زير است
DataBinder.Eval(container as Object,Expression as String,format as 
String) 

 Evalاولی که قبال ھم در متد .آرگومان ورودی دارد 3ھمانطور که می بينيد اين شی 
به حال نام ما تا .که مرجعی برای نمايش استبود يک شی  خالی از آن استفاده کرديم

ستونی که مقدارش را می خواھيم نمايش دھيم به اين مقدار می داديم ولی حاال می خواھيم 
و  سومين آرگومان ھم فرمتی برای نمايش داده است.به يک ديد ديگر به آن نگاه کنيم

 Propertyاين آرگومان می تواند ولی آرگومان دوم چيست؟.است Optionalآرگومانی 
ديگر نام ستون جھت (باشد   SqlConnectionگر شی مرجع من يک مثال ا.نيز باشد

مقدار  Valueبه   ”State“می توانم با مقداردھی اين آرگومان با  )نمايش نباشد
SqlConnection.State اين دسترسی به پس .دسترسی داشته باشمValue  يک ويژگی

اين امر چگونه ولی .امکان پذير است DataBinder.Evalتوسط متد  ,از شی مرجع 
  .برای اين کار به مثال زير دقت کنيدميسر است؟
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را در داخل تگ  SqlConnectionدر اين مثال می خواھيم چند تا از ويژگی ھای يک 
من اين کار .را تعريف کنم SqlConnectionولی قبل از آن بايد شی .نمايش دھم <...#%>

  :می نويسم Page_Loadرا در رويداد 
Dim k As New 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString) 

باز  Connectionبايد  ServerVesionسپس برای دسترسی به ويژگی ھايی مثل 
  :باشد

k.Open()  
ولی قبل از .استفاده کنم FormViewدر داخل يک  <...#%>من می خواھم از تگ 

اول .چيست DataBinder.Evalان ھای ورودی متد تعريف آن بايد مشخص کنم آرگوم
پيش از اين شما مثال می .پيدا کنم FormViewبايد منبع داده ای مناسبی برای کنترل 

و يا يک جدول را به آن می داديد  formview1.datasource=sqldatasource1گفتيد 
: formview1.datasource=dataTable(0) ل يک پس مرجع شما يک شی کلی مث...و

بسته به نام ستونی که (سطر به سطر آن جدول DataBinder.Evalجدول بود که با متد 
در اينجا من .مقاديرش نمايش داده می شد ,)می داديد Evalبه آرگومان ورودی متد 

و از طرفی در صورتی که .ندارم SqlConnectionمرجعی جز يک شی 
formview1.datasource=sqlconnection چون شی  ا مواجه می شويدباشد با خط

sqlconnection  يک شی ساده و غير جدولی است مانند بسياری از اشيا موجود در
.NET  مانند مثالDirectoryInfo و مورد قبول منبع داده ای کنترل ھای ... وRichData 

آن را  formview1.datasourceپس من بايد به دنبال يک مرجع باشم که .نخواھد بود
استفاده  DataBinder.Evalبتوانم از ھر يک از سطر ھای آن مرجع در متد بپذيرد و 

کنترل ھای  DataSourceکه صفت ) SqlDataSourceبه جز (يک نوع ديگر داده ای.کنم
FormView می پذيرد داده ھای کلکسيونی ... و)Icollection (نمونه ای از اين  .است

پس من می توانم مثال .نيز يافت ArrayListو يا  HashTableداده ھا را می توان در 
 ArrayListاز طرف ديگر چون شی .formview1.datasource=ArrayList :بگويم 

که تعريف  sqlconnectionذخيره کند من می توانم شی  می تواند ھر شی را در خود
  :کرده بودم را در آن ذخيره کنم

Dim arr As New ArrayList 

arr.Add(k) 
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که در  arrبه نام  ArrayListاز نوع ) مثل يک جدول(مرجع کلی دارمپس حاال من يک 
که قبال سطر ھای (می توانم به ترتيب به ھر يک از آيتم ھايش  DataBinder.Evalمتد 

را  formviewپس کافی است منبع داده ای کنترل .دسترسی داشته باشم) يک جدول بود
  :در نظر بگيرم ArrayListھمان 

FormView1.DataSource = arr 

FormView1.DataBind()  
 formviewخوب حاال کار ما در پشت صحنه تمام شد و ھمانطور که می دانيد کنترل 

کنيم  و اين  Bindنيست و خودمان بايد دستی آن را  AutoGenerateColumnsحاوی 
  :در آن انجام می دھيم ItemTemplateکار را با تگ 

<asp:FormView ID="FormView1" runat="server"> 

<ItemTemplate> 

  Items To Be Representation...       

</ItemTemplate> 

</asp:FormView> 

به گونه ای متفاوت با آنچه  DataBinderشی  Evalحاال می رسيم به استفاده از متد 
ی اولی مرجعی برا.آرگومان دارد ٣ھمانطور که گفتيم اين متد .تا بحال استفاده کرده بوديم

مقدار دھی  Container.DataItemاين مرجع را می توانيد با شی .نمايش است
ھمانطور که قبال ھم گفتيم اين شی يک سطر از يک جدول پايگاه داده را برمی گرداند .کنيد

را نام ستونی خاص بدھيم در  DataBinderشی  Evalدوم متد  و اگر آرگومان ورودی
البته اگر شی (را در خروجی نمايش می دھدنھايت مقدار آن ستون از سطر مرجع 

Container.DataItem  را تنھا و بدون متدEval  به کار ببريم می توان به ورودی آن
 #%>نام ستون يا انديس آن را داد تا يک راست آن را نمايش دھد مثال 

Container.DataItem(3)%>(. حاال  ديگر جدولی در کار نيست بلکه يک کلکسيون که
پس .است SqlConnectionحاوی يک شی نجا تنھا يک سطر دارد و آن سطر نيز در اي

با اين کار من به آن .استفاده کرديم Container.DataItemاز  شیبرای دسترسی به اين 
آرگومان بعدی ھم يک ويژگی از عنصری است که در آرگومان اول .شی دسترسی دارم

می توانم نام ويژگی مربوط  ,بود SqlConnectionو چون آن عنصر شی .مشخص کرديم
  :به آن را در اين آرگومان ذکر کنم مثال

DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ServerVersion") 

حتما يادتان ھست که وقتی يک سطر از يک جدول پايگاه داده را به عنوان 
Container  می مشخص می کرديد به مقادير تمامی ستون ھای آن دسترسی داشتيد و
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در اينجا ھم به ھمين .توانستيد به دلخواه عمل کنيد و بعضی را نمايش دھيد و بعضی را نه
نمايش در نظر می گيريد به تمام  صورت است يعنی وقتی يک شی را به عنوان مرجع

 ويژگی ھای آن شی نيز دسترسی داريد و به دلخواه می توانيد ھر کدام را که دوست داشتيد
  .نمايش دھيد
  :ويژگی آن را نمايش دادم ٤که من تنھا  به صورت زير شد FormViewکلی پس کد 

<asp:FormView ID="FormView1" runat="server"> 

 <ItemTemplate> 

 Server Version : 

 <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ServerVersion")%> 

 <br /> 

 State : 

 <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "State")%> 

 <br /> 

 Work Station Identifyer: 

 <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "WorkstationId")%> 

 <br /> 

 Packet Size: 

 <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "PacketSize")%> 

 </ItemTemplate> 

</asp:FormView> 

حال شما با متد .است SqlConnectionک خروجی اين کد ليست مقادير ِويژگی ھای ي
Add  شیArrayList  می توانيدSqlConnectionزيرا   ھای ديگری نيز به آن اضافه کنيد

متناظر با يک   ,در حقيقت مثال ما مثل يک جدول پايگاه داده بود با تنھا يک سطر
در  SqlConnectionشما می توانيد ھر شی ديگری نيز به جای .کلکسيون با يک آيتم

ArrayList  قرار دھيد و سپس از مقدار ويژگی ھای مخصوص آن استفاده کنيد ولی
قرار می دھيد بايد ھمجنس باشند چون در غير اين صورت  ArrayListاشيايی که در 

ويژگی ھای آنھا برای نمايش مخلوط  در نظر گرفته شده و با خطای عدم مالکيت فالن 
  .ويژگی برای فالن شی روبرو می شويد

به صورت تنھا و بدون مشتق کردن از شی  Evalنکته ی مھم اين است که اگر از متد 
DataBinder  استفاده می کرديد آنگاه تنھا دو آرگومان ورودی داشتيد يکیContainer 

as Object  و ديگریFormat as String  و ديگر آرگومانی به نامExpression as 
String البته در متد.شتيدبرای نسبت دادن ويژگی ندا DataBinder.Eval  تنھا آرگومان 

Container as Object  وExpression as String  اجباری بوده وformat as 
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String آرگومانی Optional پس فرق .خواھد بودEval  خالی وDataBinder.Eval  را
  .فھميديد

 aspxدر صفحات ھای يک شی  Propertyکردن مقدار  Bindالبته راه ديگر نيز برای 
ھمانطور که .است GridViewدر  BoundFieldنيز وجود دارد و آن ھم استفاده از تگ 
اين تگ حاوی يک .ايجاد کند GridVeiwدر  مجزامی دانيد اين تگ قادر است يک ستون 

است که با دادن نام ستونی از جدول پايگاه  DataFieldمھم به عنوان  خاصيت بسيار
حال فرض منيد به جای يک جدول پايگاه .در سطری مجزا نمايش دھد مقادير آن را ,داده
و به جای ھر سطر از جدول پايگاه داده يک شی .يک کلکسيون داريم ,داده

SqlConnection. پس می توانيم به جای دادن نام ستونی که می خواھيم نمايشش دھيم
خواھيم نمايشش  را که می SqlConnectionنام ويژگی  از شی  , DataFiledبه صفت 

را  GridViewبرای مثال به فرم زير منبع داده ای کنترل .بدھيم DataFiledدھيم را به 
  ):ی است که در باال تعريف کرده بوديمArrayListھمان  arr(تعريف کنيد

GridView1.DataSource = arr 

GridView1.DataBind() 

  :ا به صورت زير تعريف کنيم GridView1حال کافی است 
        <asp:GridView runat="server" ID="GridView1" 

AutoGenerateColumns="false"> 

        <Columns> 

        <asp:BoundField DataField="ServerVersion" HeaderText="Server 

Version" /> 

        <asp:BoundField DataField="State" HeaderText="State" /> 

        <asp:BoundField DataField="WorkstationId" HeaderText="Work Station 

Identifyer" /> 

        <asp:BoundField DataField="PacketSize" HeaderText="Packet Size" /> 

        </Columns> 

        </asp:GridView>  
البته .دادم DataFieldرا به صفت  SqlConnectionمی بينيد که نام ويژگی ھا ی شی 
 ButtonFiledاستفاده کرد ولی تگ  ButtonFiledمی توان از آنھا در تگی ھمچون 

نکته .استفاده کرد DataTextFieldنيست و به جای آن بايد از  DataFieldحاوی ويژگی 
ھنگامی که منبع ما يک .است DataKeyNamesی آخر ھم در مورد مقدار دھی به صفت 

) Primary Keyکه اغلب (اين صفت را با نام يک ستون خاص ,بودجدول از پايگاه داده 
که (بود مقدار دھی می گرديم و حاال ھم می توانيم آن را با يک ويژگی خاص از شی مرجع

  .ConnectionStringsاست مقدار دھی کنيم مثال صفت ) SqlConnectionدر اينجا 

www.ParsBook.org



196 
 

  
نمايش دھيم از عبارت زير بخواھيم داده  Repeaterاگر در داخل کنترل ھايی مثل 

  :استفاده می کنيم
<%# Container.DataItem(“column name”)> 

شی است که يک مرجع  containerپس شی .وجود دارد containerاينجا ھم شی 
ھای خود را دراختيار ما قرار نبع داده می تواند داده برای داده ھاست و به وسيله ی آن م

استفاده کنيم آنگاه می تواند  Evalبه تنھايی و بدون متد  و اگر مثل کد باال از آن.دھد
آرگومان ورودی بگيرد و آن ھم نام يا انديس ستونی است که می تواند آن را نمايش دھد 

در نظر بگيريم آنگاه نمی  Evalولی اگر مثل کد زير آن را به عنوان آرگومان ورودی متد 
داده ھای يک سطر از جدول پايگاه داده  تواند آرگومانی بپذيرد و تنھا يک مرجع برای

از شی  Evalاست و برای نمايش ستونی خاص از آن بايد به رگومان بعدی متد 
DataBinder پس به اين دليل که ).استفاده کنيمcontainer  يک مرجع برای شی بوده و

می دھد به که اجزای کنترل را به ما  eدر تابع باال به آن نياز داريم می توان از آرگومان 
و  Rowبرای اين کار از صفت.استفاده کنيم containerراھی برای رسيدن به عنوان 
برای بازيابی يک ستون خاص از  Evalچون تابع  آن استفاده می کنيمDataItemسپس 

و برای رسيدن به سطر از  بايد سطر باشد containerدر قسمت يک سطر ايجاد شده پس 
e.Row.DataItem کنيم استفاده می:  

DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, “customer_name”) 

پس از اين به بعد ھر جا می خواستيد به عناصر پايگاه داده در کد پشت صحنه 
البته  آن استفاده کنيم Evalو متد  DataBinderاز شی دسترسی داشته باشيد حتما بايد 

گر چه در آنجا (کفايت می کند خالی  Evalولی اگر در داخل صفحه باشد  دررويداد مناسب
آن  ااستفاده  Evalو متد  DataBinderھم ھمانطور که پيش از اين گفته شد می توان از 

اولين آرگومان ورودی آن شی مرجع داده .)کرد فقط در صورت لزوم مثل مثال ھای باال 
 ھر سطر جدولی از پايگاه داده است که به عنوان منبع داده ایاست که در اينجا 

Gridview و ما بايد از  در نظر گرفته شدهRow.DataItem تم يآن استفاده کنيم تا به آ
و برای  ساخته می شود دسترسی داشته باشيم RowCreatingھای سطری که در رويداد 

يا به عبارت ديگر دسترسی به يک سطر بايد مرجعی برايش  Row.DataItemاستفاده از 
زيرا اگر به رويداد  خواھد بود eمان ارسالی داشته باشيم که در اينجا آرگو
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RowCreating  يک نگاھی بيندازيدe  در آنجا از جنسGridViewRow پس  خواھد بود
 Row.DataItemاست که برای دسترسی به خود سطر از  eدر حالت کلی مرجع سطر 

حاوی بايد است  Containerپس يادتان باشد در اينجا آرگومان اول که  .استفاده کرديم
حال کافی .ستون آن ھم مشخص شود Evalتا با آرگومان بعدی تابع  يک سطر خاص باشد

  :خيره کنيمذاست نامی که از اين متدھا استخراج کرديم را در جايی 
        Dim title As String = DataBinder.Eval(e.Row.DataItem, 

“customer_name”) 

  :گاه در فرمت و شکل آن تغيير ايجاد کنيمبود آن Rezaسپس آن را چک کنيم که اگر 
        If title = “reza” Then 

            e.Row.ForeColor = Drawing.Color.DarkBlue 

            e.Row.BackColor = Drawing.Color.HotPink 

        End If 

آن ,پس برای تغيير در فرمت سطر.سطر ساخته شده است مرجع  ھمان  eدر اينجا 
ھمان  مرجع  سطر ساخته شده است پس حاوی تمام متد ھای  eو چون .رابايد تغيير دھيم

مرجع  سطر ساخته شده است نه خود  eيادتان باشد .آن ھست Styleمربوط به 
آن استفاده کنيد ھمانطور که در باال از  Rowبرای دسترسی به سطر بايد از متد .سطر

e.Row.DataItem استفاده شد.  
است که  e استفاده کنيم چون  GridViewاز نام کنترل  eبه جای  ممی توانستيما ن

  .است GridViewRowEventArgsموقعيت سطر ساخته شده را می داند و از نوع 
 Rezaآن  custome_nameسطری که فيلد حاال اگر برنامه را اجرا کنيد می بينيد که 

  .باشد با بقيه از نظر رنگ فرق دارد
تمايز يک سطر از سطر ھای ديگر .که برای شما زديم اھميت ويژه ای دارداين مثالی 

  .در يک جدول بسيار بحث پر کاربردی است
در .شايد با خود بگوييد خوب ما اين کار را به صورت دستی نيز می توانيم انجام دھيم

  :سطر اول را قھوه ای کرديمForeColorزير 
GridView1.Rows.Item(0).ForeColor = Drawing.Color.Brown 

آيا شما ھميشه انديس سطری که نامش رضا است .اين کار کامال دستی و استاتيک است
  را می دانيد؟

  
GridView Selection:  
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و باعث .وجود دارد GridViewدر ... و Update=Deleteھم عالوه بر  Selectعمل 
  :می شود SelectedIndexChangedتحريک رويداد 

    Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 

 

    End Sub  
  :کنترل موجود است SelectedIndexانديس آيتم انتخاب شده در صفت 

    Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 

        Dim i As Integer = GridView1.SelectedIndex 

 

    End Sub 

ما در زير اين . نمايش دھيد GridViewبايد اين دکمه را در  Selectبرای ايجاد عمل 
  :در نظر گرفتيم Imageکار را کرديم ولی نوع دکمه را 

    <asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource1” runat=”server” 

ProviderName=”System.Data.SqlClient” ConnectionString=”<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>” SelectCommand=”SELECT * FROM customer” 

></asp:SqlDataSource> 

        <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”SqlDataSource1” DataKeyNames=”customer_name”> 

        <Columns> 

        <asp:CommandField ShowSelectButton=”true” ButtonType=”Image” 

SelectImageUrl=”ttt.jpg” /> 

        </Columns> 

        </asp:GridView> 

نمايش  GridViewدرکنار تمامی سطر ھای کنترل  Selectی دکمه ,با اجرای اين کد
تحريک می  SelectedIndexChangedداده می شود و با فشردن ھر يک از آنھا رويداد 

را تعريف کنيد فرمت وشکل سطر  SelectedRow Styleاينجاست که اگر تگ .شود
 SelectedIndexChangedحاال می خواھيم پاسخی به رويداد .انتخاب شده تغيير می کند

را نمايش می دھد  Customerباال که تمامی ستون ھای جدول  GridViewکنترل 
با  Customer_nameبر حسب ستون  Customerھمانطور که می دانيد جدول .بدھيم

حاوی نام مشتری و شماره ی ھم  Depositorجدول .رابطه دارد Depositorجدول 
باال کليک کند  GridViewر سطری از ما می خواھيم اگر کسی در ھ.حساب وی است

Account_number  وی از جدولDepositor برای اين کار .برايش نمايش داده شود
ھستيم که کليد اصلی  Customerنياز به استخراج مقدار ستونی از جدول 
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به جستجوی شماره ی  Depositorتا با آن بتوانيم در جدول ) Customer_name(است
  .حسابش باشيم

 SelectedIndexChangedاز آن بھتر است پاسخ ھای ساده تری به رويداد قبل 
  :بدھيم

البته ( GridViewکنترل  DataKeyNameصفت  Valueبا کد زير می توانيد به 
ولی دقت کنيد که نام ستونی که اينجا وارد .دسترسی داشته باشيد)سطری که انتخاب شده
  :تعريف کرديد GridViewکه در تگ  دکرديد دقيقا ھمانی باش

        Dim namea As String = 

GridView1.SelectedDataKey.Values(“customer_name”) 

 DataKeyNameبه صفت  selectاگر می خواھيد بدون استفاده از عمل يا دکمه ی 
کنترل  DataKeysدسترسی داشته باشيد می توانيد از صفت  GridViewکنترل 

GridView ديس سطر مورد نظر را که می خواھيد به استفاده کنيد و انDataKeys ش
يادتان .معرفی کنيد DataKeysدسترسی داشته باشيد را به عنوان آرگومان ورودی صفت 

و  امکان پذير است GridViewباشد استفاده از اين متد تنھا در رويداد ھای مرتبط با 
 GridView در DataKeyNameوقتی می توانيد از آن استفاده کنيد که حتما صفت 

اين رويداد به .قرار داديم On Boundمثال در زير ما آن را در رويداد .تعريف شده باشد 
  :و نمايش داده در آن رخ می دھد  GridViewکردن  Bindھنگام 

Response.Write(GridView1.DataKeys(1).Value.ToString())  
  :شده دسترسی داشته باشيد می توانيد به داده ھای سطری که انتخاببا کد ھای زير 

        Dim k As String = GridView1.SelectedRow.Cells(1).Text 

        Dim kk As String = GridView1.SelectedRow.Cells(2).Text 

        Dim kkk As String = GridView1.SelectedRow.Cells(3).Text 

Cell مشخص می کند کدام ) نديس ستونا(که ارگومان وروديش.يعنی سلول يا فيلد
  .ستون از سطری که انتخاب کرديم
و  Customerمربوط به پيوند دو جدول  queryابتدا .حال به مثال خود بر گرديم

Account را مشخص می کنيم:  
SELECT depositor.account_number  

FROM customer INNER JOIN depositor  

ON customer.customer_name = depositor.customer_name 

WHERE (customer.customer_name = @cname)”  
و .است بدر سطر اول که مقدار برگشتی را مشخص کرديم که ھمان شماره حسا

 Fromو در آخر Whereسپس  Selectابتدا  sqlھای  Queryھمانطور که می دانيد در 

www.ParsBook.org



200 
 

را که مقدارش  آن نامی Customerپس اينگونه می گوييم که از جدول .چک می شود
با کلمه ی  Fromسپس در جلوی .قرار بده Whereاست در شرط  cnameبرابر پارامتر 

بين دو جدول رابطه بر قرار کرديم که اين رابطه بر اساس  INNER JOINکليدی 
Customer_name ھای مشترک بين دو جدول بوده:  

Table1   INNER JOIN  Table 2    On    ‘Same Columns’ 
Query  باال رامی توان به صورت زير ھم نوشت که ابتدا دو جدول را در قسمتFrom 

در ھم ضرب کارتزين کرده و سپس سطرھای نام برابر را جدا کرده و آنھايی که برابر 
  :بوده را بر می گزيند cnameپارامتر 

SELECT depositor.account_number 

FROM customer,depositor 

WHERE (customer.customer_name=depositor.customer_name) AND 

(customer.customer_name = @cname)  
البته ھمراه .به کار می بريم SqlDataSourceرا در يک کنترل  queryپس اين 

  :cnameپارامتر 
<asp:SqlDataSource ID=”SqlDataSource2” runat=”server”  

ProviderName=”System.Data.SqlClient”  

ConnectionString=”<%$ ConnectionStrings:aaa %>”  

SelectCommand=”SELECT depositor.account_number FROM customer INNER JOIN 

depositor ON customer.customer_name = depositor.customer_name WHERE 

(customer.customer_name = @cname)”> 

 <SelectParameters> 

   <asp:ControlParameter  

ControlID=”GridView1”  

Name=”cname”  

PropertyName=”SelectedDataKey.Values(customer_name) “ /> 

  </SelectParameters> 

</asp:SqlDataSource> 

اين پارامتر از يک .پارامتری است که در اينجا به کاربرديم  نکته ی مورد توجه در اينجا
GridView و .تامين می شودPropertyName  آن

SelectedDataKey.Values(customer_name) اين صفت وقتی قابل دسترسی .است
ما اين .مقداردھی کرده باشيم GridViewرا در تگ  DataKeyNameاست که ما مقدار 

در غير اين صورت از عبارت .بازيابی را قبل از اين ھم در کد پشت صحنه انجام داده بوديم
  .می کنيم زير به جای آن استفاده

  :که با توجه به توضيحاتی که داديم می توان به جای آن از عبارت زير نيز استفاده کرد
PropertyName=”SelectedRow.Cells(1).Text “ 
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باال يادتان باشد در قسمت  SqlDataSourceدرکد کنترل 
SelectedDataKey.Values(customer_name)  نبايدcustomer_name  را در

بايد آن ر .ار دھيد چون رشته جدا تلقی شده و از شما خطا گرفته می شودقر"" داخل 
  :’‘در داخل  و يا اينکه به صورت زير) مثل باال(به کارببريد"" بدون 

PropertyName=”SelectedDataKey.Values(‘customer_name’) “   
  :استفاده کرديم GridViewو در نھايت برای نمايش حاصل از 

<asp:GridView ID=”GridView2” runat=”server” DataSourceID=”SqlDataSource2” 

EmptyDataText=”No Account”></asp:GridView> 

فقط بگويم که بعضی از افراد در پايگاه داده ی ما  EmptyDataTextدر مورد صفت 
 No Accountوام دارند و نه حساب و برای اينکه فيلذ خالی نشان دادخ نشود از عبارت 

چه شد؟ما  NulldisplayTextشايد از خود بپرسيد که پس صفت .آن استفاده کرديم در
نمايش ستونھا استفاده کنيد يک خصوصيت به نام در  <BoundField>گفتيم اگر از تگ 

NulldisplayText لخواه ھم دارد که در فيلدھای خالی آن ستون خاص مقدار رشته ای د
  :شما را می نويسد

<Columns> 

<asp:BoundField DataField=”account_number” HeaderText=”ACcount Number” 

NullDisplayText=”No Account” /> 

</Columns>  
ھمين کار را می کند ولی نه برای يک ستون  EmptyDataTextدر حالی که صفت .

  .خاص بلکه برای تمامی ستونھا 
را از يک  Queryای يک اين بود که ما پارامتر بر مثالپس نکته ی مھم در اين 

GridView و نکته ی ديگر تنظيمات در .تامين کرديمGridView ما دو حالت برای .بود
داشتيم اولی  تنظيمات عمومی بود که در کل ... انواع تنظيمات فرمت شکل داده و

GridView  تنھا مخصوص ستون و يا اعمال می شد ودومی تنظيمات خصوصی که
ستسم ان را عالوه بر تنظيمات عمومی به کار ببريم و ھميشه سطری خاص بود و می توان

مثال اگر يک استيل عمومی برای ستونھا .ھستند عتنظيمات خصوصی به عمومی ارج
در آن ستون به جای استيل ,تعريف کنيد و سپس يک استيل خصوصی برای ستونی خاص

  .می شود اعمالستيل خصوصی اعمومی 
 

Grid View Sorting:  
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ساده ترين .به روش ھای مختلفی صورت می گيرد GridViewی در يک مرتب ساز
اين صفت مقداری رشته ای می گيرد که .است SortExpressionروش استفاده از صفت 

می دانيم يک جدول .ھمان نام فيلدی است که مرتب سازی بايد بر اساس ان صورت پذيرد
اينکه می گوييم .ی می باشددارای ستونھای متعددی است که ھر ستون دارای داده ھاي

فرض کنيد جدول ما .مرتب سازی بر اساس يک ستون انجام گيرد در مثال زير واضح است
  :به اين صورت است

JobLast nameFirst name
karmand zadloo ali
dabir bidari reza 
monshi ahmadi bahram 

١-SortExpression=’first name’:  
JobLast nameFirst name
karmand zadloo ali
monshi ahmadi bahram 
dabir bidari reza 

٢- SortExpression=’last name’:  
JobLast nameFirst name
monshi ahmadi bahram 
dabir bidari reza 
karmand zadloo ali

٣- SortExpression=’job’:  
JobLast nameFirst name
dabir bidari reza 
karmand zadloo ali
monshi ahmadi bahram 

قرار دادن صفت  Trueاين کار با .است Automatic-Sortingاولين نوع مرتب سازی 
AllowSorting  در تگGrid View انجام می شود:  

<asp:GridView ID=”gridview1” runat=”server” DataSourceId=”sqldatasource1” 

AllowSorting=”true”> 

 ,ه شکل لينک در آمده و با کليک بر روی ھر يکبھا  HeaderTextام اين کار با انج
مرتب صعودی تش کليک کرديم HeaderTextجدول بر اساس ھمان ستونی که بر روی 

  .با کليک مجدد روی آن به صورت نزولی مرتب می شود.می شود
ستونی حال اگر بخواھيم مثال با کليک بر روی ستونی خاص مرتب سازی بر اساس 

از ديگر انجام شود چه کنيم؟اين کار نوعی سفارشی سازی است پس بايد 
SortExpression  در تگBoundField استفاده کنيم. SortExpression  در خود تگ

GridView قرار ندارد.  
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را برداشته و صفت  GridViewبرای اينکار من ابتدا ستون ھای پيش فرض
AllowSorting  را باTrue می کنم مقداردھی:  

   <asp:GridView ID=”gridview1” runat=”server” 

DataSourceId=”sqldatasource1” AllowSorting=”true” 

AutoGenerateColumns=”false”> 

ايجاد می  BoundFieldو سپس  Columnسپس ستونھای مورد نظر خود را با تگ 
  :کنم

   <Columns> 

   <asp:BoundField DataField=”customer_name” HeaderText=”Customer Name”   

   <asp:BoundField DataField=”customer_city” HeaderText=”Customer City” /> 

   <asp:BoundField DataField=”customer_street” HeaderText=”Customer Street” 

/> 

   </Columns> 

  :به دلخواه استفاده می کنم SortExpressionسپس از صفت 
   <asp:BoundField DataField=”customer_name” HeaderText=”Customer Name”  

SortExpression=”customer_city”/> 

   <asp:BoundField DataField=”customer_city” HeaderText=”Customer City” 

SortExpression=”customer_name” /> 

   <asp:BoundField DataField=”customer_street” HeaderText=”Customer Street” 

SortExpression=”customer_street” /> 

کليک کنم مرتب سازی بر  HeaderText customer_nameدر اينجا اگر من روی 
  .صورت می گيرد و بر عکس چون خودمان اين را خواستيم Customer_cityاساس فيلد 

وش برای فيلدھای حاوی مقادير مرتب سازی به اين رنکته ی قابل توجه اين است که 
  .باينری صورت نمی گيرد

است که می توانيد  Sortingو  Sortedدارای دو رويداد به نامھای  GridViewکنترل 
  .کدھای مورد نظر خود را در آن بنويسيد

Sorting With ObjectDataSource:  
اما نه با .ھم صورت گيرد ObjectDataSourceمرتب سازی می تواند با 

SortExpression.ما قادريم از کد نويسی در اين راستا استفاده  ن نوع مرتب سازیيدر ا
عنوان منبع داده  هاز شی که ما خودمان ساختيم ب ObjectDataSourceکنيم زيرا 

  .در زير می خواھيم يک مثال نسبتا جامع در اين زمينه بزنيم .استفاده می کند
قرار دارند که  RadioButtonListو  DropDownListدر اين مثال يک 

DropDownList  حاویExpression  ھايی برای مرتب سازی است که عمل مرتب
صعودی يا نزولی بودن را نيز  RadioButtonListسازی بر اساس آنھا انجام می گيرد و 
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نمايش داده می شوند و منبع داده ی اين  GridViewمقادير در يک کنترل .نمايش می دھد
  .متصل است empDBاست که به کالس  ObjectDataSourceک کنترل ھم ي

 DropDownListکه ما از  Expressionاز آنجايی که مرتب سازی بر اساس يک 
پس نياز به اضافه کردن تابعی است که ھمان کار  دريافت می کنيم صورت می گيرد

GetAllEmployees  را انجام دھد ولی با يک آرگومان ورودی به نامExpression. اين
می (و در کنار آن به کالس اضافه می کنيم GetAllEmployeesتابع را ھمنام با تابع 

توان اين کار را در ھر کالسی انجام داد به شرط اينکه تعداد يا نوع آرگومان ھای ورودی 
  :)برابر نباشد

   Public Function GetAllEmployees(ByVal sortexpression As String) As 

DataView 

 

    End Function 

داريم  Expressionبه نام  Stringبينيد يک آرگومان ورودی از نوع  ھمانطور که می
مقدار برگشتی به جای و ھمينطور .که مرتب سازی بايد بر اساس آن صورت گيرد

DataSet  از نوعDataView اين ما را به ياد شی .استDataView  و متدSort  ان می
  :تابع ابتدا موارد تکراری را می نويسيم برای نوشتن.اندازد

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(“aaa”).ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim sql As String = “Select * from employees” 

        Dim da As New SqlDataAdapter(sql, con) 

        Dim ds As New DataSet() 

        Try 

            da.Fill(ds, “Employees”) 

        Catch 

            Throw New ApplicationException(“Data error.”) 

        End Try 

در .ديمرا پر کر DataSetقرار نداديم و در آن تنھا  Tryما مقدار برگشتی را ديگر در 
که حاوی جدول بازيابی شده است را به يک شی  DataSet ادامه يک اين شی

DataView   می دھيم تاDataView آن و سپس ) براساس ورودی تابع(آن را مرتب کند
  :را بر گردانيم

Dim dv As New DataView(ds.Tables(“Employees”)) 

dv.Sort = sortexpression 

Return dv 
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عمل مرتب سازی را بر اساس چند فيلد ھم  DataViewدانيد شی  ھمانطور که می
ھم استفاده کنيم مرتب سازی را به  DESCو  ASCانجام می دھد و اگر در پايان رشته از 

  .ترتيب صعودی و نزولی می کند
نام ستونھای مرتب سازی به خاطر ھمين ما به دنبال تھيه ی رشته ای ھستيم که اوال 

  :مثل زير.ودی و نزولی بود را مشخص کندرا بدھد و دوما صع
Customer_ID,customer_name DESC  

 Customer_ID,customer_nameعمل مرتب سازی را بر اساس دو فيلد اين رشته 
  .و به صورت نزولی انجام می دھد

و  DropDownListولی قبل از آن . می رويم ObjectDataSourceحال تعريف 
RadioButtonList  می کنيمرا ايجاد:  

<asp:RadioButtonList ID=”RadioButtonList1” runat=”server”> 

            <asp:ListItem Value=”ASC”>Ascending</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem Value=”DESC”>Descending</asp:ListItem> 

</asp:RadioButtonList> 

مشخص کننده ی صعودی و  RadioButtonListدر آيتم ھای  Valueمی بينيد که 
  .نزولی بودن رشته است

DropDownList ھم به صورت زير تعريف می کنيم:  
Choose a Sort mode:&nbsp;<asp:DropDownList ID=”DropDownList1” 

runat=”server” AutoPostBack=”true”> 

  <asp:ListItem>emp_ID</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_firstname</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_lastname</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_job</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_ID,emp_firstname</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_firstname,emp_lastname</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_firstname,emp_job</asp:ListItem> 

  <asp:ListItem>emp_lastname,emp_job</asp:ListItem> 

</asp:DropDownList> 

را در آن  AutoPostBackو صفت   به صورت دلخواه قرار دادماين آيتم ھا را من 
  .گذاشتم Trueبرابر 

  :رشته بايد به فرمت  زير باشد اين.حال بايد رشته ی مرتب سازی را توليد کنيم
DropDownList1.SelectedValue + “ “ + 
RadioButtonList1.SelectedValue 

  :يره کردهخاست ذ Visible=falseکه به صورت  Labelما اين رشته را در يک 
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<asp:Label ID=”Label2” runat=”server” Visible=”False”></asp:Label>  
  :معرفی می کنيم ObjectDataSourceرا به عنوان پارامتر به  Labelو آن  

 Protected Sub DropDownList1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles DropDownList1.SelectedIndexChanged 

        Label2.Text = DropDownList1.SelectedValue + “ “ + 

RadioButtonList1.SelectedValue 

 End Sub 

  :ObjectDataSourceسپس تعريف 
    <asp:ObjectDataSource ID=”ObjectDataSource1” runat=”server” 

TypeName=”EmpDB” SelectMethod=”GetAllEmployees”> 

    <SelectParameters> 

    <asp:ControlParameter ControlID=”label2” Name=”sortexpression”  

PropertyName=”text”  /> 

    </SelectParameters> 

    </asp:ObjectDataSource> 

  :است GridViewحال نوبت به تعريف 
 <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”ObjectDataSource1” > 

 </asp:GridView> 

 GridViewبه  Selectولی يک مشکل دارد و آن ھم وقتی دکمه ی .مثال ما کامل شد
  :کرده Trueرا در آن  ShowSelectButtonما  صفت .مشخص می شوداضافه می شود 

  <Columns> 

     <asp:CommandField ShowSelectButton=”true” /> 

  </Columns>  
  :خودمان به صفحه اضافه می کنيمLabelو و يک دکمه  

  <asp:Button ID=”Button1” runat=”server” Text=”Go Selected Value” /><br /> 

  <asp:Label ID=”Label1” runat=”server”></asp:Label></div> 

سطری را که انتخاب کرديم در  IDبرای فھميدن مشکل می خواھيم با کليک کردن دکمه 
Label برای اين کار صفت .نمايش داده شودDatakeyName  کنترلGridView  را

  :مقدار دھی کرده
DataKeyNames=”emp_ID” 

را با متد  انتخاب شده  سطر يک دکمه عمل بازيابیسپس در رويداد کل
SelectedRow.Cell(i) انجام می دھيم:  

        If GridView1.SelectedIndex <> -1 Then 

            Label1.Text = GridView1.SelectedRow.Cells(1).Text & “ “ & 

GridView1.SelectedRow.Cells(2).Text & “ “ & 

GridView1.SelectedRow.Cells(3).Text & “ “ & 

GridView1.SelectedRow.Cells(4).Text 

        Else 

            Label1.Text = “No Row Selected yet!!!” 
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        End If 

سطری را انتخاب نکرده برای مواقعی است که روی دکمه کليک کنيم ولی  ifشرط 
  .باشيم

سپس روی .يک سطر کليک کنيد Selectی حال برای فھميدن اشکال کار روی دکمه 
سپس .برايتان نمايش داده می شودمقادير سطری را که انتخاب کرديد  .دکمه کليک کنيد 

انجام  DropDownListعمل مرتب سازی را براساس يکی از آيتم ھای موجود در 
پس از آن مجددا روی دکمه ی مربوطه کليک کنيد تا مشخصات سطر انتخاب شده .دھيد
برای جلوگيری از اين مشکل و حفظ .می بينيد با قبلی فرق می کند.يتان به نمايش در آيدبرا

آن را جايی حفظ کنيم و سپس emp_Idبايد حداقل شده ی قبلی  Selectکردن سطر 
برای  GridViewکنترل  Selectبرای اين کار ھنگام کليک روی دکمه ی .بازيابی کنيم
  :قرار می دھيم ViewStateيک  دررا  emp_ID ,مرتب سازی

    Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 

        If GridView1.SelectedIndex <> -1 Then 

            ViewState(“SelectedValue”) = 

GridView1.SelectedDataKey.Values(“emp_ID”) 

        End If 

    End Sub 

کند از رويداد  Bindمی خواست دوباره خودش را  GridViewسپس ھنگامی که 
OnBound ) وقتی تحريک می شود که جدول به طور کاملBind  شده و اماده ی نمايش

و ابتدا فاده کرده آن است)در حقيقت قبل از نمايش اين رويداد تحريک می شود.است
ViewState  بازيابی می کنيمرا:  

    Protected Sub GridView1_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GridView1.DataBound 

        Dim selectedValue As String = CType(ViewState(“SelectedValue”), 

String) 

 

    End Sub 

  :نباشد اگر بود بازگشت کن Nullسپس چک می کنيم 
        If selectedValue Is Nothing Then 

            Return 

        End If 

برای اين کار روی .شده ی قبلی را با جديده عوض کنيم Selectدر اين قسمت بايد آيتم 
ه آيتم کليدی ھر سطری با انجام می دھيم و چنانچ Foe Eachسطر ھا پيمايش با حلقه ی 
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 Selectبازيابی کرديم برابر بود آن سطر به عنوان آيتم  ViewStateکه ما از مقداری 
  .شده خواھد بود

  
به صورت زير می  Gridviewرا روی سطر ھای  For…Eachپس ابتدا حلقه ی 

  :نويسيم
        For Each row As GridViewRow In GridView1.Rows 

 

        Next row 

  :ھر سطر را بازيابی می کنيم  DataKeyسپس در داخل حلقه عنصر 
Dim keyValue As String = GridView1.DataKeys(row.RowIndex).Value.ToString() 

RowIndex  ھمان شماره ی سطری است که در حال پيمايش است و جز شی
GridViewRow است.  

  :سپس شرط را چک می کنيم
            If keyValue = selectedValue Then 

                GridView1.SelectedIndex = row.RowIndex 

            End If 

خواھد بود که ھمان سطری  RowIndexسطر انتخاب شده ھمان اگر چنانچه پيدا شد 
  .است که قبال انتخاب شده بود ولی با عمل مرتب سازی جايش عوض شد

  .است ORDER Byو کلمه ی  Query sqlنوع ديگر مرتب سازی با 
GridView Paging:  

به اين صورت .می تواند انجام دھد GridViewصفحه بندی جز عمليات مھمی است که 
که به جای نمايش کلی داده ھا مخصوصا در حجم باال آن ھا را صفحه بندی می کنيم و 

ربر ارايه می به کابين انھا نيز ساده است  Navigateسپس در تعدادی صفحه که 
را  Gridviewکنترل  AllowPagingبرای صفحه بندی اتوماتيک کافی است صفت .دھيم

تعدا سطر ھايی که در ھر صفحه بايد نمايش  PageSizeقرار دھيد و با صفت  Trueبرابر 
  :داده شوند را مشخص کنيد

    <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

datasourceId=”SqlDataSource1” AllowPaging=”true” PageSize=5></asp:GridView> 

  :از صفات مھم ديگر در اين زمينه می توان به موارد زير اشاره کرد
PageIndex: شماره ی صفحه ای را مشخص می کند که باBind  شدنGridVew  از

  .آن شروع به نمايش کند
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PagerSetting:ته براینوع و فرمت دکمه يا شماره ھای قرار گرفNavigate و 
  .صفحه بندی را مشخص می کند که در ادامه توضيح داده خواھد شد

PagerStyle:شکل و قالب اعداد و دکمه ھای پيمايش صفحه را مشخص می کند.  
  

است که به محض  PagerIndexChangedرويداد مھمی که در اين زمينه وجود دارد 
  .دانتقال از يک صفحه به صفحه ای ديگر رخ می دھ

  :خود می پذيرد Modeمقادير زير را در صفت  PagerSettingتگ 
NextPrevious: باعث ايجاد دکمه ھایNext  وPrev  درGridView می شود.  

NextPreviousFirstLast: عالوه بر لينک ھایNext  وPrev  باعث ايجاد دو دکمه
  .به صفحه ی آخر می رود Lastبه صفحه ی اول و  Firstمی گردد که 

Numeric:مثال اگر يک .ه ی صفحه را نشان می دھدرتنھا شماGridview صفحه  ٥
را نمايش می دھد که با زدن ھر شماره به صفحه ی متناظر آن می  ٥تا  ١داشته باشد از 

  .رويم
NumericFirstLast: دو لينک  ,عالوه بر شمارهFirst  وLast است.  

  
PagerSetting  دارای صفت ھای زيادی پس ازMode  است که در زير به دليل

  :مشابه بودنشان در زير تنھا به چند تای آنھا اشاره می کنيم
FirstPageText: روی لينک نوشته ای کهFirst می آيد.  

FirstPageImageUrl:به جای نوشته می توان تصويری جای آن قرار داد.  
  .وجود داردنيز  Next-Prevoius-Lastبلکه برای  firstاين دو صفت نه تنھا برای 

  .استفاده کنيم PagerSetting تگمی خواھيم از  GridViewدر مثالھای زير از 
        <asp:GridView ID=”GridView2” runat=”server” 

datasourceId=”SqlDataSource1” AllowPaging=”true” PageSize=5> 

        <PagerSettings Mode=”NextPrevious” PreviousPageText=”Back” 

NextPageText=”Next” /> 

        </asp:GridView> 

        <asp:GridView ID=”GridView3” runat=”server” 

datasourceId=”SqlDataSource1” AllowPaging=”true” PageSize=5> 

        <PagerSettings Mode=”NumericFirstLast” PreviousPageText=”Back” 

NextPageText=”Next” PageButtonCount=”3” /> 

        </asp:GridView> 

        <asp:GridView ID=”GridView4” runat=”server” 

datasourceId=”SqlDataSource1” AllowPaging=”true” PageSize=5> 
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        <PagerSettings Mode=”NextPrevious” NextPageImageUrl=”~/next.JPG” 

PreviousPageImageUrl=”~/prev.JPG”   PageButtonCount=”3” /> 

        </asp:GridView> 

است که تعداد شماره ھای صفحات  PageButtonCountصفت ديگر بين آنھا 
تا کنيد  ٣تاست شما می توانيد آن را مثال  ١٠تعداد آنھا  Default مثال اگر به طور .است

) ٣در اينجا (آخرين شماره برويدقرار می گيرد و ھر گاه روی .. که به جای بقيه عالمت 
ھمه ی اين اعمال که روی صفحات .شماره خواھد بود ٣خود به خود شماره ی بعدی جزو 

قابل انجام  GridViewکنترل  Propertiesھم در قسمت  Visualانجام داديم به صورت 
  .ھستند

گ ھمانطور که گفتيم اين ت.آشنا شويم TEmplateFieldمی خواھيم کمی بيشتر با 
  .ما می شود GridViewستون کامال سفارشی در باعث ايجاد يک 

در مثال زير ستونھای يک جدول را با ھم ترکيب می کنيم و در يک ستون سفارشی 
  :انجام می دھيم <  #%>اين کار را با تگ .نمايش می دھيم

    <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

DataSourceID=”SqlDataSource1” AutoGenerateColumns=”false” 

HorizontalAlign=”Left” Font-Names=”Verdana”> 

    <Columns> 

    <asp:TemplateField HeaderText=”Customer Details” HeaderStyle-Font-

Names=”verdana”  HeaderStyle-HorizontalAlign=”Left” HeaderStyle-Font-

Bold=”true”> 

    <ItemTemplate> 

    <%#Eval(“emp_firstname”) + “ “ + Container.DataItem(“emp_lastname”) + “ 

has a Job name:” + Eval(“emp_job”)%> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

ولی به داليلی .يماستفاده کرد Container.DataItemو ھم از  Evalدر اينجا ھم از 
Eval بھتر است.  

می گيريم و با کليک يک  دکمه  TextBoxيک کارمند را از يک  Idدر مثال زير 
ی دھيم البته با شکل نمايش مGridViewاز  TemplateFieldمشخصات وی را در يک 

  .يگردو فرمی 
 ObjectDataSourceپس ابتدا .استفاده می کنيم ObjectDataSourceدر اين راه از 
  :را تعريف می کنيم

<asp:ObjectDataSource ID=”ObjectDataSource1” runat=”server” 

TypeName=”EmpDB” SelectMethod=”GetEmployee”> 
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  <SelectParameters> 

   <asp:ControlParameter ControlID=”TextBox1” Name=”EmployeeID” 

PropertyName=”text” /> 

  </SelectParameters> 

</asp:ObjectDataSource> 

  :مربوطه را قرار داده Buttonو TextBoxسپس 
 <asp:TextBox ID=”TextBox1” runat=”server”></asp:TextBox> 

 <asp:Button ID=”Button1” runat=”server” Text=”Go” />< 

  :می پردازيم GridViewبه تعريف و 
        <asp:GridView ID=”GridView1” runat=”server” 

AutoGenerateColumns=”false”> 

        <Columns> 

        <asp:TemplateField HeaderText=”---|||Employee Details|||---“> 

        <ItemTemplate> 

        <asp:Label runat=”server” Text=’ <%# Eval(“emp_firstname”)+” “ + 

Eval(“emp_lastname”) %>’ 

        BackColor=”red” ForeColor=”ButtonHighlight” Font-Names=”Tahoma” 

Font-Bold=”true”></asp:Label> 

        </ItemTemplate> 

        </asp:TemplateField> 

        </Columns> 

        </asp:GridView> 

 آن را ادغام نام ونام Textقرار داديم و خاصيت  TemplateFieldدر  Labelيک 
ھا شکل و فرم داديم به اين صورت  Labelخانوادگی مشتری کرديم و در ضمن کمی ھم به 

برای  DataSourceIDبرای نمايش خاصيت .برايش تعريف کرديم.. و BackColorکه 
نوشته نشود و دکمه  TextBoxتعريف نکرديم چون تا مقداری داخل  GridViewکنترل 

به ھمين .مواجه می شويم NullReferenceای کليک نشود اگر اين کار را کنيم با خط
  :کردن را در رويداد کليک دکمه انجام می دھيم Bindخاطر 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        GridView1.DataSource = ObjectDataSource1 

        GridView1.DataBind() 

    End Sub  
يادتون ھست در بحث مربوط به تجارت .ھم قابل انجام است Visualاين مثال به صورت 

مشابه اين مثال را انجام  Visualدر آنجا ما به صورت  DataListالکترونيم و کنترل 
ی  گزينه Taskکافيست در قسمت  GridViewکنترل  Visualبرای ورود به محيط .داديم

EditTemplate  تا وارد پنجره ی مربوطه شويدرا بزنيد.  
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م برای تگ ه بوديانجام داد TemplateFieldتمام کارھايی که تا به حال برای 
ItemTemplate تگھای ديگری نيز وجود دارند.بود)GridView Template(  مثل:  

١-HeaderTemplate:برای سفارشی کردن ھدر.  
٢-FooterTemplate:ارشی کردن برای سفfooter.  
٣-AlternatingItem Template:سفارشی کردن يک در ميان سطر ھا .  
٤-EditItemTemplate: ھنگام فشردن دکمه یEdit درGridView) البته اگر

ShowEditbutton برابرTrue باعث سفارشی شدن ستون می شود) باشد.  
 عرفی کرديم با ھم میھايی که در باال م GridView Templateدر زير مثال ھايی از 

  .بينيم
  :استفاده می کنيمHeaderTemplateدر ابتدا از 

<HeaderTemplate> 

  <asp:Label runat=”server” Text=”My Custom Header” ForeColor=”AliceBlue” 

BackColor=”Black” Font-Names=”Verdana”></asp:Label> 

</HeaderTemplate> 

يک رنگ پس زمينه و يک  Textرار داديم و يک ق Labelيک  Headerدر قسمت 
  .رنگ يرايش انتخاب کرديم

    <AlternatingItemTemplate> 

    <asp:Label runat=”server” Text=”OK”></asp:Label> 

    </AlternatingItemTemplate> 

در سطر ھای ستون  Okبا اين کار به صورت يکی در ميان نوشته ی 
TemplateField  می گيردقرار.  

    <EditItemTemplate> 

    <asp:Label runat=”server” text=”Edit View”></asp:Label> 

    </EditItemTemplate> 

و  در سطری که اين کليد فشرده شد Editدر ھنگام فشردن کليد  Edit Viewنوشته ی 
  .قرار می گيرد TemplateFieldستون 

 GridView Templateنيز در  EmptyDataTemplateتگھای ديگری مثل 
ھر گاه منبع داده ای شما خالی بود اين تگ عمل ميکند و می توانيد در آن ھنگام .ھستند

GridView را سفارشی کنيد.  
کنترل  Taskاعمال باال را انجام دھی بايد به قسمت  Visualصورت اگر بخواھيد به 

GridView  رفته و رویEdit Template ی مثل پنجره ی زير ره اکليک کنيد تا پنج
  :نشان داده شود
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حاال می خواھيم يک .کردن توابع را آموختيد  Bindطرز  DataBindingدر اوايل بحث 

ليست زير نمايش داده می  GridViewدر اين مثال در يک .مثال جالب را با ھم انجام دھيم
  :شود

Customer_name—account_number—branch_name---balance  
 ٤٠٠تا  ١٠٠اين مقادير بين .فيلد مقدار موجودی ھر مشتری در بانک استآخرين 

می خواھيم در کنار نام افرادی که در حسابشان کمتر از .ھزار دالر در نوسان ھستند
و کنار نام افرادی که در حسابشان  )يعنی بد(ھزار دالر است يک تصوير ضربدر قرمز١٩٠

و در کنار نام افرادی که در  )عنی خوبي(ھزار دالر است يک تيک سبز ٢٥٠بيش از 
برای اين .نمايش دھيم )بد نيست(ھزار دالر است يک خط آبی ١٩٠و  ٢٥٠حسابشان بين 

که اين کار را .کار نياز به يک ستون سفارشی و مازاد بر ستونھای پيش فرض داريم
Templatefield  تصاوير به شکل زير ھستند.ی دھدمانجام:  

   
  :رل تصاوير باال ايجاد می کنيمنتتابع برای ک کي

    Public Function GetStatusPicture(ByVal dataitem As Object) As String 

    End Function 

برای اطمينان آن ا به .را دريافت می کند GridView از Balanceعنصر اين تابع   
int  تبديل کرده و در داخل يک متغير از نوعInteger ين دليل ورودی تابع به ا.می ريزيم
در نظر گرفتيم که خطايی رخ ندھد و مقدار به سالمت وارد تابع شود سپس آن  Objectرا 

  :تبديل کرديم intرا به 
Dim price As Integer = CInt(dataitem)  
سپس روی اين مقدار شرط قرار می دھيم و در ھر شرط نام تصوير مورد نظر را ھمراه 

  :با پسوندش برمی گردانيم
        If price > 250000 Then 

            Return "“k.jpg"”        ElseIf price < 190000 Then 

            Return "“ad.jpg"”        Else 
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            Return "“id.jpg"”        End If  
  :می رويم Aspxحال به صفحه ی 

جدولی که ما در (.را ايجاد می کنيم Query Sqlدر ابتدا کنترل منبع داده ای به ھمراه 
  ):از اتصال دو جدول به وجود آمده اين مثال رويش کار می کنيم

<asp:SqlDataSource 

ID="”qlDataSource1"”runat="”erver"”ProviderName="”ystem.Data.SqlClient"”Conne

ELECT ”="SelectCommand”"%>$ ConnectionStrings:aaa %”="ctionString

depositor.customer_name, account.account_number, account.branch_name, 

account.balance FROM account INNER JOIN depositor ON account.account_number = 

depositor.account_number"”</asp:SqlDataSource> 

  :ی کنيمرا وارد صفحه می کنيم و منبع داده اش را مشخص م GridViewسپس کنترل 
    <asp:GridView 

ID="”ridView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qlDataSource1"”> 

 

    </asp:GridView> 

از توابع با  <… #%>که می توانيم در تگ  تکرار می کنيم قبل از ادامه اين نکته را
ل تگ درداخ TemplateFieldستونی را با تگ .مقدار ورودی و خروجی ھم استفاده کنيم

Column اضافه می کنيم:  
    <Columns> 

    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

     

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    </Columns> 

در داخل تگ Imageچون قصد ما نمايش تصوير است پس از يک کنترل 
ItemTemplate  استفاده می کنيم وUrl بازگشتی از تابع  تصوير را مقدار

GetStatusPicture قرار می دھيم:  
# %’='ImageUrl”erver"”="runat Image:asp<

>’'%>) ”alance"“GetStatusPicture(Container.DataItem(" 

  .استفاده کنيد Imageنيز به جای کنترل  ...”=img src>می توانستيد از يک تگ 
  :آرگومان ورودی زير صدا زديم را با GetStatusPictureدقت کنيد که ما تابع 

Container.Dataitem(“balance”)  
يک سطر را بر می گرداند و اگر به آن  Container.DataItemقبال ھم گفتيم که 
در اينجا .آن ستون را از آن سطر به ما می دھد) نام ستونی خاص(آرگومان ورودی بدھيم

ان را مستقيما به تابع ھم مقدار موجودی ھر سطر را بر می گرداند که ما ھم 
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GetStatusPicture  داديم تا تصوير مربوطه را توليد کند و سپس خود تابع
GetStatusPicture  را به عنوانImageURL قرار داديم.  

  :مشکلی پيش نمی آيدقرار دھيم  Trueاگر صفحه بندی و مرتب سازی را 
AllowPaging="”rue"”AllowSorting="”rue"” می توان تابعGetStatusPicture  را به

  :فرم زير نيز صدا زد
GetStatusPicture(Container.DataItem) 

  .در اينجا ما يک سطر را به عنوان مرجع به تابع می فرستيم
  :به صورت زير تغيير می کند GetStatusPictureآنگاه تابع 

    Public Function GetStatusPicture(ByVal dataitem As Object) As String 

        Dim price As Integer = CInt(DataBinder.Eval(dataitem, "“alance"”) 

        If price > 250000 Then 

            Return "“k.jpg"”        ElseIf price < 190000 Then 

            Return "“ad.jpg"”        Else 

            Return "“id.jpg"”        End If 

    End Function 

مرجع است که سطر مورد نظر  آرگومان اول.ھم که آشنا ھستيد DataBinder.Evalبا 
  .است و آرگومان دوم نام ستون مورد نظر است

کاری کرد با کليک روی ھر کدام از می توان اين اشکال را به شکل دکمه در آورد و 
 SelectedValueکار نمی توان از  برای اين.ا در خروجی نوشترآنھا نام آيتم کليک شده 

نداريم پس رويداد  Selectکرد چون اصال ما اينجا دکمه ی استفاده  GridViewکنترل 
SelectedIndexChanged پس چاره چيست؟چگونه می توان .اصال تحريک نمی شود

آن ھم با  که کليک شده  ImageButtonنام آيتمی را مشخص کرد که در کنارش يک 
TemplateField قبال ھم با دو متد .ايجاد شدهCommandArgument  و

CommandName کنيم پس ما از آنھا استفاده می.آشنا شده ايد.  
    <asp:GridView 

ID="”ridView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qlDataSource1"” 

    <Columns> 

    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate>  

    <<asp:ImageButton ID="”mage1"”runat="”erver"”ImageUrl='’%# 

GetStatusPicture(Container.DataItem) 

%>'’CommandName="”lick"”CommandArgument='’%# Eval("“ustomer_name"” %>'’/> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 
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مقدار دھی  clickرا با يک مقدار استاتيک رشته ای به نام  CommandNameصفت 
  .کرديم

را  CommandArgumentصفت .جلوگيری از خطا انجام می  دھيماين کار را برای 
ساخته  TemplateFieldروی سطری که با   ImageButton ھم با مقدار نام مشتری که

  .شده پر می کنيم
يک سطر را به عنوان آرگومان  )رای تنوعفقط ب(اين است که ما اينبار نکته ی مھم

پس درخط اول تابع .پاس کرديم  GetStatusPictureورودی به تابع 
GetStatusPicture  مقدارBalance را به صورت زير بازيابی کنيد:  

  Dim price As Integer = CInt(DataBinder.Eval(dataitem, "“alance"”)  
 CommandArgumentاين آيتم در صفت .خاب شدهحاال تنھا می ماند نمايش آيتم انت

imageButton برای اين کار مثل توضيحاتی که در بحث تجارت الکترونيک .قرار دارد
خوشبختانه کنترل .باشد Commandداديم بايد به دنبال رويدادی باشيم که حاوی 

GridView  رويدادی به نامRowCommand اين رويداد وقتی تريگر می شود که.دارد 
ديديد که اين رويداد  DataListھمانطور که در کنترل .کليک شود GridViewدکمه ای در 

ItemCommandپس از رويداد .بودRowCommand  استفاده کرده و ابتدا چک می
 GridViewچون ممکن است دکمه ھای ديگری در (کنيم ھر دکمه ای کليک نشده باشد

دکمه ای که کليک شده  CommandNameبرای اين کار ميگوييم اگر خاصيت ) باشند
click  باشد آنگاه داخل شرط برو و صفتCommandArgument  آن را در خروجی

  :چاپ کن
    Protected Sub GridView1_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles 

GridView1.RowCommand 

        Dim k As ImageButton = e.CommandSource 

        If k.CommandName = "“lick"”Then 

            Response.Write("“ou click The Row With Customer Name:"”& 

k.CommandArgument) 

        End If 

    End Sub 

انيد به صورت زير که استفاده کردم و شما می تو Commandsourceالبته من از 
  :ساده تر ھم ھست بنويسيد

    Protected Sub GridView1_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles 

GridView1.RowCommand 
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        If e.CommandName = "“lick"”Then 

            Response.Write("“ou click The Row With Customer Name:"”& 

e.CommandArgument) 

        End If 

    End Sub 

  :به مشکل بر می خورد GridViewبا  Editدليل عمده عمل  ٣به 
تا حاال حتما با سايت ھايی .است TextBox ,تنھا راه ويرايش عناصر يک جدول-١

ھم در فرمشان  TextBoxز شما  چيزی غير از برخورد کرديد که ھنگام ثبت نام ا
ھيچ سايتی اين .دارد Male & Femaleاين صفت دو مقدار .Genderمثال خاصيت .بيايد

اين کار را  DropDownListاز شما نمی پرسد بلکه در يک  TextBoxسوال را در داخل 
د بلکه در معمولی پرسيده نمی شو TExtBoxآدرس ھيچ گاه در يک .يا مثال آدرس.می کند

حال اگر شما اين .رد ديگراپرسيده می شود و مو MultiLineبا صفت  TExtBoxيک 
قصد ويرايششان را داشته باشيد ھمه در قالب  GridViewو در يک  مقادير را وارد کرديد

TextBox و شما می توانيد به جای انتخاب ھر يک از .به شما ارايه می شودMale & 
Female ر آن قرار دھيد و عمل ھر رشته ای را دUpdate يا در .به خوبی انجام می شود

کوچولو در اختيار شماست که تا کوچکترين کلمه ای در آن  TextBoxقسمت آدرس يک 
  .می نويسيد بقيه ی کلمات از ديد شمامحو می شود

ھای ويرايش داده در  TextBoxدر  Validateمشکل بعدی نبود ھر گونه -٢
GridView اين ھم يک مشکل .فيلد سن می توانيد نام خود را وارد کنيد شما در.است
  .بزرگ است

به اندازه ی عرض ستونھای  TextBoxشده به ھر  فضای اختصاص داده-٣
Gridview پس طبيعتا فضای کمی برای ھر .استTextBox  وجود دارد و ممکن است

کامل ديده تجاوز کند و به طور  TextBoxمقادير پيش فرض موجود در آن از عرض 
  .نشود
  

چه خوب بود که در ھنگام .ھمه ی اين ھا مشکل امنيتی بزرگی محسوب می شود
يرای انتخاب  DropDownLisو يا يک  MultiLineبا  TextBoxويرايش ھم يک 

Gender د کنترل ھای يا ميشو  .وجود داشتValidation  را به ھرTextBox  به طور
اين اعمال به طور خود به خود در .را انجام داد و محدوديت ھای الزم کرد Addدلخواه 
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GridView و .ولی خوشبختانه به صورت دستی می توان آنھا  را انجام داد.وجود ندارند
  .قابل انجام است EditTemplatFieldو عنصر مھم  TemplateFieldآن ھم تنھا با تگ 

وان چنين کارھايی را می تدر زير مثالی جامع را با ھم حل می کنيم که به وسيله ی آن 
نياز به يک فيلد با خاصيت  TExtBox MultiLineدر ابتدا چون برای ايجاد .انجام داد

  :طوالنی تر داريم يک جدول جديد ايجاد می کنيم که دارای چنين فيلدی ھم باشد
Create Table NewEmployee( 

,  nvarchar(70)  emp_ID 
,  nvarchar(30)  emp_firstname 
,  nvarchar(30)  emp_lastname 

,  nvarchar(30)  emp_job 
)  nvarchar(500)  emp_comment    

  Primary Key (emp_ID);

تازه  emp_commentاست تنھا فيلد  Employeeدر اين جدول ھمه چيز مثل جدول 
ھمچنين .نمايش داده شود TExtBox MultiLineاضافه شده که قرار است در يک 

emp_Job  نيز در يکDropDownList به نمايش در خواھد آمد.  
 Selectھمراه با .استفاده می کنيم SqlDataSourceبرای حل اين مثال ابتدا از يک 

  :UpdateCommandو
<asp:SqlDataSource 

ID="”qlDataSource1"”runat="”erver"”ProviderName="”ystem.Data.SqlClient"” 

ConnectionString="”%$ ConnectionStrings:aaa %>"” 

SelectCommand="”elect * FROM NewEmployee"”UpdateCommand="”PDATE NewEmployee 

SET 

emp_firstname=@emp_firstname,emp_lastname=@emp_lastname,emp_job=@emp_job,emp_

comment=@emp_comment WHERE emp_ID=@emp_ID"”> 

</asp:SqlDataSource> 

قبل از ھر چيز عمليات ).دليلش را جلو تر متوجه خواھيد شد(از پارامتر استفاده نکرديم 
Insert اين کار را به دليل نمايش استفاده از .در اين جدول را انجام خواھيم دادTExtBox 

MultiLine  وDropDownList پس ابتدا کنترل ھای الزم را ايجاد می .انجام می دھيم
  :کنيم

id:<asp:TextBox ID=”TextBox1” runat=”server”></asp:TextBox><br /> 

firstname:<asp:TextBox ID=”TextBox2” runat=”server”></asp:TextBox><br /> 

lastname:<asp:TextBox ID=”TextBox3” runat=”server”></asp:TextBox><br /> 

job:<asp:DropDownList ID=”DropDownList1” runat=”server”> 

         <asp:ListItem>negahban</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>monshi</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>motarjem</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>shymist</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>computerist</asp:ListItem> 
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         <asp:ListItem>modir</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>architecture</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>barghkar</asp:ListItem> 

         <asp:ListItem>hesabdar</asp:ListItem> 

     </asp:DropDownList><br /> 

comment:<asp:TextBox ID=”TextBox4” runat=”server” Height=”87px” 

TextMode=”MultiLine” 

Width=”151px”></asp:TextBox><br /> 

 firstnameدومی  idقرار داديم که اولی مخصوص  TextBox ٣خط اول  ٣در 
ايجاد کرديم و عناوين شغلھا را به  DropDownListسپس يک .استLastnameوسومی 
می شد عناوين شغلھا را از پايگاه داه گرفت با دستور (آن قرار داديم ListItemعنوان 

Select distinct emp_job from NewEmployee  ولی برای اين تعداد محدود
ترجيح دادم دستی آنھا را وارد کنم در ضمن ھر چه ارتباظ با پايگاه داده کمتر باشد کارايی 

 Commentبرای دريافت  MultiLine TextBoxو در نھايت يک .)سايت باالتر می رود
  .ايجاد کرديم

  :را بر عھده گيرد Add To DataBaseم تا عمليات سپس يک دکمه ايجاد می کني
<asp:Button ID=”Button1” runat=”server” Text=”Add To DataBase” /> 

به رشته ای  idسوری بوده و  idمربوط به دريافت  TextBoxو از آنجايی که 
Unique  تبديل می شود يکLabel  زير دکمه قرار می دھيم تاid  جديد را به شخصی که

  ):برای رجيستر شدن ھای بعدی(ه دھدر سايت عضو شده ارايد
<asp:Label ID=”Label1” runat=”server” Font-Bold=”True” Font-Names=”Verdana” 

ForeColor=”Green”></asp:Label><br /> 

توسط تابع زير که بسيار شبيه تابع کردن به پايگاه داده ھم  Addعمليات 
InsertEmployee می دھيم است انجام:  

    Public Function InsertEmployee(ByVal EmployeeId As String, ByVal 

EmployeeFirstName As String, ByVal EmployeeLastName As String, ByVal 

EmployeeJob As String, ByVal EmployeeComment As String) As String 

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(“aaa”).ConnectionString 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim qs As String = “INSERT INTO NewEmployee 

VALUES(@emp_ID,@emp_fname,@emp_lname,@emp_job,@emp_comment)” 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

 

        cmd.Parameters.Add(“@emp_fname”, SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeFirstName 

        cmd.Parameters.Add(“@emp_lname”, SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeLastName 
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        cmd.Parameters.Add(“@emp_job”, SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeJob 

        cmd.Parameters.Add(“@emp_comment”, SqlDbType.VarChar, 30).Value = 

EmployeeComment 

        cmd.Parameters.Add(“@emp_ID”, SqlDbType.NVarChar, 70).Value = 

(CStr(EmployeeId) & Guid.NewGuid.ToString).ToString 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

            Return CStr(cmd.Parameters(“@emp_ID”).Value) 

        Catch err As SqlException 

            Throw New ApplicationException(“Data error.”) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

 

    End Function 

  :بايد درون رويداد کليک دکمه چنين بنويسيم Insertات سپس برای عملي
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text = InsertEmployee(TextBox1.Text, TextBox2.Text, 

TextBox3.Text, DropDownList1.SelectedValue, TextBox4.Text) 

        GridView1.DataSource = SqlDataSource1 

        GridView1.DataBind() 

    End Sub 

در ضمن ما .نمايش داديم Labelدر يک است  Idکه در اينجا مقدار برگشتی تابع را 
GridView  را اينجاDataBind  جدول می خواستيم ھر بار که سطری در کرديم زيرا

Insert  می شود بالفاصله درGridView اگر در ھمان تگ .ھم نمايش داده شود
GridView   صفتDataSourceID  رامقداردھی می کرديم ھر بار که سطری را به

کردن  Refreshحتی با (نمايش داده نمی شد GridViewپايگاه داده اضافه می کرديم در 
  .وباره اجرا می کرديمو بايد صفحه را می بستيم و د) ھم نمی شد

چون ھمه کار در تگ .است GridViewحاال نوبت به اصل کار می رسد و آن ھم 
TemplateField صورت می گيرد:  

<Columns> 

<asp:TemplateField HeaderText=”Employees”> 

           ... 
من می خواھم .دست خودمان است GridViewپس نحوه ی چيدن عناصر  

  :ر ھم ھستند اين بار روی ھم باشندر کناد به جای حالت معمولی که) ستونھا(عناصر
<ItemTemplate> 
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<asp:Label ID=”Label5” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_ID”)%>’></asp:Label><br /> 

<asp:Label ID=”Label1” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_firstname”)%>’></asp:Label><br /> 

<asp:Label ID=”Label2” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_lastname”)%>’></asp:Label><br /> 

<asp:Label ID=”Label3” runat=”server” Text=’<%# Eval(“emp_job”)%>’ 

></asp:Label><br /> 

<asp:Label ID=”Label4” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_comment”)%>’></asp:Label><br /> 

</ItemTemplate> 

تنھا عناصر را به شيوه ی دلخواه نمايش  ItemTemplateدر تگ  در اين کد ما
  ).Comment(دوم نام سوم نام خانوادگی سپس شغل و در نھايت ھم توضيح idاول .داديم

 Trueرا  ShowEditButtonولی قبل از آن .می رسد EditTemplateحاال نوبت به 
  :می کنيم

<asp:CommandField ShowEditButton=”true” /> 

نشان داده شده اند و ما می خواھيم ھنگام  Labelپس تا به حال تمام داده ھای قبلی در 
Edit فشردت دکمه ی (کردنedit ( فيلدJob  بهDropDownList  و فيلدComment  به

MultiLineTextBox ترتيب در برای اين کار کافی است عناصر دلخواه را به .تبديل شود
  .قرار دھيم EditTemplateتگ 

 Labelدر يک ھنگام تغيير  آن را  چون اين فيلد نبايد تغيير کند.شروع می کنيم  Idاز 
  :نمايش می دھيم

<asp:Label ID=”lab” runat=”server” 

/> br><Label:asp></’%>)”emp_ID“#Eval(<%’=Text 

  :مايش می دھيمن TextBoxرا در  Lastnameو  Firstnameدو فيلد 
<asp:TextBox ID=”TextBox5” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_firstname”)%>’></asp:TextBox><br /> 

# <%’=Text ”server”=runat ”TextBox6”=ID TextBox:asp<       

/> br><TextBox:asp></’%>)”emp_lastname“Eval( 

اين ولی قبل از آن بايد بدانيد که .ھيمقرار می د  DropDownListدر يکرا  jobفيلد 
dropDownList  بايد عالوه بر اينکه بايد حاوی آيتم ھای مربوط به شغل ھا باشد

شود روی آيتم مشخص شده ی  Loadمورد نظر می خواھد  DropDownListھنگامی که 
ی که را انتخاب کرده بود ھنگام monshiمثال اگر قبال شخص شغل .قبلی باشد نه آيتم جديد

DropDownList  مورد نظرLoad دکمه ی (شدEdit ھم  )فشرده شدMonshi   را نشان
استفاده کرده و شماره ی آيتمی را که  SelectedIndexبدين منظور بايد از صفت .دھد
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ی شد روی بار گذار DropDownListتا وقتی  شخص قبال انتخاب کرده بود به آن بدھيم
می دانيم عنوان اين را از کجا بياوريم؟حال اين شماره .کرده باشدآيتم مورد نظر توقف 

 ()aبه اين منظور ابتدا يک آرايه به نام .قابل بازيابی است Eval(“emp_job”)شغل با 
ھمونی (اول DropDownlistکه در  تعريف می کنيم و عناوين شغلھا را به ھمان ترتيبی

  :مدر آن درج می کني )تعريف کرده بوديم Insertکه ھنگام 
Public a() As String = {“negahban”, “monshi”, “motarjem”, “shymist”, 

“computerist”, “modir”, “architecture”, “barghkar”, “hesabdar”} 

  .تعريف کرديم تا درون تابع زير قابل شناسايی و استفاده باشد  Publicاز نوع 
توسط  aspx سپس تابعی تعريف می کنيم که نام شغل را از صفحه ی

Eval(“emp_job”)   به عنوان آرگومان ورودی از نوعObject ) برای جلوگيری از
آن عنصر را مشخص  aآرايه ی  روی تک تک عناصردريافت کند و در يک حلقه ) خطا
  :کند

    Protected Function GetSelectedTitle(ByVal title As Object) As Integer 

        For i As Integer = 0 To a.Length 

            If title = a(i) Then 

                Return i 

            End If 

        Next 

    End Function 

تا آنجايی که آرايه ی  ٠توسط تابع دريافت شد سپس از ) title(ابتدا نام شفا مورد نظر 
a  آيتم دارد حلقه می چرخد و با شرطif ايه یآر تک تک عناصرa  باtitle  مقايسه می

 .می شود Returnشوند و ھر کدام که مساوی بود انديسش 
آشنايی کاملتری داريد کمی حرفه ای و به  Vb.Netالبته اين تابع را می توانيد اگر با 

  :صورت زير نوشت
    Protected Function GetSelectedTitle(ByVal title As Object) As Integer 

        Return Array.IndexOf(a, title.ToString()) 

    End Function 

و انديسش را  Titleبگرد دنبال  aاين تابع می گويد در بين انديس ھای آرايه ی
  .برگردان

به اين ترتيب ما به انديس شغل انتخاب شده ی قبلی دسترسی داريم و حاال برای استفاده 
  :استفاده ميکنيم ان SelectedIndexاز صفت  DropDownlistدر 

’%>))”emp_job“#GetSelectedTitle(Eval(<%’=SelectedIndex 
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قرار  -’‘پايگاه داده سر کار دارد درون  ارا در مواردی که ب <...#%>يادتون باشه تگ 
  "".دھيد نه 

ھم به ھمان  DropDownListنکته ی ديگر اين است که آيتم ھای شغل ھا را در اين 
  :حتی يک جابجايی باعث ايجاد مشکل و نتيجه ی غلط می شود.دترتيب قبلی قرار دھي

<asp:DropDownList ID=”DropDownList1” runat=”server”  

SelectedIndex=’<%#GetSelectedTitle(Eval(“emp_job”))%>’> 

   <asp:ListItem>negahban</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>monshi</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>motarjem</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>shymist</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>computerist</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>modir</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>architecture</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>barghkar</asp:ListItem> 

   <asp:ListItem>hesabdar</asp:ListItem> 

</asp:DropDownList><br /> 

قرار دارند  GridViewکه در DropDownListنکته ی ديگر اين است که نام ھر دو 
DropDownList1 اين دو در دو تگ دليلش آن است که .است و خطايی گرفته نمی شود

کنترلی  Aspی و اصال صفحه .جداگانه تعريف شده اند به ھمين دليل مشکلی پيش نمی آيد
  .قرار دارند GridViewبه اين نام را درک نمی کند چون اين دو کنترل در داخل 

  :نشان می دھيم TextBoxرا در يک  Commentدر نھايت ھم 
# <%’=Text ”server”=runat ”TextBox7”=ID TextBox:asp<  

/> br><BoxText:asp></”70”=Height ”MultiLine”=TextMode ’%>)”emp_comment“Eval( 

  :به شکل زير است EditItemTemplateپس کد کلی در تگ 
        <EditItemTemplate> 

       <asp:Label ID=”lab” runat=”server” 

Text=’<%#Eval(“emp_ID”)%>’></asp:Label><br /> 

       <asp:TextBox ID=”TextBox5” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_firstname”)%>’></asp:TextBox><br /> 

       <asp:TextBox ID=”TextBox6” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_lastname”)%>’></asp:TextBox><br /> 

       <asp:DropDownList ID=”DropDownList1” runat=”server”  

SelectedIndex=’<%#GetSelectedTitle(Eval(“emp_job”))%>’> 

            <asp:ListItem>negahban</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>monshi</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>motarjem</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>shymist</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>computerist</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>modir</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>architecture</asp:ListItem> 
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            <asp:ListItem>barghkar</asp:ListItem> 

            <asp:ListItem>hesabdar</asp:ListItem> 

       </asp:DropDownList><br /> 

       <asp:TextBox ID=”TextBox7” runat=”server” Text=’<%# 

Eval(“emp_comment”)%>’ TextMode=”MultiLine” Height=”70”></asp:TextBox><br /> 

        </EditItemTemplate> 

و در ادامه کمی به شکل و فرمت .ھم به پايان می رسد Columnبا اين کار تگ 
GridView بھا داديم:  

  </Columns> 

     <FooterStyle BackColor=”#F7DFB5” ForeColor=”#8C4510” /> 

     <RowStyle BackColor=”#FFF7E7” BorderColor=”Red” BorderStyle=”Double” 

ForeColor=”#8C4510” /> 

     <SelectedRowStyle BackColor=”#738A9C” Font-Bold=”True” 

ForeColor=”White” /> 

     <PagerStyle ForeColor=”#8C4510” HorizontalAlign=”Center” /> 

     <HeaderStyle BackColor=”#A55129” Font-Bold=”True” ForeColor=”White” /> 

  </asp:GridView> 

اين پارامتر ھا کجا ھستند و .است Sqlو آن ھم پارامتر ھای .حاال تنھا يک چيز می ماند
ی ويرايش داده برا GridViewببينيد چون شما از فرمت معمولی .از کجا تامين می شوند؟

زيرا .نداريد <.…asp:Parameter Name>ھا استفاده نکرديد پس نيازی به تعريف تگ 
تنھا کاری که بايد بکنيد .شناخته می شوند Sql Queryپارامتر ھا خود به خود از روی 

 GridViewزيرا اگر يادتون باشه وقتی به صورت معمولی با .مقدار دھی به پارامترھاست
 editھنگام ھايی را که  GridView TextBoxانجام می داديم خود کنترل را  Editعمل 

شما وصل می کرد پس نيلزی به تامين منبع  Queryنمايش می داد را به پارامتر ھای 
به  GridViewپارامتر ھا نداشتيد ولی در اينجا چون خودتان ھمه چيز را ايجاد کرديد 

س اينجا ھم نيازی به تعريف پارامتر نيست تنھا پ(دنبال مقاديری برای پارامتر ھا می گردد
که ما در زير آن مقادير را ايجاد کرده و به پارامتر ھای متناظر نسبت ) مقدار دھی کافيه

  .می دھيم
اين رويداد .انجام می دھيم GridViewکنترل  RowUpdatingاين کار را در رويداد 

  :دمی شو کشود تحري Updateوقتی که ھر سطری می خواھد 
    Protected Sub GridView1_RowUpdating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewUpdateEventArgs) Handles 

GridView1.RowUpdating 

 

    End Sub 
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کاری که در اين رويداد بايد بکنيم اين است که مقاديری را که در کنترل ھای داخل 
از طرفی .مشخص کرديم را به پارامتر متناظرشان نسبت دھيم EditItemTemplateتگ

اديرشان دسترسی به اين کنترل ھا و مق Code-Behindو Aspxما در صفحات 
اين کار با متد .به دنبال اين کنترل ھا بگرديم GridViewپس بايد در کنترل .نداريم

FindControl اين متد در .انجام می شودGridView بال کنترل می گرددبه دن:  
FindControl(“control Id”) 

تا  ١٠٠٠ممکن است  GridViewما در کل .ولی بايد از آن درست استفاده کنيم
DropDownList پس بايد در سطری به دنبال آن بگرديم ).به تعداد رکورد(داشته باشيم

ن اين سطر با آرگوما.ان فعال شده DropDownListشدن است و  Updateکه موقع 
e)قابل دستيابی است )که مرجع ماست:  

e.RowIndex  
پس برای گشتن در اين سطر به دنبال يک .را به ما می دھدسطر مورد انديس اين کد 

 :کنترل از کد زير استفاده می کنيم
GridView.Rows(e.RowIndex).FindControl(“controlname”) 

پيدا کرده  e.RowIndexکه با قسمت اول کد باال خود سطر را با استفاده از انديسی 
سپس .پيدا می کند GridViewاز  Rowsبوديم و دادن آن به عنوان آرگومان ورودی متد 

FindControl  دقت کنيد که چون رويدادی که .آن کنترل را پيدا می کندبا گرفتن نام کنترل
 e.RowIndexداريم در آن برنامه نويسی می کنيم حاوی سطر نبود ما مجبوريم از 

ھر سطر وقتی تحريک می شود که (RowDataBoundاستفاده کنيم اگر رويداد ما مثال 
بود ديگر نيازی به انديس سطر نداشتيم چون  )می شود Bindتوليد و  GridViewدر 

  :و به صورت زير به دنبال کنترل می گشتيم.خود رويداد انديس سطر را در اختيار دارد
e.Row.FindControl(“TextBox5”)  

عمل تبديل به  در اين متد.استفاده می کنيم CTypeرای دسترسی به کنترل از متد ب
می  id TextBox5مثال در زير ما به دنبال کنترل با  کنترل مورد نظر را انجام می دھيم

اين عمل تبديل جھت محکم کاری و جلوگيری .تبديل می کنيم TextBoxو آن را به  گرديم
  :از بروز خطا است

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“TextBox5”), TextBox) 

  :حاصل اين کد را درون متغيری متناظر قرار می دھيمحال که عمل تبديل انجام شد 
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Dim t1 As TextBox = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“TextBox5”), TextBox) 

که ما از اين به بعد آن را با (ين کنترل ا Textکردن خاصيت  Addحاال می ماند به 
  :به متغير متناظرش Textbox) می شناسيم t1نام

e.NewValues.Add(“fname”, t1.Text) 

انجام  NewValueبا متد  GridViewرا به  Addعمل .است fnameمتغير متناظر آن 
ه به استفاده می کنيم که با توج eاز ھم  NewValueبرای دسترسی به متد .می دھيم

  .مرجع نيز ھسترويدادی که در آن قرار داريم 
  :کردن پارامتر ھا به صورت زير است Addپس کد کلی 

    Protected Sub GridView1_RowUpdating(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewUpdateEventArgs) Handles 

GridView1.RowUpdating 

        Dim t0 As Label = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“lab”), Label) 

        e.NewValues.Add(“emp_ID”, t0.Text) 

        Dim t1 As TextBox = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“TextBox5”), TextBox) 

        e.NewValues.Add(“emp_firstname”, t1.Text) 

        Dim t2 As TextBox = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“TextBox6”), TextBox) 

        e.NewValues.Add(“emp_lastname”, t2.Text) 

        Dim t3 As DropDownList = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“DropDownList1”), DropDownList) 

        e.NewValues.Add(“emp_job”, t3.Text) 

        Dim t4 As TextBox = 

CType(GridView1.Rows(e.RowIndex).FindControl(“TextBox7”), TextBox) 

        e.NewValues.Add(“emp_comment”, t4.Text) 

    End Sub 

يرد يکی نام پارامتری که در در اينجا دو آرگومان می گ Addمتد يادتان باشد که 
Query Sql  به کار رفته و ديگری نام و خاصيت کنترلی کهValue  اين پارامتر را تعيين
  .می کند

نيست بلکه جزو متد  GridViewجزو متدھای  NewValueاين را ھم بدانيد که متد 
  .است GridViewUpdateEventArgsھای 

ايجاد کرده  editItemTemplate که در تگ  به کنترل ھايی Idپس در اينجا لزوم دادن 
  .بوديد مشخص شد

مثال دکمه ی .را ھم سفارشی کنيد Edit-Cancel-Updateمی توانستيد دکمه ھای 
Edit  رابه جای اينکه<asp:CommandField  ShowEditButton=True>  کار را
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کنيد به ھر  را اضافه Buttonاين  EditItemTemplateبکنيد می توانيد در انتھای تگ 
فقط يادتان باشد در صورتی که اين کار را انجام داديد صفت .شکل دلخواه

CommandName را به صورت متناظر مقداردھی کنيد:  
<asp:LinkButton runat=”server” Text=”Edit”  CommandName=”Edit” ID=”Linkbutton1” /> 

ود خود به خود اين کار باعث می ش.شده ”CommandName=”Editدر اين کد 
 EditItemTemplatتحريک شوند و در اينجا وارد تگ  GridViewکنترل  Editرويداد 
 CommandNameرا انجام می دھد شما بايد  Updateپس اگر دکمه ی شما عمل .شويم
  .مقداردھی کنيد Updateرا با 

استفاده  Validation Controlsدر اين مثال از  ,البته من به دليل پرھيز از حجم باال
  .ولی استفاده از انھا بسيار ساده است.نکردم

ولی ھنوز بحث ما در مورد اين کنترل .را به ما نشان داد GridViewاين مثال انعطاف 
 FormViewو  DetailsViewکمی به دو کنترل قبل از آن توپ تمام نشده ولی بھتر است 

  .بپردازيم
يک دسته از آنھا که .رندقرار دا DataBoundدو دسته کنترل  Asp.NEtدر 

GridView  در يک صفحه می توانند چندين رکورد را نمايش دھند و ھھم جزوشان است
 Display Singleولی يک دسته ی ديگر ھستند که معروفند به .يا آنھا را ويرايش کنند

Record Of Data at a Time. يک رکورد را نمايش می دھند که يعنی در ھر زمان تنھا
  .نيز جزو اين دسته ھستند FormViewو  DetailsView دو کنترل

DetailsView: اگر صفتAllow Paging  راTrue  نکنيد کال تنھا رکورد اول را
در اولين بار رکورد اول را ميبينيد ولی می کنيد  Trueنمايش می دھد ولی اگر آن را 
يعنی (نز می باشد GridViewاين کنترل بسيار شبيه .توانيد بين رکورد ھا پيمايش کنيد

افقی نمايش می  اين کنترل به طور پيش فرض داده ھا را به صورت).حالت کلی آيتم ھا
درزير .بناميمFieldيا  Rowبنابراين ھر چه که تا اينجا ستون می ناميديم از االن بايد  دھد
  :را ميبينيد DetailsViewيک 

    <asp:DetailsView 

ID="”etailsView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qldatasource1"”AllowPaging="”

rue"”AutoGenerateRows="”alse"”AutoGenerateEditButton="”rue"”> 

    <PagerSettings Mode=NextPrevious /> 

    <Fields> 

    <asp:BoundField DataField="”mp_ID"”HeaderText="”D:"”/> 

    <asp:BoundField DataField="”mp_firstname"”HeaderText="”irst Name:"”/> 
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    <asp:BoundField DataField="”mp_lastname"”HeaderText="”ast Name:"”/> 

    <asp:BoundField DataField="”mp_job"”HeaderText="”ob:"”/> 

    <asp:BoundField DataField="”mp_comment"”HeaderText="”omment:"”/> 

    </Fields> 

    </asp:DetailsView> 

تنھا تفاوتش اين است که در بخش ستون ھای .است GridViewميبينيد که بسيار شبيه 
بقيه ی موارد عينا در .استفاده کرديم Fieldاز تگ  Columnسفارشی به جای تگ 

GridView با .وجود دارندDetailsView  می توان کليه عمليات نظيرInsert-Delete 
مثال زير اين کار انجام شده با علم به اين نکته که نام پارامتر ھای ذکر  در.را انجام داد

  :با نام ستون متناظرشان برابر است Sql Queryشده در 
<asp:SqlDataSource ID="”qlDataSource1"”runat="”erver"”ConnectionString="”%$ 

ConnectionStrings:aaa %>"” SelectCommand="”ELECT * FROM [employees]"” 

UpdateCommand="”PDATE employees SET 

emp_firstname=@emp_firstname,emp_lastname=@emp_lastname,emp_job=@emp_job 

WHERE emp_ID=@emp_ID"” InsertCommand="”NSERT INTO employees 

VALUES(@emp_ID,@emp_firstname,@emp_lastname,@emp_job)"” DeleteCommand="”ELETE 

FROM employees WHERE emp_ID=@emp_ID"”   

</asp:SqlDataSource><br /> 

<asp:DetailsView 

ID="”etailsView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qlDataSource1"”Height="”0px"”

Width="”25px"”DataKeyNames="”mp_ID"”AllowPaging="”rue"” 

  <Fields> 

<asp:CommandField 

ShowEditButton="”rue"”ShowInsertButton="”rue"”ShowDeleteButton="”rue"”/> 

  </Fields> 

</asp:DetailsView> 

 AutoGenerateColumnsصفت .عمل اصلی را قرار داده ايم ٤ما در اين مثال ھر 
در اين  styleتگ ھای مربوط به  .خواھد بود Falseخود يعنی  ھم برابر مقدار پيش فرض

  .Pagingھمينطور تگ ھای مربوط به .موجودند GridViewکنترل ھم مثل 
FormView:  

ولی يک فرق عمده دارد و ان ھم .است GridViewبسيار شبيه  FormViewکنترل 
اين يعنی اينکه وقتی منبع .را ندارد AutoGenerateColumnsاين است که صفتی مثل 

يزی توليد نمی کند و بايد قرار داديد خود به خود چ SqlDataSurce1داده ی آن را مثال 
اين کار  با استفاده از تگ ھای تکراری زير صورت .ستون ھا را دستی برايش تنظيم کنيد

  :می گيرد
ItemTemplate 
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InsertTemplate 
EditTemplate 
FooterTemplate 
HeaderTemplate 
EmptyDataTemplate 

می بينيد که با تگ ساده را  FormViewدر زير يک .که با اين تگ ھا آشنا ھستيد
ItemTemplate در اينجا نيازی به تگ .ستون ھايش مشخص شدهColumn) که در

GridView بود ( وياField) که درDetailsView نداريد) بود:  
        <asp:FormView 

ID="”ormView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qlDataSource1"” 

        <ItemTemplate> 

        <%#Eval("“mp_Id"”%><br /> 

        <%#Eval("“mp_firstname"”%><br /> 

        <%#Eval("“mp_lastname"”%><br /> 

        <%#Eval("“mp_job"”%><br />   

        <%#Eval("“mp_comment"”%><br /> 

        </ItemTemplate> 

        </asp:FormView>  
در زيرمثالی کامل .ام عمليات اصلی را پشتيبانی ميکندتم FormViewاين کنترل ھم مثل 

  :)در اينجا ھمانی است که در باال بوده SqlDataSource(از آن را ميبينيد
<asp:FormView 

ID="”ormView1"”runat="”erver"”DataKeyNames="”mp_ID"”DataSourceID="”qlDataSour

ce1"”AllowPaging="”rue"” 

            <EditItemTemplate> 

                emp_ID: 

                <asp:Label ID="”mp_IDLabel1"”runat="”erver"”Text='’%# 

Eval("“mp_ID"” %>'’</asp:Label><br /> 

                emp_firstname: 

                <asp:TextBox 

ID="”mp_firstnameTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# Bind("“mp_firstname"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                emp_lastname: 

                <asp:TextBox 

ID="”mp_lastnameTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# Bind("“mp_lastname"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                emp_job: 

                <asp:TextBox ID="”mp_jobTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_job"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 
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                <asp:LinkButton ID="”pdateButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”pdate"”                    Text="”pdate"” 

                </asp:LinkButton> 

                <asp:LinkButton ID="”pdateCancelButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”ancel"”                    Text="”ancel"” 

                </asp:LinkButton> 

            </EditItemTemplate> 

            <InsertItemTemplate> 

                emp_ID: 

                <asp:TextBox ID="”mp_IDTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_ID"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                emp_firstname: 

                <asp:TextBox 

ID="”mp_firstnameTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# Bind("“mp_firstname"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                emp_lastname: 

                <asp:TextBox 

ID="”mp_lastnameTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# Bind("“mp_lastname"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                emp_job: 

                <asp:TextBox ID="”mp_jobTextBox"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_job"” %>'’ 

                </asp:TextBox><br /> 

                <asp:LinkButton ID="”nsertButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”nsert"”                    Text="”nsert"” 

                </asp:LinkButton> 

                <asp:LinkButton ID="”nsertCancelButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”ancel"”                    Text="”ancel"” 

                </asp:LinkButton> 

            </InsertItemTemplate> 

            <ItemTemplate> 

                emp_ID: 

                <asp:Label ID="”mp_IDLabel"”runat="”erver"”Text='’%# 

Eval("“mp_ID"” %>'’</asp:Label><br /> 

                emp_firstname: 

                <asp:Label ID="”mp_firstnameLabel"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_firstname"” %>'’ 

                </asp:Label><br /> 

                emp_lastname: 

                <asp:Label ID="”mp_lastnameLabel"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_lastname"” %>'’ 

                </asp:Label><br /> 

                emp_job: 

                <asp:Label ID="”mp_jobLabel"”runat="”erver"”Text='’%# 

Bind("“mp_job"” %>'’</asp:Label><br /> 
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                <asp:LinkButton ID="”ditButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”dit"”                    Text="”dit"” 

                </asp:LinkButton> 

                <asp:LinkButton ID="”eleteButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”elete"”                    Text="”elete"” 

                </asp:LinkButton> 

                <asp:LinkButton ID="”ewButton"”runat="”erver"” 

CommandName="”ew"”                    Text="”ew"” 

                </asp:LinkButton> 

            </ItemTemplate> 

        </asp:FormView> 

 EditTemplate-ItemTemplate-InsertTemplateميبينيد که به ترتيب تگ ھای 
ديگر تگ  FormViewنکته ی ديگر اين است که در کنترل .تعريف شده اند

CommandField ن با آننداريم که بتواShowEditButton  پس ما .را انجام داد.. و يا
 اين کار را در آخر ھريک از تگ ھای  LinkButtonبه طوردستی با يک 

EditTemplate-ItemTemplate-InsertTemplate  انجام  داديم که نشانه ی آن
است که باعث تحريک رويداد  LinkButtonانتھای ھر در  CommandNameصفت 

  .نيز قابل انجام بود GridViewاين کار در .می شود FormViewمربوطه توسط 
  

  :اشاره می کنيم GridViewمبحث پيشرفته و مھم در زمينه ی کار با  ٤در ادامه به 
  .و انجام محاسبات در آن GridViewدر  Footerکار با -١
  .ھا ی متصل Sql Queryھای تو در تو با  GridViewايجاد -٢
  .باينری در پايگاه داده صورتبه ذخيره ی تصاوير-٣
  .GridViewبازيابی تصاوير باينری از پايگاه داده با و بدون -٤
  
  :GridViewدر  Footerکار با  

Footer  عکسHeader ولی در .به معنای پاورقی.استGridView بيشتر برای انجام
يک مثال چه خوب است که در پاورقی يک ستونی از .محاسبات از آن استفاده می شود

به ( جدول که حاوی مقادير مالی يک شرکت است  مقدار ميانگين آنھا را محاسبه کنيم 
  .در زير اين مثال را انجام می دھيم).صورت ديناميک 

  :مربوطه را در آن قرار می دھيم Queryرا ايجاد و  SqlDataSourceابتدا 
<asp:SqlDataSource 

ID="”qlDataSource1"”runat="”erver"”ProviderName="”ystem.Data.SqlClient"” 
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”"%>$ ConnectionStrings:aaa %”="ConnectionString 

SelectCommand="”ELECT depositor.customer_name, depositor.account_number, 

account.branch_name, account.balance FROM depositor INNER JOIN account ON 

depositor.account_number = account.account_number"” 

</asp:SqlDataSource> 

 Footerولی قبل از آن برای نمايش دادن .را تعريف می کنيم GridViewکنترل سپس 
را ھم  AllowPagingمن صفت .قرار دھيم Trueآن را برابر  ShowFooterبايد صفت 

True  يعنی .فحه باشدگرفتم تا مقادير محاسبه شده صفحه به ص ٥قرار دادم و سايز آن را
البته اين کار اتوماتيک انجام می .رگورد موجود را به من بدھد ٥در ھر صفحه مجموع 

 AllowPaging Trueيعنی صفحه ھر چتد تا باشد آنھا را محاسبه می کند حال چه شود 
تا و چه حتی  ١٠٠باشد چه نباشد تنھا به رکورد ھای يک صفحه دقت می کند چه 

در ضمن صفت .ھم استفاده شده است Style زير ازGridViewدر.يکی
AutoGenerateColumns  راFalse  گذاشتيم و با تگBoundField  خودمان ستونھا

  :را تعريف کرديم
        <asp:GridView 

ID="”ridView1"”runat="”erver"”DataSourceID="”qlDataSource1"”AllowPaging="”rue

"”PageSize="”"”ShowFooter="”rue"”AutoGenerateColumns="”alse"”CellPadding="”"”

Font-Names="”erdana"”Font-Size="”mall"”ForeColor="”333333"”GridLines="”one"” 

        <Columns> 

        <asp:BoundField DataField="”ustomer_name"”HeaderText="”ustomer 

Name"”/> 

        <asp:BoundField DataField="”ccount_number"”HeaderText="”ccount 

Number"”/> 

        <asp:BoundField DataField="”ranch_name"”HeaderText="”ranch Name"”/> 

        <asp:BoundField DataField="”alance"”HeaderText="”ustomer Balance"” 

DataFormatString="”0:C}"”HtmlEncode="”alse"”> 

        </Columns> 

            <FooterStyle BackColor="”5D7B9D"”Font-

Bold="”rue"”ForeColor="”hite"”/> 

            <RowStyle BackColor="”F7F6F3"”ForeColor="”333333"”/> 

            <EditRowStyle BackColor="”999999"”/> 

            <SelectedRowStyle BackColor="”E2DED6"”Font-

Bold="”rue"”ForeColor="”333333"”/> 

            <PagerStyle 

BackColor="”284775"”ForeColor="”hite"”HorizontalAlign="”enter"”/> 

            <HeaderStyle BackColor="”5D7B9D"”Font-

Bold="”rue"”ForeColor="”hite"”/> 

            <AlternatingRowStyle BackColor="”hite"”ForeColor="”284775"”/> 

        </asp:GridView> 

  .به کار رفته را مشخص می کند GridViewنوع خطی که در جدول  Gridlineصفت 
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انجام  GridViewدر اينجا چون می خواھيم عمل محاسبه را در بين سطر ھای يک 
 GridView عمل محاسبه را انجام دھيم تا وقتی GridViewشدن  Bindدھيم بايد قبل از 

Bind  شد آنوقتFooter ما بايد ليست .ه ی کار است در زير آن قرار گيردھم کھنتيج
در  عناصر تمامی سطر ھا را داشته باشيم تا بتوانيم عمل محاسبه را روی آنھا انجام دھيم

ما يک رويداد داشتيم به نام .انجام نشود ما سطری نخواھيم داشت Bindحاليکه تا عمل 
RowDataBound  ھر سطر از گفتيم اين رويداد وقتی تحريک می شود کهGridview 

ولی اين توليد به نشانه ی نمايش نبود يعنی سطر ھا يکی پس از ديگری .توليد می شود
حال يک رويداد مشابه .توليد می شدند و پس از اتمام توليد تمام آنھا نمايش داده می شدند

ه برای سطر ھا می کرد را اين بار برای کل داريم که ھمان کاری ک DataBoundبه نام 
GridView يعنی کل جدول .انجام می دھدGridview  پر شده و اماده ی نمايش است و

  :ميرويم DataBoundپس به رويداد  .ی است که ما در اينجا نياز داريماين ھمان چيز
    Protected Sub GridView1_DataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles GridView1.DataBound 

 

    End Sub 

برای دسترسی به تمام عناصر ھر صفحه از .حال بايد عمل محاسبه را انجام دھيم
GridView  می توانيم از يک حلقه یFor ن ينکتھی فوق العاده مھم اينجا ا.استفاده کنيم
ه انجام می شود؟دليلش استفاده از حاسبه صفحه به صفحبه چه دليل عمل م است که
اگر حتی صفحه ھا را ھم مشخص کرده و سپس  اين رويداد.است DataBoundرويداد 

عمل محاسبه را انجام دھيد محاسبه صفحه به صفحه  Forشما در داخل آن با يک حلقه ی 
  .صورت می گيرد

ت می آوريم دران ابتدا يک متغير تعريف می کنيم تا مقادير عددی را که از ھر سطر بدس
  :بريزيم

    Dim price As Integer = 0 

  :به صورت زير می نويسيم GridViewسپس حلقه را برای گردش روی سطر ھای 
        For Each row As GridViewRow In GridView1.Rows 

 

        Next 

با عبارت به ھر سطری که می رسيم ستون مربوطه را بيازيابی کنيم اين کار حاال بايد 
  :زير صورت می گيرد

row.Cells(3).Text 
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اين عبارت سطر .استفاده کرده بوديم selectedrow.Cell(i)تا به حال ما از عبارت 
ولی چون با .انتخاب شده را برای ما بر می گرداند ولی اينجا ما سطر انخاب شده نداريم

ريم پس به جای يک حلقه روی تک تک سطر ھا حرکت می کنيم پس مرجع الزم را دا
selectedrow  ازrow و برای محکم کاری آن را به  استفاده می کنيمInt  تبديل کرده و

  :جمع می کنيم Priceبا مقدار قبلی متغير 
        For Each row As GridViewRow In GridView1.Rows 

            price += CInt(row.Cells(3).Text) 

        Next 

بدون ھيچ رويدادی و ھيچ  GridViewدسترسی به عناصر داخل يک  دقت کنيد برای
شده باشد يعنی عناصرش پر شده  GridView Bindانتخاب سطری تنھا به شرط اينکه 

  :باشند به صورت زير است
GridViewName.Rows(index Of Row).Cells(index Of cell).Text 

بشماريد می شود  ٠اگر از (چھارممثال در اين مثال به صورت زير عنصر واقع در سطر 
را در خروجی چاپ ) بشماريد می شود ستون سوم ٠اگر از ((و ستون چھارم) سطر سوم

انجام داديم که در ھنگام اين رويدا تمام کنترل  Page_Loadاين کار را در رويداد .کرديم
  :مقداردھی ھای الزم شده اند GridViewھا از جمله 

 Response.Write(GridView1.Rows(3).Cells(3).Text())   
قرار  gridViewکنترل Footerرا داريم و کافيست آن را در قسمت  حال ما مجموع

  .دھيم
  :استفاده می کنيم GridViewکنترل  FooterRowبرای اين کار از متد 

GridViewName.FooterRow.Cells(index Of Cell).Text=”your String” 
ب ھم مشخص شود و ما ھمان ستونی را انتخا FooterRowميبينيد که بايد ستون 

 :کرديم که مقاديرش محاسبه شد
GridView1.FooterRow.Cells(3).Text = "Total (on this page) is: " & 

CInt(price).ToString("C") 

  .به آن اضافه کرديم$ يک عالمت  cبا آرگومان ورودی  ToStingدر قسمت 
مثال .مختلفی انجام دھيد شما می توانيد عمليات.يمما تنھا مجموع را محاسبه کرد

ميانگين را محاسبه کنيد يعنی مقدار مجموع را بدست آورده و تقسيم کنيد بر 
GridView.Rows.Count در (چون تعداد سطر ھای ھر صفحه ممکن است ثابت نباشد
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تعداد سطر  GridView.Rows.Count عبارت DataBoundو در رويداد ) آخرين صفحه
 :ھا در ھر صفحه را به شما می دھد

Dim number_Of_rows As Integer = GridView1.Rows.Count 

GridView1.FooterRow.Cells(3).Text = "Average (on this page) is: " & 

(CInt(price) / number_Of_rows).ToString("C") 

 
 :ھای تو در تو GridViewايجاد 

اين کار به .ديگر تعريف کرد GRidViewيک  GRidViewمی توان در داخل يک 
  :برای مثال شکل زير را ببينيد.وضوح نمايش داده ھای ما کمک می کند

  
ديگر قرار  GridViewدر داخل يک ) قسمت سمت راست(GridViewدر اين شکل يک 

که در  GridViewو به ان  Parentاصلی  GridViewبه .سيار مفيد استباين کار .گرفته
ولی کمی .ايجاد اين نوع ساختار پيچيده نيست.می گويند Childقرار گرفته  Parentداخل 

  .دقت در اتصال جداول پايگاه داده دارد
عملی در اين رابطه با ھم انجام می دھيم ولی قبل از آن ھدف خود را  لدر زير يک مثا

  .بيان می کنيم
  :دو فيلد زير نمونه ھايی از خروجی برنامه ی ما ھستند

Branch 
Name 

Customer Details 
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emam 

customer_na
me 

account_num
ber 

bala
nce 

branch_
city 

fahimeh 1 
337

080 
zanjan 

fahimeh 5 
348

316 
zanjan 

homa 4 
382

024 
zanjan 

maliheh 1 
337

080 
zanjan 

nader 1 
337

080 
zanjan 

shila 5 
348

316 
zanjan 

 

noor 

customer_na
me 

account_num
ber 

bala
nce 

branch_
city 

asghar 2 
292

136 
qazvin 

javad 9 
325

844 
qazvin 

mahrokh 2 
292

136 
qazvin 

rashid 9 
325

844 
qazvin 

 

  
اسامی شعبه ) noorوemam(ھمانطور که می بينيد دو اسمی که در سمت چپ ھستند

می آيد ولی  به نظر ساده.ھستند و اسامی سمت راست اسامی مشتريان آن شعبه ھا ھستند
اولين جدول مربوط به افرادی است . دانبدست آمده جدول متصل به ھم  ٣اين داده ھا از 
دومين جدول جدول .که شامل نام و شماره حساب آنھاست) Depositor(که حساب دارند

Account  شماره حساب -١ستون است  ٣است که جدول مربوط به حسابھاست و حاوی
و درنھايت جدول شعبه ھا . موجودی حساب- ٣حساب شعبه ی ارايه دھنده ی -٢
)Branch (جدول به ھم وصل  ٣اين .شھر شعبه و دارايی شعبه است-که حاوی نام شعبه

و دومی و سومی ھم با  Account_Numberاولی و دومی توسط .شده اند
Branch_Name. شعبه ای که در آن حساب باز کرده ,از طرفی ما با نام مشتری , 
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از طرف ديگر شمابرای ايجاد اين چنين .کار داريم شھر آن شعبه حساب  وشماره ی 
GridView ھای تودرتويی ھميشهQuery  پيچيده تر را بهGridView Child  وQuery 

در اينجا ھم ابتدا منبع داده ای برای .دھيد Parent GridViewھای ساده تر را به 
GridView Parent خراج تنھا نام شعبه استرا ايجاد می کنيم که کارش است:  

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

$ <%="ConnectionString ="System.Data.SqlClient"ProviderName

="Select branch_name From SelectCommand "%>ConnectionStrings:aaa 

branch"></asp:SqlDataSource> 

  :را ايجاد می کنيم ChildGridViewمربوط به  Queryو سپس 
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server" 

ProviderName="System.Data.SqlClient"  

 "%>$ ConnectionStrings:aaa <%="ConnectionString 

SelectCommand="SELECT depositor.customer_name, depositor.account_number, 

account.balance, branch.branch_city FROM depositor INNER JOIN account ON 

depositor.account_number = account.account_number INNER JOIN branch ON 

account.branch_name = branch.branch_name WHERE (branch.branch_name = @aaa)">  
  :ريتم زيرجدول را به ھم وصل کرديم با الگو ٣ما  Queryدر اين 

   Table1  INNER JOIN   Table2  ON    ‘same columns’      INNER JOIN     Table3   ON   ‘same columns’ 

نياز به يک پارامتر دارد که قرار است از کنترل  Queryھمانطور که ميبينيد اين 
GridView  ديگر تامين شود ولی از آنجا که کنترل ھايی که در تگTemplateField 

شناخته شده نيستند ما از يک پارامتر معمولی استفاده می  asp.NETقرار می دھيم توسط 
  :می کنيممقدار دھی کنيم ولی دوباره آن پارامتر را 

    <SelectParameters> 

    <asp:Parameter Name="aaa" Type="string" /> 

    </SelectParameters>  
  .برويم GridViewحال به سراغ 

GridView  را باfalse  قرار دادنAutoGenerateColumns  و ھمينطور مشخص
نام شعبه را نمايش  BoundFieldايجاد می کنيم و سپس با تگ  DatakeyFieldکردن 

  :می دھيم
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" 

DataKeyNames="branch_name"> 

    <Columns> 

    <asp:BoundField DataField="branch_name" HeaderText="Branch Name" /> 
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قرار  GridView Parentرا در  TemplateField GridView Childسپس با تگ 
دليلش را جلوتر متوجه می (مشخص کنيم datasourceبدون اينکه برايش .می دھيم

  ):شويد
    <asp:TemplateField HeaderText="Customer Details"> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:GridView ID="gridView2" runat="server"> 

    </asp:GridView> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

  :به شکل زير شد GridViewپس فرمت کلی 
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" 

DataSourceID="SqlDataSource1" AutoGenerateColumns="false" 

DataKeyNames="branch_name"> 

    <Columns> 

    <asp:BoundField DataField="branch_name" HeaderText="Branch Name" /> 

    <asp:TemplateField HeaderText="Customer Details"> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:GridView ID="gridView2" runat="server"> 

    </asp:GridView> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

چون کار ما سطر به سطر پيش .است Code-Behindحاال نوبت به کمی کد نويسی در 
 Child GridViewکه رسيديم بايد  Parent GridViewمی رود يعنی به ھر سطری از 

قيقت در حدر .استفاده می کنيم RowDataBoundاز رويداد را ھم مقداردھی کنيم پس 
شده و آماده ی نمايش است و  Parent GridView Bindاين رويداد ھر سطر از 

 Childرا مقداردھی کنيم چون پارامتری که در  Child GridViewاينجاست که بايد 
GridView  وجود دارد در Parent GridView  است و تا آن مقداردھی وBind  نشود
که سطری که می  چک می کنيم سپس .کرد  Bindرا   Child GridViewنمی توان 

اين کار را با .باشد DataRowشود ھدر يا فوتر نباشد و  Bindخواھد 
DataControlRowType اين شی متد ھای ديگری مثل .انجام می دھيمheader   و

footer اين سطر توسط .نيز دارد که در کل مشخص کننده ی نوع سطر ارسالی استe 
  :ارسال می شود

    Protected Sub GridView1_RowDataBound(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles 

GridView1.RowDataBound 
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        If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then 

 

        End If 

    End Sub 

  :می گرديم Child GridViewسپس به دنبال کنترل 
Dim gridChild As GridView = CType(e.Row.FindControl("gridview2"), GridView) 

 asp.netد توسط می دھي templateFieldيک بار ديگر بگويم کنترل ھايی که در 
  .شناخته شده نيستند و می بايست ابتدا آنھا را پيدا کرد  نامی به آنھا داد تا شناخته شوند

عريف ت sqlDataSource ChildGridViewحال نوبت به مقداردھی پارامتری که در 
به دنبال تنھا  ParentGridViewبرای اين کار در سطر مورد نظر از .کرديم می رسد

  : می گرديم) Branch_nameشده يعنی مقدار داده 
Dim branch_name As String = 

GridView1.DataKeys(e.Row.RowIndex).Value.ToString() 

مرجع سطری که دارد انديس  و دادن GridViewکنترل  DataKeysاين کار را با متد 
Bind در نھايت با متد .می شود به عنوان آرگومان وروديش انجام داديم

selectParameter کنترلsqlDataSource پارامتر تعريف شده را مقداردھی می کنيم:  
SqlDataSource2.SelectParameters("aaa").DefaultValue = branch_name 

آن تعريف کرده بوديم را  sql Queryمی بينيد که برای اين کار نام پارامتری که در 
که ) Branch_name(مقداريست آن ھم ھمان  Value.آورديم Valueاينجا به ھمراه 

را به پارامتر داد صفت  Valueتنھا صفتی که می توان .باالتر آن را بازيابی کرديم
Default Value است.  

حاصل را به عنوان منبع داده برای  sqlDataSourceدر نھايت اين کنترل 
ChildGridView در نظر می گيريم:  

gridChild.DataSource = SqlDataSource2 

gridChild.DataBind() 

بودن را مشخص کرديم سپس  DataRowپس به طور خالصه ابتدا شرط 
ChildGridView  را با متدFindControl  پيدا کرديم و نامی جديد به آن داديم سپس در

ParentGridView  مقدار نام شعبه را بدست آورديم و آن را به عنوانValue  به
را منبع داده برای  sqlDatasourceدر نھايت داديم و  sqlDatasourceپارامتر 

ChildGridView و آن را  انتخاب کرديمbind پس يادتون باشه که .کرديم
ChildGridView  را درون صفحه یaspx  برايش منبع داده تعريف نکنيد واين کار را
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آن را با ھمين  SqlDataSourceو پس از مقداردھی به پارامتر  Code-Behindدر 
SqlDataSource  کهValue  پارامترش را مشخص کرديدDataBind کنيد.  

  
  :ذخيره ی تصاويربه صورت باينری در پايگاه داده

روش اول وساده تر اين است که .تصاوير به دو روش در پايگاه داده ذخيره می شوند
دارد و  لينک تصاوير را در پايگاه داه ذخيره کنيم که اينکار در عين سادگی دردسر ھايی

ولی روش مطمين تر ذخيره ی خود .داردايراداتی نيز  در برخی موارد از نظر امنيتی
 FileUploadبه وسيله ی کنترل ما کار ذخيره ی تصاوير را .تصوير در پايگاه داده است

می کنيم و سپس با يک دکمه به  Browseانجام می دھيم يعنی ابتدا تصوير مورد نظر را 
 Add Toعمل .وير را به پايگاه داده اضافه می کنيمآن تص Add To DataBaseنام 

DataBase  ھم با Ado.NET يک جدول جديد با  ,قبل از شروع کار.انجام می دھيم
  :مشخصات زير ايجاد کنيد

pic_ID  nvarchar(255) –id  تصوير که با تابعguid کليد اصلی.توليد می شود  
pic  image------------ای  خود تصوير که از نوع دادهimage است  

pic_DateTime  datetime - زمان ورود تصوير به پايگاه داده که با تابعDateTime.Now ايجاد می شود  
pic_desc  nvarchar(300)-- توضيح در مورد تصوير  

  :را در صفحه قرار می دھيم FileUploadپس ابتدا کنترل 
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /> 

  :برای دريافت توضيح در مورد تصوير در صفحه قرار می دھيم TextBoxک سپس ي
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="45px" 

TextMode="MultiLine" Width="229px"></asp:TextBox> 

  :و در نھايت يک دکمه که وظيفه اش اضافه کردن تصوير به پايگاه داده است
<asp:Button ID="Button1" Text="Add To dataBase"  Runat=server /> 

ما به وسيله ی متد .رفته و رويداد کليک دکمه را باز می کنيم Code-Behindحال به 
PostedFile  کنترلFileUpload  می توانيم به مشخصات تصوير ارسال شده دسترسی
  :ستفاده می کنيما InputStreamمثال اگر خود تصوير را بخواھيم از متد .داشته باشيم

FileUpload1.PostedFile.InputStream 

  :پس است Streamمقدار بر گشتی آن از نوع 
Dim Image As Stream = FileUpload1.PostedFile.InputStream  

  :قابل بازيابی است  ContentLenghtو يا اندازه ی تصوير با متد 
FileUpload1.PostedFile.ContentLength 

  :پس است Integerآن  مقدار برگشتی
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Dim intImageSize As Integer = FileUpload1.PostedFile.ContentLength  
  .ما در اينجا به ھمين دو خصوصيت يعنی تصوير و اندازه ی آن نياز داريم

نيست  )بيت ٨(صويری که بايد ذخيره شود بايت است و يک بايتتاز آنجايی که نوع 
ای از بايت ھا را برای آن به اندازه ای که با متد چندين بايت است پس آرايه  بلکه

ContentLenght تعيين شده در نظر می گيريم:  
Dim ImageContent(intImageSize) As Byte 

است به درون اين آرايه ی بايتی انتقال  Streamحاال بايد تصوير را که از نوع 
که  Streamاين متد از .استفاده می کنيم Streamشی  Readبرای اين کار از متد .دھيم

ورودی  ٣اين متد . متد ازش مشتق شده می خواند ودرون  آرايه ی بايتی می نويسد
از آنجا شروع دومی يک انديس است که عمل خواندن .اولی آرايه ای از بايت است.دارد

که بايد مقادير از  Streamدر اين مثال شی .آن آرايه ی بايتی می شود و در نھايت سايز
و .خوانده شده بود InputStreamاست که توسط متد  Imageانده شوند ھمان آن خو

و  ٠و انديس شروع  ImageContentآرايه ی بايتی که بايد تصوير دران نوشته شود 
  :است ImageSizeاندازه ی آن ھم 

Image.Read(ImageContent, 0, intImageSize) 

  :پس مراحل به صورت زير طی شدند
ز تصويردريافت ساي       

Dim intImageSize As Integer = FileUpload1.PostedFile.ContentLength 

استريم تصويردريافت         

Dim Image As Stream = FileUpload1.PostedFile.InputStream 

 تعريف آرايه ای از بايتها       
Dim ImageContent(intImageSize) As Byte  

 تريم مربوطه و نوشتن آن در آرايه ی بايت هاخواندن مقادير تصوير از اس 

Image.Read(ImageContent, 0, intImageSize)  
در زير کد کلی .ده جھت ارسال به پايگاه داده استآما ImageContentحاال آرايه ی 
  :کار را ميبينيد

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim intImageSize As Integer = FileUpload1.PostedFile.ContentLength 

        Dim Image As Stream = FileUpload1.PostedFile.InputStream 

        Dim ImageContent(intImageSize) As Byte 

        Image.Read(ImageContent, 0, intImageSize) 

        Dim con As New 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString) 

        Dim qs As String = "INSERT INTO photo Values(@id,@img,@date,@desc)" 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 
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        cmd.Parameters.Add("@id", SqlDbType.NVarChar, 255).Value = 

Guid.NewGuid.ToString 

        cmd.Parameters.Add("@img", SqlDbType.Image).Value = ImageContent 

        cmd.Parameters.Add("@date", SqlDbType.DateTime).Value = 

DateTime.Now 

        cmd.Parameters.Add("@desc", SqlDbType.NVarChar, 300).Value = 

TextBox1.Text 

 

        Try 

            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

            con.Close() 

            Response.Write("New Photo successfully added!") 

        Catch ex As SqlException 

            Response.Write("Insert Failed. Error Details are:<br/> " & 

ex.ToString()) 

        End Try 

    End Sub 

  .پس حاال به راحتی می توانيد تصوير مورد نظر خود را در پايگاه داده قرار دھيد
  

  :بازيابی تصاوير باينری از پايگاه داده
لی بديش اين است و.بازيابی تصاوير باينری در حالت معمولی کار بسيار ساده ای است
و آن ھم با قسمت  که در حالت معمولی تنھا يک تصوير را می توانيد با آن نمايش دھيد

Where تصوير موجود در سطر اول  اگر مشخص نکنيد ھمان که مشخص می شود
باينری تصوير دريافت می شود و درون آرايه ای در اين روش مقدار .نمايش داده می شود
در خروجی چاپ می  Response.BinaryWriteيرد و سپس با متد از بايت ھا قرار می گ

  .است Response.writeشود اين متد دقيقا مثل 
  :انجام می شود ExecuteReaderعمل اجرا به صورت زير توسط 

Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

  :صورت می گيرد ifسپس عمل خواندن با يک 
    If reader.Read() Then 

 

    End If 

ھنگامی که مقدار دريافتی را می خواھيم در يک آرايه از بايت بريزيم عمل تبديل نوع را 
  :انجام می دھيم البته اين تبديل نوع برای محکم کاری است

   Dim bytes As Byte() = CType(reader("pic"), Byte()) 
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داريم و سپس برای محکم کاری  تصوير را در اختيار reader(“pic”)پس ما با عبارت 
  .ميريزيم bytesآن را تبديل به آرايه ی بايت می کنيم و در متغير 

  :به سادگی در خروجی چاپ می کنيم Response.BinaryWriteحال به سادگی با تابع 
Response.BinaryWrite(bytes) 

  :پس تابع به طور کلی به صورت زير شد
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString() 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim qs As String = "SELECT pic FROM photo" 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

        Try 

            con.Open() 

            Dim reader As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader() 

            If reader.Read() Then 

                Dim bytes As Byte() = CType(reader("pic"), Byte()) 

                Response.BinaryWrite(bytes) 

            End If 

            reader.Close() 

        Catch ex As Exception 

            Response.Write(ex.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

    End Sub 

شه در جاھايی که کمترين شکی بحث تبديل نوع را ھمي.ديديد که بازيابی ھم ساده است
  .نسبت به بروز خطا داريد رعايت کنيد

بيش از يک تصوير را ندارد  که نمايش  توانايی اينکه اين کددر کد باال نکته يک 
ولی مشکل ديگر در مورد .آن را حل می کنيم GridViewکه جلوتر با مشکل بزرگی است 

مثال يک .م مقادير باينری باال را نداردحجنمايش اين کد توانايی .تصاوير با حجم باالست
  .مگا بايت را ندارد ٢تصوير با حجم حدود 

حاوی يک متد  CommandBehaviorببينيد برای تصاوير با حجم باالی باينری شی 
در خواندن حجم  readerاين متد باعث می شود که .است SequentialAccessبه نام 

 .نويسدبو در خروجی  خواندبرا قطعه به قطعه باالی باينری دچار اشکال نشود و تصوير 
SequentialAccess   يک جوری شیreader  را در خواندن مقاديرstream  توانا
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از عبارت زير استفاده  ExecuteReaderپس اولين تغيير اين است که در داخل .ميکند
  :کنيم

CommandBehavior.SequentialAccess 

را درون آرايه ی باينری ريختيم ولی حاال با  readerيک راست مقدار ما قبال آمديم و 
اين متد .readerاز شی  GetBytesبا متد  می دھيممالحظه ی سايز اين کار را انجام 

 انديس ناولي.آرگومان ورودی دارد ٥و .تعداد بايت ھايی که بازيابی شده را برميگرداند
دومی .باشد ٠ميشه بايد ھ و از آنجا شروع می شود کلی انديسی است که عمل خواندن
آرايه ی اصلی است که سومی .بايد از آن شروع شود جزيی انديسی است که عمل خواندن

ھم انديسی است که عمل چھارمی .در آن ريخته شودقطعه قطعه مقادير خوانده شده بايد 
محلی آرايه (و آخرين آرگومان اندازه ی بافر.باشد ٠نوشتن از آن شروع می شود و بايد 

  .بندی می کنند هاست که يک تصوير را به آن اندازه قطع )برای ذخيره وار
تعريف می کنم و اندازه ای که تصاوير بر حسب  BufferSizeپس من يک متغير به نام 

اين (در نظر گرفتم  ١٠٠آن بايد قطعه بندی شوند را به آن می دھم من اين اندازه را 
تا ھر تصويری که )زياد و نه خيلی کم باشداندازه دلخواه است ولی سعی کنيد نه خيلی 

بايت خوانده و  ١٠٠بايت  ١٠٠ نوبت خواندن از پايگاه داده و نوشتن در خروجيش شد
  :نوشته شود

Dim bufferSize As Integer = 100 

ريف می کنيم و از آنجا که حتما بايد مقدار اوليه داشته سپس يک آرايه از بايت ھا را تع
  : می نويسيمباشد به صورت زير 

Dim bytes As Byte() = New Byte(bufferSize - 1) {} 

  .اين جور تعريف را اعالن با اندازه ی پويا می نامند

ببينيد اين آرايه ی بايت ھاست که تصوير را در خروجی می نويسيد و از آنجا که قرار 
در نظر (99) ١- ١٠٠تا  ٠تا خوانده شود اندازه اش را از  ١٠٠تا  ١٠٠است تصوير به 

  .می کنيم Newمی گيريم و چون بايد مقدار اوليه داشته باشد به فرم باال آن را 
  :)جلوتر نحوه ی کارش را می فھميد(حاال ما به يک متغير کنترل کننده نياز

Dim bytesRead As Long 

سپس  به متغيری نياز داريم که مکانی که بايد خوانده شود را ھر لحظه مشخص 
باشد و دفعه ی بعد با مقدار بافر جمع شود و تصوير از  ٩٩تا  ٠رای بار اول مثال ب.کند

  :خواندن کند هبايت صدم شروع ب
Dim readFrom As Long = 0  

www.ParsBook.org



245 
 

حتی اگر ھم شرط درست  لاستفاده می کنيم تا در بار او Do...Loop Whileاز حلقه ی 
مثال زير  Do...Loop Whileبرای درک نحوه ی کار حلقه ی .وارد حلقه شويمنباشد 
  :راببينيد

        Dim a As Integer = 10 

        Dim b As Integer = 30 

        Do 

            Response.Write(a) 

            a += 2 

        Loop While a <> b 

در  aبار اول بدون توجه به شرط مقدار .کمتر است b=30از  a=١٠مقدار اوليه ی 
حاال شرط برای ورود مجدد به داخل .شده و به آن يک واحد اضافه می شودخروجی چاپ 

پس اين حلقه در صورت .آنگاه وارد حلقه شو bبرابر نبود با  aاگر .حلقه چک می شود
دوتا دوتا  ٢٨تا  ٢از  aپس خروجی اين حلقه مقادير .تداوم درستی شرط ادامه می يابد

  .است
  :حلقه ی ما به شکل زير است

                Do 

                    bytesRead = r.GetBytes(0, readFrom, bytes, 0, 

bufferSize) 

                    Response.BinaryWrite(bytes) 

                    readFrom += bufferSize 

                Loop While bytesRead = bufferSize 

تايی ھا را  ١٠٠يتھای خوانده شده در ھر مرحله از تعداد با bytesReadمتغير 
تعداد بايت ھا ی خوانده شده را بر می  GetBytesھمانطور که گفتيم تابع .مشخص می کند

توسط متد  bytesو نوشته شده در  readerسپس مقادير خوانده شده از .گرداند
Response.BinaryWrite حله ی بعد در خروجی نوشته می شوند و برای رفتن به مر

خوانده  ٩٩تا  ٠مثال دفعه ی اول لر بايت .می شود readFrom+buffersizeھم مقدار 
شروع  ٠بود پس از بايت  ٠ readfromدفعه ی اول .شروع شود ١٠٠حاال بايد از .شد

تا جلو  ١٠٠تا بود حاال نقطه ی شروع خواند بايد  ١٠٠به خواندن کرد به تعداد بافر که 
حاال اين حلقه يک شرط دارد و آن ھم .اند و بنويسد و به ھمين ترتيبرود و از آنجا بخو

اين يعنی حلقه تا زمانی ادامه دارد که .است bufferSizeو  BytesReadبرابر بودن 
 Traceبياييد .باشد) buffereSize(١٠٠مقدار بايتھای خوانده شده در ھر مرحله برابر 

  :انجام دھيم

www.ParsBook.org



246 
 

ساده تر  Traceآن را کوچک در نظر گرفتيم تا (.بايت است ٣٤٥فرض کنيم تصوير 
  ):شود

BufferSize=100 
ReadFrom=0 
--------------------- 

 مرحله ی اول1------------
bytesread=100 
Response.binaryWrite(“first 100 bytes”) 
readfrom=0+100=100 
if  100=100 continue do while===True 

 ممرحله ی دو 2------------
bytesread=100 
Response.binaryWrite(“second 100 bytes”) 
readfrom=100+100=200 
if  100=100 continue do while===True 

 مرحله ی سوم 3------------
bytesread=100 
Response.binaryWrite(“third 100 bytes”) 
readfrom=200+100=300 
if  100=100 continue do while===True 

 مرحله ی چھارم 4------------
bytesread=45 
Response.binaryWrite(“fourth 100 bytes”) 
readfrom=45+300=345 
if  45=100 continue do while===False---ExitFrom Doo..loopWhile 

  :کد کلی را در زير می بينيد.پس به اين ترتيب از حلقه خارج می شويم
        Dim connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString() 

        Dim con As New SqlConnection(connectionString) 

        Dim qs As String = "SELECT pic FROM photo" 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

        Try 

            con.Open() 

            Dim r As SqlDataReader = 

cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess) 

            If r.Read() Then 

                Dim bufferSize As Integer = 100 

                Dim bytes As Byte() = New Byte(bufferSize - 1) {} 

                Dim bytesRead As Long 

                Dim readFrom As Long = 0 

                Do 
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                    bytesRead = r.GetBytes(0, readFrom, bytes, 0, 

bufferSize) 

                    Response.BinaryWrite(bytes) 

                    readFrom += bufferSize 

                Loop While bytesRead = bufferSize 

            End If 

            r.Close() 

        Catch ex As Exception 

            Response.Write(ex.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

تونی را انتخاب کنيد که در آن حتما آن س select Sql Queryحتما يادتان باشد که در 
حال می رسيم به اشکال عمده ای که بين دو نوع کد باال .تصوير وجود دارد نه ستون ديگر

تنھا يک تصوير به خروجی می بودن آنھا است يعنی  Single Resultيکی بود و آن ھم 
ی سطر آن را ھم برای تمام Descriptionو  Idما می خواھيم عالوه بر خود تصوير .دھند

از يک  مشکلبرای جلوگيری از اين .ھا نمايش دھيم که در کد ھای باال امکان پذير نبود
GridView يک .برای نمايش استفاده می کنيمSqlDataSource  به صورت زير ايجاد

  :می کنيم
<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1"  

$ <%="ngConnectionStri ="System.Data.SqlClient"ProviderName

 "%>ConnectionStrings:aaa  

SelectCommand="SELECT * FROM photo"  

runat="server"></asp:SqlDataSource> 

 SqlDataSourceدر صفحه بگذاريد و منبع داده ای آن را  GridViewببينيد اگر يک 
د به ھمين دليل و با وجود مت.باال قرار دھيد ھيچ نتيجه ای برای شما در بر ندارد

REsponse.BinaryWrite  ما نياز به يک صفحه ی جداگانه برای توليد تصاوير و
تگ  HTMLتگ ھميشگی تصوير در .برای نمايش تصاوير داريم HTMLھمچنين تگھای 

  :بود رزي
<img src=.../> 

 Sourceما بايد تصوير خود را در جای ديگر توليد کنيم و سپس با استفاده از صفت 
بھترين راه برای ارتباط ھر چه بھتر اين صفت و توليد .را نمايش دھيم تگ باال آن تصوير
ايجاد می کنيم  Custom HttpHandlerما يک .است HttpHandlerتصوير استفاده از 

برای اين کار از .آن بازيابی می کنيم ProcessRequestو تصاوير را در تابع 
HttpHandler پس از قسمت .ه استفاده می کنيمآمادAdd New Items  گزينه ی

www.ParsBook.org



248 
 

Generic Handler  را انتخاب کنيد تا اين فايل به وب سايت ماAdd و در ابتدا به .شود
  :صورت زير است

<%@ WebHandler Language="VB" Class="Handler2" %> 

 

Imports System 

Imports System.Web 

 

Public Class Handler2 : Implements IHttpHandler 

     

    Public Sub ProcessRequest(ByVal context As HttpContext) Implements 

IHttpHandler.ProcessRequest 

        context.Response.ContentType = "text/plain" 

        context.Response.Write("Hello World") 

    End Sub 

  

    Public ReadOnly Property IsReusable() As Boolean Implements 

IHttpHandler.IsReusable 

        Get 

            Return False 

        End Get 

    End Property 

 

End Class 

در اينجا بايد تمام کد ھای توليد .در مورد پيکر بندی اين ايل قبال توضيح داده ايم
اندکی  ولی با.قرار دھيد ProccesRequestتصويری را که نوشتيد درون تابع 

ببينيد قصد ما اين است که ھر تصوير را در کنار بقيه ی عناصرش مثل .تغيير
Description برای اين کار ھنگام نمايش يک تصوير .قرار دھيمId را به ھمراه  نآ

QueryString  به اين فايل می فرستيم که نحوه ی ارسال را جلوتر درر بخش
GridView ميبينيد.QueryString ست که می توان توسط شی ھم يک شی اContext 

  :که آرگومان ورودی تابع است به آن دسترسی داشت
Context.Request.QueryString(“query string name”) 

به  QueryStringآن را توسط  Idما ھنگام نمايش ھر تصوير جلوی ساير عناصرش 
و به تگ تصوير را بازيابی کرده  Idم و سپس توسط آن يمی فرست Handlerفايل 

Image  وصفتSrc می فرستيم.  
  :تصوير را بازيابی می کنيم  Idپس ابتدا 

Dim id As String = context.Request.QueryString("id") 

  .بود idارسالی QueryStringنام 
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  :خالی بود ادامه ندھيم idسپس چک می کنيم اگر 
        If id Is Nothing Then 

            Throw New ApplicationException(“Must specify ID.”) 

        End If 

  .نيازی نيست Tryدر بلوک  catchپس ديگر از 
  :در نظر می گيريم Whereبازيابی شده ر به عنوان پارامتر شرط  idسپس 

        Dim connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings(“aaa”).ConnectionString 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim qs As String = “SELECT pic FROM photo WHERE pic_id=@ID” 

        Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(qs, con) 

        cmd.Parameters.Add(“@ID”, SqlDbType.NVarChar, 255).Value = id 

 

        Try 

            con.Open() 

            Dim r As SqlDataReader = 

cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.SequentialAccess) 

            If r.Read() Then 

                Dim bufferSize As Integer = 100 

                Dim bytes As Byte() = New Byte(bufferSize – 1) {} 

                Dim bytesRead As Long 

                Dim readFrom As Long = 0 

                Do 

                    bytesRead = r.GetBytes(0, readFrom, bytes, 0, 

bufferSize) 

                    context.Response.BinaryWrite(bytes) 

                    readFrom += bufferSize 

                Loop While bytesRead = bufferSize 

            End If 

            r.Close() 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

را با قرار دادن  GridViewمربوطه برويم و  aspxحاال به صفحه ی 
AutoGenerateColumns  برابرfalse  می و توليد ستونھا به صورت سفارشی ادامه

  :دھيم
    <asp:GridView id=”GridView” runat=”server” Font-Names=”Verdana” Font-

Size=”X-Small” DataSourceID=”SqlDataSource1” AutoGenerateColumns=”false”> 

 <Columns> 

 <asp:TemplateField> 

  <ItemTemplate> 

          <img src=’handler.ashx?ID=<%# Eval(“pic_ID”)%>’/><br /> 

    <%#Eval(“pic_ID”)%><br /> 
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    <%#Eval(“pic_DateTime”)%><br /> 

    <%#Eval(“pic_Desc”)%><br /> 

  </ItemTemplate> 

 </asp:TemplateField> 

 </Columns> 

 </asp:GridVIew> 

  :تصوير را به صورت زير صدا زديم srcدر اين کد اين است که ما  تنھا نکته
handler.ashx?id=’Value Retrive From pic_ID field’ 

  :به عنوان مثال
handler.ashx?id=dh436hfh45-dh45sh-5ruurrfj 

دريافت  Evalبا مقداری که از فيلد مربوطه با متد  idبه نام  QueryStringپس ما يک 
حال .می فرستيم و ان فايل ھم خروجی مربوطه را چاپ می کند Handlerفايل ه را ب کرديم

ببينيد فايل .response.BinaryWriteو  imgمی رسيم به توضيحی در مورد ارتباط تگ 
Handler  ما ھيچ گونه مقدار برگشتی ندارد و يک راست تصوير را در خروجی چاپ می

 imgدرون تگ  BinaryWriteعمل  کنيم آنگاه استفاده  imgتگ  فايل را در ولی اگر.کند
به جای آن استفاده کنيد تصوير به  imageدر حاليکه اگر از کنترل .صورت می گيرد
  :خروجی کار ما چيزی مثل شکل زير است.خروجی نمی رود
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Caching in ASP.NET 2.0 
از جمله مباحث بسيار مھم در زمينه ی کارايی برنامه ھای وب  cachingمبحث 

مطرح کرد بلکه ديگر  asp.netديگر نمی توان اين بحث را جزو مباحث پيشرفته در .است
 cachingبا وجود گسترش اطالعات و کاربرانی که نياز به دسترسی آن اطالعات دارند 

يعنی  asp.netکش کردن در . ضروری برای ھر برنامه ی وب می باشديک بحث کامال
ھنگامی که  تاتھيه ی يک کپی از صفحه يا ھر جزيی از صفحه به منظور ارايه به کاربران 

  .عمل بروز رسانی انجام نشده
  :وجود دارند asp.NETدر حالت کلی در  cashingدو نوع 

OutPut Caching ساده ترين روش ،caching صفحات   .ست اaspx  . بر اساس
فرآيندی در سمت سرويس دھنده ترجمه و پس از اجراء ، ماحصل خروجی آنھا به صورت 

در اين روش يك نسخه نھائی از . برای سرويس گيرنده ارسال می گردد  htmlيك صفحه 
. می گردد  cacheكه برای سرويس گيرنده ارسال شده است ،    htmlصفحه ترجمه شده 

رتيب ، زمانی كه سرويس گيرنده بعدی درخواست خود برای استفاده از اين صفحه را بدين ت
( در مقابل اجرای صفحه و توليد خروجی الزم   برای سرويس دھنده ارسال می نمايد ،

انجام پردازش ھای سمت سرويس دھنده با توجه به ماھيت و جايگاه عملكردی يك صفحه 
. بطور اتوماتيك برای وی ارسال می گردد  htmlشده  ، صفحه ترجمه  )در يك برنامه وب 

بدين ترتيب ، مدت زمانی كه الزم است صفحه به ھمراه كد درون آن ترجمه و اجراء گردد 
 . بطور كامل حذف می گردد 

Data Caching  : برای استفاده از اين روش می بايست بطور دستی و از طريق كد
ندگان می توانند بخش ھای مھمی از اطالعات را كه زمان پياده كن. شرايط آن را فراھم نمود 

بازيابی شده از يك بانك اطالعاتی  DataSetنظير يك ( زيادی صرف ساختن آنھا شده است 
در ادامه ، ساير صفحات می توانند وجود اين اطالعات را . ذخيره نمايند  cacheرا در ) 

بدين ترتيب ، مراحل . استفاده نمايند از آنھا   cacheبررسی و در صورت موجود بودن در 
  . مورد نياز برای بازيابی اطالعات حذف خواھد شد 

دارد ولی  applicationشیروش فوق از لحاظ مفھومی شباھت زيادی به استفاده از 
به عنوان نمونه زمانی كه حجم . دارای قابليت ھای بيشتری در سمت سرويس دھنده است 

كه كارآئی يك برنامه را تحت تاثير قرار دھد ، آيتم ھای موجود در داده بگونه ای زياد گردد 
cache  بطور اتوماتيك ازcache  برای ذخيره آيتم ھا در . حذف خواھند شدcache  می

توان يك تاريخ را مشخص تا پس از سپری شدن زمان مورد نظر بطور اتوماتيك از حافظه 
  حذف گردند 
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تای باال مشتق  ٢ديگر ھم وجود دارند که از  cashingعالوه بر اين دو روش دو مدل 
  :شده اند

caching Fragment : روش فوق نوع خاصی ازoutput caching  است و در مقابل
caching  كدHtml بخش ھائی خاص از كد " برای تمامی صفحه ، صرفاcache  می

بر روی يك مربوط به يك كنترل كاربر  Htmlدر اين روش خروجی كد ترجمه شده . گردد
بدين ترتيب در صورت اجراء مجدد صفحه ، كد موجود در صفحه . صفحه ذخيره می گردد 

 . اجراء كد مرتبط با كنترل كاربر نخواھد بود   می گردد و ضرورتی به  اجراء

Data source caching  : اين نوعcaching  بر اساس كنترل ھای منبع داده ايجاد و
و  ObjectDataSource  ،SqlDataSourceشامل كنترل ھای منبع داده 

XmlDataSource از لحاظ فنی ، در روش فوق از . می باشدdata caching  استفاده
تنھا تفاوت موجود در اين رابطه ، عدم نياز به انجام پردازش ھای مورد نياز . می گردد

كنترل منبع  بدين منظور الزم است كه برخی خصلت ھا و پيام ھای. توسط پياده كننده است 
توسط پياده كنندگان   را برعھده دارند ، cachingداده كه مسئوليت ذخيره و بازيابی 

  .پيكربندی گردد

  
OutPut Cashing  

توضيح داده شد و حاال نوبت به يک مثال عملی در زمينه  OutPut Cachingدر مورد 
داری می کنيم و نگھ Labelدر اين مثال تاريخ و ساعت را در يک کنترل .ی آن می رسد

 aspxبرای اين کار باالی عنوان صفحه ی .ثانيه کش می کنيم ٢٠صفحه را برای  سپس
  :را انتخاب می کنيد OutPutCacheاستفاده کرده و گزينه ی   <...@%>از تگ 

%> OutputCache @<% 

اين صفت تعيين .است Durationاين تگ حاوی صفات مختلفی است که مھمترين آن 
از صفت ھای مھم ديگر آن می توان به .شود cacheصفحه برای چه مدت می کند که 

وابستگی کش را بر اساس مقاديری که می پذيرد اشاره کرد که  VaryByParamصفت 
  :در زير مثالی در اين زمينه را می بينيد.قرار دھيد noneفعال آن را .تعيين می کند

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Default.aspx.vb" 

Inherits="_Default" %> 

<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" %> 

<!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" > 
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<head runat="server"> 

    <title>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

به آن اضافه  Labelو يک  OutPutCacheکه تنھا يک .اين کد کلی صفحه است
مقدار دھی  حال حاضررا با تاريخ  Labelدر زير کد پشت صحنه را می بينيد که اين .شده
  :کرديم

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Label1.Text = "DateTime Now is:<br/>" & DateTime.Now 

    End Sub 

 ٢٠حاال اگر صفحه را برای اولين بار اجرا کنيد تاريخ روز را ميبينيد ولی اگر قبل از 
ھر چند بار صفحه را به روز کنيد يا اينکه ببنديد و ) output cacheانقراض (ثانيه 

که قبال نمايش داده بود روی صفحه ظاھر می سپس باز کنيد باز ھم ھمان تاريخی 
پس .ثانيه اگر به آن رجوع کنيد ميبينيد که تاريخ مجددا به روز شده ٢٠ولی پس از .شود

دقيقه ھر کس وارد سايت ما شد با صفحه ای  ٢٠و تا کرديم  Cacheما صفحه را 
به سرور  ذخيره شده روبرو می شود و اصال کد ھا cacheکه در ) نه برای وی(تکراری

البته درست نيست شما تاريخ را کش کنيد ما اين کار را کرديم تا .نمی روند تا کامپايل شوند
  .کش را متوجه شويد ممفھمو

ثانيه زمان زيادی نباشد ولی برای سايتی كه حاوی اطالعات گسترده ای  ٢٠شايد بنظر 
به عنوان . فاوت باشدجھت ارائه به كاربران متعدد است ، اين موضوع می تواند كامال مت

نمونه ، فرض كنيد می خواھيم ليستی از محصوالت قابل عرضه به كاربران را در يك 
ثانيه ، دستيابی به بانك اطالعاتی  ٢٠صفحه به مدت  cachingبا . صفحه نمايش دھيم 

، برای ھر كاربری كه  cachingبدون . محدود به سه عمليات در يك دقيقه می گردد 
ده ليست محصوالت است ، می بايست فرآيند ارتباط با بانك اطالعاتی و متقاضی مشاھ

بديھی . انجام شود )  Gridviewنظير ( نمايش محصوالت در يك ساختار نمايشی مناسب 
ثانيه امكان پاسخگوئی به ده ھا درخواست در مدت  ٢٠صفحه به مدت  cachingاست با 
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ارتباط با بانك اطالعاتی و نمايش داده انجام  زمان فوق و بدون نياز به دنبال كردن فرآيند
  .می شود

  :را مالحظه می کنيد OutPutCachingدر زير صفت ھای ديگر 
Location:مکانی که کش بايد ذخيره شود را مشخص می کند.  

VaryByCustom:می توانيد عمل کش را سفارشی کنيد.  
VaryByParameter: کنيدمی توانيد کش را به پارامتر ھا وابسته.   

VaryByHeader:بدين ترتيب که .می توانيد کش را به صفحات چند زبانه وابسته کنيد
  .بدھيد Accept Languageبه ان مقدار 

VaryByControl: مربوط به کش کردنuserControls حتما بايد کنترل ھای .می شود
حث پس از اين ب.کاربر را کش کنيد چون استفاده ای جز يک نمايش اساتيکی ساده ندارند

  .مطرح می شود UserControlمعرفی و کاربرد 
  

در کد زير کش در .مکانی که کش بايد ذخيره شود را مشخص می کند Locationصفت 
Client-Side ذخيره می گردد:  
%> ="Client"Location ="none"VaryByParam ="20"Duration OutputCache @<% 

که ھنگامی شخصی از سايت ما بازديد می تنھا کاربردی که اين صفحه دارد اين است 
کند و درسايت ما پيمايش می کند صفحات در خود کش سمت سرويس گيرنده ذخيره می 

را فشار داد صفحه مجددا بار گذاری نشود و  backشود تا مثال اگر يک دفعه کاربر دکمه  
يار سريع بس back از صفحه ی کش شده استفاده کند و در نتيجه واکنش به زدن دکمه ی

پس .کند صفحه از نو بار گزاری می شود refreshخواھد بود ولی چنانچه وی صفحه را 
ھا می تواند به کاربر کمک  Navigationباشد تنھا در  ”Location=”clientاگر صفت 

  .سايت ما و ارتباط با سرور ندارد Performanceکند و ربطی به 
  :حاوی مقادير زير نيز ھست Locationصفت 

Server:يعنی شی کش در سرور ذخيره شود.  
none: اصالOutPutCache را غير فعال می کند يعنی کش ھيچ جا ذخيره نشود.  

any: يعنی کش می تواند ھمه جا ذخيره شودclient  ياserver  و...  
ClientAndServer: يعنی کش می تواند در دو سمت سرور يا سرويس گيرنده ذخيره

  .شود
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  :آشنا شويم VaryByParamيشتر با صفت می خواھيم کمی ب

فرض کنيد از يک .استqueryStringکاربرد بسيار مھم اين صفت در استفاده از 
به صفحه ای که می خواھد کش شود ارسال  querystringصفحه ی معمولی يک 

  :ميبينيد ااول ر در زير کد صفحه ی.شود
    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox><br /> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" 

/>&nbsp;</div> 

    </form> 

را به  kبه نام   queryStringو کد پشت صحنه ی آن به صورت زير است که يک 
  :گرفته می شود textBoxاين مقدار از يک .ندارسال می ک querystring2صفحه ی 

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim l As String = TextBox1.Text 

        Response.Redirect("querystring2.aspx?k=" & l) 

    End Sub 

درآن صفحه کش را با تگ .می رويم querystring2ل به سراغ صفحه ی حا
OutPutcache فعال کنيد:  

%> ="none"VaryByParam ="20"Duration OutputCache @<%  
  :بنويسيد Labelدريافتی را در يک  queryStringو مقدار  

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Label1.Text = Request.QueryString("k").ToString 

    End Sub 

 مقداری که درو زدن دکمه ميبينيد که  textBoxبا اجرای صفحه ی اول و پر کردن 
textBox  به صفحه ی پر کرده بوديدquerystring2 ه و در ارسال شدLabel  مربوطه

) ثانيه ٢٠(ولی اگر دوباره قبل از انقضای کش.مشکلی نيست تا اينجا.شود نمايش داده می
چيزی ديگر غير از آنکه قبال نوشته بوديد وارد  textBox صفحه ی اول را باز کرده و در

 querystring2ھمان مقدار قبلی در صفحه ی  کرده و روی دکمه کليک کنيد ميبينيد که
آن را حل  VaryByParamبا  asp.Netست که اين يک مشکل بزرگ ا.نمايش داده شده

که  QueryStringبگذاريد از اين به بعد ھر * مقدارش را  noneاگر به جای .کرده
البته اين روش بسيار  مقدار جديدش را نمايش ميدھد دريافت کرد از کش خارج می شود و
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ھمينطور می .دنا کار آمد و حتی شايد بعضی اوقات صفحه را از نظر امنيتی دچار مشکل کن
نسبت دھيد تا کش تنھا  VaryByParamارسالی را به  QueryStringتوانيد نام متغير 

اين کار بھتر (کنار رفته و صفحه ی جديد بار گذاری شود خاص queryStringدر مورد 
  :)است*گذاشتن(از قبلی

%> ="*"VaryByParam ="20"Duration OutputCache @<% 

%> ="kk"VaryByParam ="30"nDuratio OutputCache @<% 

را به  QueryStringمتغير بلکه چندين متغير !و ھمچنين می توانيد نه تنھا يک 
VaryByParam بين متغير ھا انجام دھيد ;اين کار را با قرار دادن .نسبت دھيد:  

%> ="kkk;kkkk"VaryByParam ="20"Duration OutputCache @<% 

وم مقداری تکراری وارد کنيد صفحه ی کش شده به شما جالب اينجاست که اگر در بار د
ت با وچيزی متفاولی اگر )در صورت نگذشتن زمان انقضای کش(نمايش داده می شود 

 .قبل وارد کنيد صفحه ی جديد به شما نمايش داده می شود
  

VaryByCustom: حتما ديديد که صفحات مختلف ما در مرورگر ھای مختلف ممکن
 IEحال اگر مثال ما صفحه ی خود را در .متفاوتی نمايش داده شوداست به صورت ھای 

صفحه تقاضای صفحه ی ما را داشته باشد آنگاه  NetScapeکش کنيم آنگاه ماربری با 
حال .فرستاده می شود NetScapeنمايش داده شده بود حاال برای مرورگر  Ieای که در 

ذخيره  IEباشد آن صفحه ای که در اگر مواردی باشد که مربوط به اجرای متفاوت صفحه 
نمايش داده می شود دچار مشکل خواھد شد پس ما بايد نوع  NetScapeه و حاال در دش

 برای حل اين مشکل از.مرورگر ھا را نيز به کش اضافه کنيم تا دچار اين مشکل نشويم
VaryByCustom و من نام  استفاده می کنيمbrowser را به آن می دھم:  

%>="browser"VaryByCustom ="none"VaryByParam ="20"Duration CacheOutput @<%  
اين تابع .استفاده می کنيم GetVaryByCustomStringبرای درک بيشتر از تابع ولی  

نوع مرورگر را به کش معرفی می کند تا کش بتواند خود را با مرور گر ھای مختلف وفق 
  :ه صورت زير بنويسدو ب Global.asaxاين تابع را در فايل .دھد

    Public Overrides Function GetVaryByCustomString(ByVal context As 

HttpContext, ByVal arg As String) As String 

        If arg = "browser" Then 

            Dim browserName As String 

            browserName = context.Request.Browser.Browser 

            browserName &= context.Request.Browser.MajorVersion.ToString() 

            Return browserName 

        Else 
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            Return MyBase.GetVaryByCustomString(context, arg) 

        End If 

    End Function 

ابتدا چک .داده بوديم VaryByCustomبه  که مادومين پارامتر اين تابع مقداری است 
در اينجا (داده بوديم  VaryByCustomمی کنيم که اين مقدار ھمانی است که به 

Browser ( سپس اگر صحيح بود نام و آخرين ورژن مرور گر را در متغيری رشته ای به
  .ريخته و سپس بر می گردانيم BrowserNameنام 

 
HttpCachePolicy: به شما اجازه می دھد با کدنويسی عمل کش را کالسی است که

مثال عمل .استفاده کنيد response.cacheبرای اين کار از متد .انجام دھيد
OutPutCache  که به عنوان اولين مثال در بحث ما زده شد به صورت زير است:  

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.Server) 

        Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddSeconds(60)) 

        label1.Text = "The time is now:<br />" & DateTime.Now.ToString() 

    End Sub 

عمال کش را تعريف کرديم و آرگومان ورودی آن  SetCacheAbilityما در اينجا با متد 
آن را در سرور  HttpCacheAbilityآن را مشخص می کند که با متد  Locationنيز 

مشخص کرديم که تا چه زمانی عمل کش انقضا  SetExpiresھمچنين با متد .تنظيم کرديم
 DateTime.Nowمتد .ديمشود و اين زمان را به عنوان آرگومان ورودی به اين تابع دا

شده به  addنيز تعداد ثانيه ی  AddSecondsزمان حال حاضر را بيان می کند و متد 
ثانيه پس از بارگذاری  ٦٠پس ما در باال گفتيم عمل کش تا .زمان حال را نشان می دھد

حاوی متد ھای  DateTime.Nowالبته .به اتمام برسد) DateTime.Now(صفحه
با .می باشد که در آن به جای ثانيه دقيقه اضافه می کند AddMinutesمتعددی از جمله 

 کالس.را به روشی ديگر انجام داده ايد cacheانجام مثال زير انگار مثال اول بخش 
HttpCachePolicy  حاوی متد ھای متعددی در زمينه یcaching  است که به داليل زير

  :تا ھمينجا در مورد آن بسنده می کنيم
  .آشفتگی می شود کد شما دچار  صفحه ی-١
  .به کار ببريم Page_Loadدرست نيست عمل کش را در رويداد ھايی مثل -٢
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کار خواھيم  HttpCachePolicyکمی با  cacheDependencyالبته جلوتر در بحث 
  ).بسيار جزيی(داشت 

  
گاھی وقت ھا دوست نداريد کل صفحه کش شود و تنھا قسمت :کش جزيی در صفحه

 :نوع کش زير استفاده کنيد ٢برای اين کار از .صی را برای کش کردن نياز داريدھای خا
١-Fraagment caching: که کمی در اوايل فصل در موردش صحبت شد و در بخش

UserControl به آن می پردازيم.  
٢-Post Cache Substitution:ود را به جز شايد بخواھيد کل صفحه ی وب سايت خ

پيش از اين ان قسمت ھايی که می خواستيد به وسيله ی کنترل .يديک قسمت خاص کش کن
ولی با .کاربر طراحی می کرديد و سپس کش می کرديد که کار را بسيار مشکل می کرد

Post Cache Substitution اين مشکل حل شده است. Post Cache Substitution 
 Post Cache Substitutionباعث می شود شما کل صفحه رابه جز قسمتی که در 

را در يک  Post Cache Substitutionمی خواھيم طرز کار  .کنيدمشخص شده کش 
در ابتدا ھمان مثالی که در اول بحث کش در مورد تاريخ زده .مثال خيلی ساده نمايش دھيم

  :ابتدا کش را ايجاد کرده.بوديم را اينجا ھم ايجاد می کنيم
%> ="None"aramVaryByP ="20"Duration OutputCache @<%  
  :سپس تاريخ را درج می کنيم

        Response.Write("This date is cached : ") 

        Response.Write(DateTime.Now.ToString() & "<br />") 

استفاده کنم بايد از متد  Post Cache Substitutionمن برای اينکه از .حاال دقت کنيد
Response.Write Substitution  استفاده کنم که يک آرگومان ورودی بسيار مھم به

دارد که برای مقدار پذيری آن ھم بايد  HttpResponseSubstitutionCallbackنام 
new شود:  

Response.Write Substitution(New HttpResponseSubstitutionCallback(AddressOf  “Your shared 
Method Name”) 

addressOf تد از نوع باعث دريافت يک مshared شده می شود.  
  :نام دارد پس GetDateمتد ما در اينجا 

        Response.WriteSubstitution(New 

HttpResponseSubstitutionCallback(AddressOf GetDate)) 

 HttpContextداريم که يک ورودی از نوع  sharedپس ما نياز به يک متد از نوع 
  :م متد ھای متنوعی بنويسيمداشته باشد تا با آن بتواني
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    Public Shared Function GetDate(ByVal context As HttpContext) As String 

        Return DateTime.Now.ToString() 

    End Function 

شی .ا تاريخ حال حاضر را بر می گردانداست که در اينج GetDateنام متد ما در اينجا 
Context د در اين تابع به عناصری ھمچون ھم باعث می شوsession  به  ...يا کوکی و
در ضمن .دسترسی داشته باشيم  از آنھا برای کش نشدن استفاده کنيم requestوسيله ی 

  :را به صورت زير می نويسيم Page_Loadرويداد 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Response.Write("This date is cached : ") 

        Response.Write(DateTime.Now.ToString() & "<br />") 

        Response.Write("This date is not cache is: ") 

        Response.WriteSubstitution(New 

HttpResponseSubstitutionCallback(AddressOf GetDate)) 

    End Sub 

حال اگر صفحه را اجرا کنيد می بينيد که در ابتدای صفحه يک تاريخ کش شده وجود 
در حقيقت کل صفحه کش شده به جز تاريخ .دارد و پس از آن يک تاريخ کش نشده

 .کنيد refreshبرای ديدن طرز کار کافيست صفحه را مدام .دوم
سپس بھطور معمول در اين مثال صفحه برای بار اول توسط کاربر درخواست می گردد 
 Response.Writeکل صفحه کش می شودولی چون ما پس از نمايش تاريخ از متد 

Substitution  استفاده کرديم صفحه توجه خود را معطوف به متدی که برای
HttpResponseSubstitutionCallback  تعريف کرديم می کند و خروجی آن متد را

 .بالفاصله از کش خارج می کند
وجود دارد که به  Substitutionيک کنترل وجود دارد به نام  asp.NET 2.0در 

به اين ترتيب که اين کنترل مقدار .مثال باال را ساده تر ايجاد کرد وسيله ی آن می توان
برای استفاده از اين کنترل کافيست به .را در خروجی نمايش می دھد sharedبرگشتی متد 

  :صورت زير عمل کنيد
    <asp:Substitution ID="Substitution1" runat="server" 

MethodName="GetDate" /> 

نا م متدی که خروجيش کش نشود را مشخص می کند که ما  MethodNameصفت 
برای انجام مثال صفحه را به  صورت .ھمان متدی را که قبال تعريف کرده بوديم را داديم

  :زير در آوريد
<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" 

CodeFile="Substitution2.aspx.vb" Inherits="Substitution2" %> 
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<%@ OutputCache Duration="20" VaryByParam="None" %> 

<!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>Untitled Page</title> 

</head> 

<body> 

    <form id="form1" runat="server"> 

    <div> 

    <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label><br /> 

    <asp:Label ID="label2" runat="server" Text="Date time Is No t cache is 

:"></asp:Label><br /> 

    <asp:Substitution ID="Substitution1" runat="server" 

MethodName="GetDate" /> 

    </div> 

    </form> 

</body> 

</html> 

  :و کد پشت صحنه را نيز به صورت زير
    Public Shared Function GetDate(ByVal context As HttpContext) As String 

        Return DateTime.Now.ToString() 

    End Function 

 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Label1.Text = "The DateTime cached Is :" & DateTime.Now 

    End Sub 

 Substitutionما تاريخ روز را چاپ کرديم و سپس کنترل  Page_Loadدر رويداد 
انجام می دھد با اين تفاوت که مقداری که اين  GetDateھمين کار را با فراخوانی متد نيز 

 .کنترل در خروجی چاپ کرده کش نمی شود
ا متدش استفاده کرديد حتم Post Cache Substitutionپس در حالت کلی ھر گاه از 

  :را به فرم کلی زير ايجاد کنيد
Public(or Private) Shared “your function name”(context as HttpContext) as “Your Return Value 
Type” 
End Function 

بودن تابع ھم ايت است که بايد در ھمه جا قابل دسترسی باشد که توابع و  sharedدليل 
  .وصيت ھستندحاوی اين خص sharedمتغير ھای 
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روش اين است که تنھا يک متد را می توانيد از  Post Cache Substitutionمشکل 
ولی کنترل ھای سفارشی خود به خود از کش خارج می شوند مثال کنترل .کش خارج کنيد

AdRotator  کنترلی است که خود به خود از کش خارج شده و تصاوير تصادفی به روزی
  .ھم شده باشد نمايش می دھد OutPutCacheرا حتی اگر صفحه 
CacheProfile:  

در ( قرار دادن كد درون صفحه است  output cachingيكی از مسائل در ارتباط با 
با اين كه استفاده و پيكربندی ) . و يا در بخش كد كالس  . aspx markup   بخش

ی آيد ولی در صفحات وب ساده تر بنظر م OutputCacheخصلت ھای مرتبط با دايركتيو 
اين روش می تواند مسائل مديريتی و پشتيبانی مختص به خود را نيز به دنبال داشته باشد 

به عنوان نمونه در صورتی ) . شده ايجاد شده باشد  cacheاگر ده ھا صفحه   "خصوصا(
( تمامی صفحات فوق انجام دھيم  cachingكه قصد داشته باشيم تغييراتی را در خصوص 

، می بايست ھر صفحه بطور ) ثانيه  ٦٠ثانيه به  ٣٠از  cachingمدت زمان تغيير " مثال
      .ترجمه گردند " مجددا ASP.NETو در ادامه نيز توسط   جداگانه تغيير

با معرفی يك راھكار جديد اين امكان در اختيار پياده كنندگان گذاشته  ASP.NET 2.0در 
. به برای گروھی از صفحات استفاده نمايند مشا cachingشده است تا بتوانند از تنظيمات 

را در  cachingمی گويند و به كمك آن می توان تنظيمات  cache profileبه ويژگی فوق 
از طريق يك " بدين ترتيب ، اعمال تغييرات صرفا. تعريف نمود  web.configيك فايل 

  . نقطه فراھم می گردد 
در بخش  >add<، از تگ  Cache Profileبرای تعريف يك 

>outputCacheProfiles < فايلweb.config  به . استفاده می گرددcache profile 
تعريف بايد درون تگ  .ايجاد شده يك نام و مدت زمان مناسب نسبت داده می شود 

System.Web باشد:  
<caching> 

 <outputCacheSettings> 

  <outputCacheProfiles> 

   <add name="sharingcache" duration="70"/> 

  </outputCacheProfiles> 

 </outputCacheSettings> 

  </caching> 

www.ParsBook.org



262 
 

بايد از نامش  OutPutCacheحتما بايد به آن نام ھم بدھيد چون برای استفاده در تگ 
دسترسی ايجاد  خواھيد کردتعريف  زيراستفاده کنيد تا به ساير خصوصياتش که شما در 

  .شود
استفاده می  OutPutCacheتگ  cacheProfileنيز از صفت برای استفاده از آن 

  :کنيم
%> ="none"VaryByParam ="sharingcache"CacheProfile OutputCache @<%  

به  addھمان نامی است که در تگ بدھيد  cacheProfileمقداری را که بايد به صفت 
  .آن داديد

قاديری را نيز به تگ م VarByParamمی توانيد با خصوصيت  web.configحتی در 
Add مقاديری که در مورد .اضافه کنيدQueryString در اين .در مورد آنھا بحث شد

  .نيست OutPutCacheدر تگ اصلی  VarByParamصورت ديگر نيازی به صفت 
نيز وجود داشت که برای صفحات و  Disk cachingبه نام  cachingنوع ديگری از 

Portion Of Pages اال مناسب بود که کش را در حافظه يا ديسک ذخيره با حجم ھای ب
می کرد تا اوال سرور زياد اذيت نشود و دوما در صورت بروز مشکل در سرور صفحه به 

  .حذف شد Asp.NET 2.0نھايی متاسفانه اين ويژگی در ورژن .درستی کش شود
  :برای بحث کش به صورت زير است web.configپيکر بندی کلی فايل 

<caching> 
<cache 
    disableExpiration="[true|false]" 
    /> 
  <outputCache 
    enableFragmentCache="[true|false]" 
    enableOutputCache="[true|false]" 
    sendCacheControlHeader="[true|false]" 
    /> 
  <outputCacheSettings> 
    <outputCacheProfiles> 
      <clear /> 
      <remove name="String" /> 
      <add enabled="[true|false]" 
        name="String" 
        duration="Integer" 
        varyByControl="String" 
        varyByHeader="String" 
        sqlDependency="String"/> 
    </outputCacheProfiles> 
  </outputCacheSettings> 
</caching> 

  .موارد باال واضح بوده و نيازی به توضيح ندارند
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به پايان رسيد و حال می پردازيم به  outPutCachingخوب بحث ما در مورد 
DataCahcing که بحثی فوق العاده مھم و موثر در کارايی وب سايت است.  

Data Caching  
 cacheو ما با يک شی به نام .فرق می کند OutPut Cachingدر اينجا بحث به کلی با 

اين شی بسيار مثل .سرو کار داريم که باعث کش شدن يک سرس اشيا ديگر می شود
application ولی به  )چون به ھر حال ھر دو ابزاری برای مديريت حالت ھستند(است

متفاوت است که جلوتر با وابستگی کش  applicationداليلی از جمله وابستگی داده با 
ولی اين نوع کش کردن يعنی کش کردن داده ھا بسيار مھم و پر کاربرد .می شويد ھم آشنا

  .است OutPut Cachingز اتر 
ولی اين متد .استفاده می کنيم Insertبرای اضافه کردن آيتمی به شی کش از متد 

و شما می توانيد  آرگومان ھای متفاوتی را در يافت می کند که در زير مشخص شده است
  :از آن ھا را انتخاب کنيد تنھا يکی

cache.Insert(Key as string,Value as object)  

ھم شی مورد نظر جھت کش است که  Valueنامی از نوع رشته و  Keyدر اين حالت 
  .باشد... و HashTableو يا  DataSetمی تواند آرايه 

Cache.Insert(Key as string,Value as Object,dependency as cachedependency) 

اين عنصر مشخص می کند که .در اين مورد ھم عنصر وابستگی ھم به آن اضافه شده
بحث وابستگی .ت تغيير آن فايل کش نيزتغيير کندکش به چه فايلی وابسته باشد تا در صور

ولی فعال می توانيد برای استفاده مقدار آن را .کش را سر جايش مفصل صحبت خواھيم کرد
Nothing بگذاريد.  

Cache.Insert(Key as string,Value as Object,dependency as cachedependency,absoluteExpiration as 
DateTime,SlidingExpiration as TimeSpan) 

تاريخ  absoluteExpirationاولی يعنی .قبلی اضافه شددر اينجا دو مورد به موارد 
مورد بعدی .می باشد DateTime از نوعانقضای آيتم کش را مشخص می کند و 

SildingExpiration  است که از نوعTimeSpan  بوده و مدت انتظار بين درخواست
ھای متوالی از کش را مشخص می کند که اگر در آن زمان درخواستی صورت نگيرد کش 

دقيقه پس از  ٠اگر تا ددقيقه در نظر بگيريد  ١٠مثال اگر آن را برابر .پايان می پذيرد
اين .از کش درخواست ديگری صورت نگيرد شی کش پاک می شود آخرين درخواست

مثال شما کش داده را انجام می دھيد و فکر می کنيد که .خاصيت می تواند بسيار مفيد باشد
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آنگاه در خواست ھا بايد زود به زود از کش صورت گيرد پس اگر سايت ما شلوغ باشد 
  .ت باشد آن را زيادتر می گيريداين مقدار را بسيار کم می دھيد ولی اگر سايت خلو

  :در مورد اين دو شی دو متد وجود دارد
١-NoAbsoluteExpirtion: که به معنای اين است که شما زمانی را برای انقضا در

عبارت زير را  absoluteExpirationبرای استفاده در مکان آرگومان .نظر نگرفته ايد
  :بنويسيد

cache. NoAbsoluteExpirtion 
٢-NoSlidingExpiration: يعنی شما زمانی را برایSildingExpiration  در نظر

 :عبارت زير را بنويسيد SildingExpirationبرای استفاده در مکان آرگومان  .نگرفته ايد
cache. SildingExpiration  

دو متد باال را ھمزمان به کار ببريد ) و نمی توانيد(يادتان باشد ھيچ گاه ھمزمان نبايد
  .به ھر حال کش يک وقتی بايد پايان بپذيردچون 

شده در يك بازه زمانی  cacheدر صورتی كه مطمئن باشيم اطالعات موجود در يك آيتم 
 absolute، استفاده از ) نظير يك گزارش ھواشناسی ( خاص معتبر باقی می ماند 

expiration نجا در اي(چون اگر تاريخ انقضا نباشد و شی کش شده توصيه می گردد
به دست کاربر می )کش شده از قبل(تغيير کند آنگاه اطالعات قديمی ) گزارش ھواشناسی

نظير ( ھمواره معتبر باشد  cacheدر صورتی كه داده ذخيره شده در .  رسد نه جديد
پس ھمواره .توصيه می گردد    Sliding expiration، استفاده از ) كاتولوگ يك محصول 

  .ی از دو مورد باال را فعال و ديگری را غير فعال می کنيمبستگی به آيتم کش شده يک
از عبارت  )و بھتر است(می توانيد NoSlidingExpirationبه جای 

TimeSpan.Zero ھم استفاده کنيد.  
از عبارت ) و بھتر است(می توانيد  NoAbsoluteExpirtionبه جای 

DateTime.MaxValue استفاده کنيد.  
cache.Insert(Key as string,Value as Object,dependency as cachedependency,absoluteExpiration as 
DateTime,SlidingExpiration as TimeSpan,Priority as cacheItemPriority,OnRemoveCallBack as 
cacheItemRemoveCallBack)  

  .در مورد دو آيتم جديد اضافه شده ھم سر جايش بحث خواھد شد
  :می از کش ھم به صورت زير عمل کنيدبرای حذف آيت

cache.Remove(“item name”) 
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  :دارد  Insertکه دو تفاوت عمده با  Addيک متد دارد به نام  cacheشی 
 Addآرگومان ھای .اگر از اين متد استفاده کنيد بايد تمام آرگومان ھايش را وارد کنيد-١

  .ر باال بحث شداست که د Insertدقيقا مثل آرگومان ھای آخرين حالت 
يعنی اگر آيتمی با يک نام خاص در کش وجود .ندارد OverWriteقابليت  Addمتد -٢

ديگر نمی توان روی آن نوشت و حتما بايد اول آن را پاک کرد و  Addداشته باشد با متد 
  .را دارد OverWriteقابليت  Insertولی . استفاده کرد Addسپس از 

در کش آشنا شديد اين را بدانيد که ھر وقت  Insert حالت ھای حال که با انواع
  :خواستيد از کش استفاده کنيد بايد خالی بودن يا نبودن آن را با شرط زير چک کنيد

If Cache(“your cache name”) IsNot Nothing Then 
         Your cache is not empty---call your method 
else 
         Your cache is empty---Create caceh and then call your method 
end if 

روی آيتم ھای شی کش می توان از نوع داده  )چه دسترسی و چه حذف(برای پيمايش
  :استفاده کرد ForEachدر يک حلقه ی  DictinaryEntryای 

For Each item As DictionaryEntry In Cache 

Cache.Remove(item.Key.ToString()) 

Next item 

  :حال يک مثال ساده از اين بحث با ھم کار می کنيم
  :عبارت زير را بويسيد Page_Loadدر رويداد 

        If Page.IsPostBack Then 

            Label1.Text += "The Page Is Posted Back!<br/>" 

        Else 

            Label1.Text += "The Page Is Created!<br/>" 

        End If 

برای ايجاد کش ھمانطور که گفتيم چک می کنيم  Page_Loadدرادامه رويداد  سپس
  :است يا نه یآيا کش خال

        If Cache("a") Is Nothing Then 

        Else 

        End If 

اگر خالی بود يک شی کش ايجاد می کنيم و اگر پر بود شی ايجاد شده از قبل را نمايش 
چون با داشتن تاريخ  است DateTime.Nowورد نظر برای کش در اينجا شی م.می دھيم

  :درک کش بسيار راحت می شود
        If Cache("a") Is Nothing Then 

            Label1.Text += "Creating Items inCache...<br/>" 
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            Dim j As DateTime = DateTime.Now 

            Label1.Text += "Storing Items in Cashe...<br/>" 

            Cache.Insert("a", j, Nothing, DateTime.Now.AddSeconds(40), 

TimeSpan.Zero) 

        Else 

            Label1.Text += "Retrieving from Cache...<br/>" 

            Dim j As DateTime = CDate(Cache("a")) 

            Label1.Text += "Time Is :" & j.ToString & "<br/>" 

        End If 

  .ھيم تا روند کار را مشخص کنددک سری پيغام ھم در بين انجام کار به خروجی می ي
در اين مثال من يک سری تاريخ را از .حال يک مثال پيشرفته تر از قبلی با ھم ببينيم

يک جدول پايگاه داده استخراج می کنيم و قصد دارم آنھا را در يک کنترل تقويم نمايان 
ثابت ھستند و از پايگاه داده دريافت می شوند آنھا را کش می و چون اين تاريخ ھا .کنم

  .کنيم تا ھر بار که صفحه بارگذاری شد اتصال با پايگاه داده برقرار نشود
برای اين کار .بايد تابعی به منظور استخراج تاريخ ھا از پايگاه داده بنويسيمپس ابتدا 

  :قرار می دھيم HashTableابتدا نام تابع را می نويسم و خروجيش را از نوع 
    Public Function ret_date() As Hashtable 

    End Function 

  :سپس رشته ی اتصال و موارد ديگر
        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim qs As String = "SELECT date FROM cache" 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

        Dim reader As SqlDataReader 

 ExecuteReaderمربوطه را بر عھده ی Queryما در ادامه می خواھيم اجرای 
  :قرار دھيم sqlDataReaderگذاشته و سپس نتيجه را در  يک 

            con.Open() 

            reader = cmd.ExecuteReader 

باشد نمی  SqlDataReaderولی از آنجايی که در مواردی که مقدار برگشتی از نوع 
در صورتی که تابع شما حاوی مقدار برگشتی است اگر مقدار برگشتی از (توان آن را بست

ستفاده از آن مقدار نبايد آن را ببنديم تا دچار خطا در ا باشد SqlDataReaderنوع 
پس ما آن را می خوانيم و در )برگشتی نشويم پس با نبستن آن کارايی بسيار پايين می آيد

  :قرار می دھيم HashTableيک 
            While reader.Read 

                htt(reader("date")) = reader("date") 

            End While 
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انتقال  HashTableبود به  readerر تمام مقاديری که در شی ما با اين کا دقت کنيد که
و آن ھا را به صورت زوج نام و مقدار ذخيره کرده ايم ولی يادتان باشد که نام و .داديم

  :ھم نام و ھم مقدار است مثال reader(“date”)يعنی .مقدار در اينجا يکی ھستند
hashtable(“4/5/2007 00:00:00”)= “4/5/2007 00:00:00” 

را ھم داشته  DateTimeدر قسمت نام می تواند مقداری از نوع  hashtableچون 
  .که عدد ورشته باشد ArrayListباشد و مثل آرايه نيست که تنھا عدد باشد و يا 

کد کلی اين تابع بع ھمراه .را برمی گردانيم HashTableرا بسته و  readerسپس 
  :به صورت زير می شود Tre..Catchبلوک 

    Public Function ret_date() As Hashtable 

        Dim cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim qs As String = "SELECT date FROM cache" 

        Dim con As New SqlConnection(cs) 

        Dim cmd As New SqlCommand(qs, con) 

        Dim reader As SqlDataReader 

        Dim htt As New Hashtable 

        Try 

            con.Open() 

            reader = cmd.ExecuteReader 

            While reader.Read 

                htt(reader("date")) = reader("date") 

            End While 

            reader.Close() 

        Catch ex As Exception 

            Response.Write(ex.Message) 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

        Return htt 

    End Function 

تقويم روی  سپس يک .برگردانديم hashtableتاريخ ھا را در يک به اين ترتيب ما 
  :صفحه قرار می دھيم

<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server"></asp:Calendar> 

برای مشخص کردن تاريخ ھا در تقويم بايد به دنبال رويدادی مناسب باشيم که در ھنگام 
رندر شدن تک تک روزھا تحريک شود تا ما بتوانيم روزھای مورد نظر را مشخص 

مربوطه را  HashTableولی قبل از آن بايد .نام دارد DayRenderاين رويداد .کنيم
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 DayRenderاين کار را در يک متغير عمومی انجام می دھيم تا در رويداد .بازيابی کنيم
  :تقويم قابل دسترس باشد

Public ht As Hashtable = ret_date() 

  :تقويم رفته و عبارات زير را می نويسيم DayRenderسپس به رويداد 
    Protected Sub Calendar1_DayRender(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.DayRenderEventArgs) Handles Calendar1.DayRender 

        If ht(e.Day.Date) IsNot Nothing Then 

            e.Cell.Style.Add("font-size", "12") 

            e.Cell.Style.Add("font-name", "verdana") 

            e.Cell.Style.Add("background", "red") 

        Else 

            e.Cell.Style.Add("font-size", "12") 

            e.Cell.Style.Add("font-name", "verdana") 

            e.Cell.Style.Add("background", "green") 

        End If 

    End Sub 

برای روز مورد نظر وجود داشته باشد اندازه ی فونت  hashtableمن چک کردم اگر 
ھمانطور که می دانيد .و رنگ زمينه ی آن را قرمز کن verdanaو نامش را  ١٢آن را 
تاريخ ھستند و برای مقايسه ی آن تاريخ با تاريخ روز رندر  hashtableدر  keyمقادير 
شماره ی زوز  dayمتد .که مرجع است e.استفاده کنم e.Day.Dateر تقويم بايد از شده د

است نمی  DateTimeکه از نوع  hashtableرا می دھد ولی چون شماره با مقدار 
  .ل کردمبه تاريخ تبدي Dateخواند پس آن را با متد 

ھم يه  styleمی توان به ھر يک از سلول ھای تقويم دسترسی داشت و با  Cellبا متد 
می توان استيل تک تک ستون ھا را مشخص  e.Cell.Style.Addپس با .استيل آن ستون

باشد چون در اين رويداد تک تک روزھا که ھر  DayRenderکرد به شرط اينکه رويداد 
  .يک در يک سلول ھستند قابل دسترسيند

وارد سايت  نفر ٢٠٠ولی فرض کنيد .خوب عمليات تا اينجا به درستی انجام می شود
صدا  ret_dateبا ھر بار ورود ھر يک از آنھا به سايت شما يک بار تابع .شما می شوند

از آنجايی ھم که کنترل تقويم قابل .باز می شود connectionزده می شود و سپس 
 ٢٠٠وجود دارند بدون شک با  PostBackو در کنارش دکمه ھا و عوامل پيمايش است 

صدا زده می شود و  ret_dateبار تابع  ١٠٠٠برابر يعنی  ٥يا  ٤حدود حداقل  نفر 
ار مھم در افت کارايی سايت اين يک عامل بسي.باز می شود connectionسپس 
فرض کنيد اين تاريخ ھايی که ما روی تقويم مشخص کده ايم تاريخ ھای مسابقات .شماست
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ن مثل يک ليست اي.به ندرت تاريخ مسابقات تغيير می کند.واليبال يک باشگاه باشد
نفر خواھان ديدن آن ھستند و اين ليست بايد از پايگاه داده  ١٠٠٠محصوالت می ماند که 

اول مقداری که به .حاال می خواھيم با کش کردن اين مشکل را حل کنيم .بازيابی شود
داده بوديم را حذف می کنيم و می گذاريم به شکل زير   hashtableمتغير عمومی از نوع 

صدا زده نشود و اتصال با پايگاه داه   ret_dateا با ھر بار بارگذاری صفحه تابع  بماند ت
  :برقرار نشود

Public ht As Hashtable  
را کش می کنيم چون ليست  ret_dateبازيابی شده از تابع  hashtableما  سپس

از آماده  رويدادی که قيبل( PreRender برای اين کار به رويداد.تاريخ ھا در آن قرار دارد
رخ می  dayRenderدر اينجا ھم اين رويداد قبل از -سازی نھايی کنترل اتفاق می افتد

وابتدا چک می کنيم اگر کش وجود ندارد آن را ايجاد کن ولی اگر کنترل تقويم رفته ) دھد
  :وصل نشو ret_dateتابع  هوجود دارد از کشی که قبال ايجاد شده استفاده کن و ديگر ب

    Protected Sub Calendar1_PreRender(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Calendar1.PreRender 

        If Cache("datelist") Is Nothing Then 

            ht = ret_date() 

            Cache.Insert("datelist", ht, Nothing, 

DateTime.Now.AddMinutes(2), TimeSpan.Zero) 

        Else 

            ht = CType(Cache("datelist"), Hashtable) 

        End If 

    End Sub 

در خط اول عدم وجود کش شرط شده  که اگر درست باشد .است dateListنام شی کش 
آنگاه عمل بازيابی را از تابع ) صفحه برای اولين بار درخواست شده باشد(و کش نباشد

ret_date  انجام بده و آن را در داخل متغير عمومیht  از نوعhashtable و  قرار بده
و زمان ) بازيابی شده hashtableھمان (htو شی Insertعمل ايجاد کش را با متد

در غير اين صورت يعنی اگر کش از قبل وجود داشته باشد .بدهدقيقه انجام  ٢انقضای 
  .کاری نداشته باش ret_dateبده و ديگر به تابع  htمقدار کش را به 

ھا نفر وارد سايت ما شوند در ھر دو دقيقه تن ٢٠٠حاال اگر .ديگرچيزی تغيير نمی کند
بار اتصال  ١٠٠٠ به يک بار اتصال با پايگاه داده برقرار می شود در حاليکه بدون کش

دقيقه  ٢اگر از تاريخ ھا مطين تر بوديد می توانيد تاريخ انقضای کش را بيش از .نياز بود
  :مثال. را بيشتر کنيد SildingExpirationقرار دھيد و در عوض 
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Cache.Insert("datelist", ht, Nothing, DateTime.Now.AddMinutes(10), 

TimeSpan.FromMinutes(30)) 

  .ھمراه با اتصال به پايگاه داده بود dataCachingاين مثال يک مثال کاربردی از 
Cache Priority:اين شی مشخص .عنصری است که وعده اش را قبال ھم داده بوديم

ز يک شی کش در صورتی که بيش ا(کننده ی اولويت در آيتم ھا ی کش است
ھنگامی که حافظه دارد پر می شود و جايی برای کش کردن نمانده آيتم ھا يکی يکی ).شود

 Priorityمقاديری که .و شما می توانيد اين حذف را اولويت بندی کنيد.بايد حذف شوند
  :دريافت می کند از زودترين حذف تا ديرترين به صورت زير است

Low 
Below Normal 
Normal 
Above Normal 
High 

  .است Normalمقدار پيش فرض اين شی 
  :مثال اگر

CacheItemPriority.Low 

ولی اگر نخواھيد به ھيچ وجه عنصری .باشد اين عنصر زودتر از ھم پاک می شود
اين در صورتی است که ايتم کش .را انتخاب کنيد NonRemovableحذف شود گزينه ی 

  .شده ی شما برای سايت بسيار حياتی باشد
  

DataSource Caching:  
بطور  XmlDataSourceو  ObjectDataSource  ،SqlDataSourceكنترل ھای 

به ھمراه كنترل ھای  caching  از استفاده. حمايت می نمايند  cachingذاتی از امكانات 
 توصيه می گردد چراكه برخالف كد سفارشی نوشته شده توسط پياده كنندگان" فوق اكيدا

را  queryيك  postbackابی داده ، كنترل ھای منبع داده ھمواره در ھر به منظور دستي
  . بر روی منبع داده اجراء می نمايند 

در سطح منبع داده را  queryكنترل ھای فوق ، ھمچنين برای ھر كنترل نسبت دھی يك 
به عنوان نمونه اگر در يك صفحه از سه كنترل نسبت دھی داده در . اجراء می نمايند 

مجزاء بر روی بانك  queryباط با يك منبع داده يكسان استفاده شده باشد ، سه ارت
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. اطالعاتی و قبل از تفسير و ارسال صفحه برای سرويس گيرنده ، اجراء خواھد شد 
،   به ھمراه كنترل ھای منبع داده cachingبديھی است حتی با استفاده از امكانات اندك 

  .عملياتی در سمت سرويس دھنده خواھيم بود loadھش شاھد بھبود چشمگير كارآئی و كا
استفاده می کنند که در  cachingکنترا ھای منبع داده از صفت ھای مشابھی برای عمل 

  :زير اھم آنھا آمده
١-Enable Caching: دو مقدارtrue  ياfalse  می پذيرد و به ترتيب باعث فعال بودن

  .ده ی مورد نظر می شودکش و غير فعال بودن کش در کنترل منبع دا
٢-CacheDuration:زمان انقضای کش را با توجه به عبارت زير تعيين می کند.  
٣-cacheExpirationPolicy:آيتمی است که دو انتخاب در اختيار شما می گذارد:  

sliding: موجب می شود که زمان مشخص شده توسط شما در صفت
CacheDuration  مربوط بهSlidingExpiration  شود که ھمان زمان انقضا در صورت

  .است در خواست ھای متوالیعدم 
Absolute:  موجب می شود که زمان مشخص شده توسط شما در صفت

CacheDuration  مربوط بهAbsoluteExpiration مقدار پيش فرض .شود
AbsoluteExpiration می باشد.  

٤-CacheKeyDependency & SqlCacheDependency:ث مربوط به بح
  .وابستگی داده ھا است که سر جايش توضيح داده خواھد شد

حاوی يک سری شھر ايجاد می کنيم و قصد داريم با  DropDownListبرای مثال يک 
البته (انتخاب ھر شھر نام مشتريانی که در آن شھر حساب دارند را نمايش دھيم

  :)کنيد Trueرا برابر  AutoPostBackصفت
        <asp:DropDownList ID="dropDownList1" runat="server" 

AutoPostBack="true"> 

        <asp:ListItem Text="karaj"></asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Text="qazvin"></asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Text="tehran"></asp:ListItem> 

        <asp:ListItem Text="zanjan"></asp:ListItem> 

        </asp:DropDownList> 

کردن صفت  trueبا .را ايجاد می کنيم sqldatasourceسپس کنترل 
EnableCacching  ثانيه برای انقضای کش ٣٠و ھمينطور تعيين زمان:  

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" 

EnableCaching="true" CacheDuration="30" ProviderName="System.Data.SqlClient" 
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ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="Select * From 

customer Where customer_city=@city" > 

        <SelectParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="city" 

PropertyName="selectedValue" /> 

        </SelectParameters> 

        </asp:SqlDataSource> 

  :برای نمايش GridViewو يک 
<asp:GridView ID="gridview1" runat="server" DataKeyNames="customer_name" 

DataSourceID="sqldatasource1"></asp:GridView> 

جداگانه اجراء خواھد شد  queryدر مثال فوق ، پس از انتخاب شھر توسط كاربر ، يك 
 ١٠به ميزان  DataSetاب شده ، بازيابی و در يك تا ليست كاركنان با توجه به شھر انتخ

در صورت انتخاب يك شھر ديگر توسط كاربر ، . گردد  cache، ) ثانيه  ٦٠٠( دقيقه 
در صورت . می گردد cacheجديد ايجاد و  DataSetيك " پردازش فوق تكرار و مجددا

است ،  توسط كاربران ديگر انتخاب شده" انتخاب يك شھر توسط كاربری كه قبال
DataSet  مورد نظر ازcache  مشروط به عدم اتمام مدت زمان ( بازيابی خواھد شد

  ) .  cacheاعتبار حضور آن در 
در نظر  DataSetمعادل  DataSourceModeتوجه داشته باشيد زمانی كه مقدار خصلت 

در كنترل منبع داده  caching، پتانسيل ) مقدار پيش فرض(گرفته شده باشد 
SqlDataSource  شی . به خوبی كار می كندDataReader  نمی تواند بطور موثر

cache  گردد چراكه شی فوق قادر به برقراری يك ارتباط مستقيم و زنده با بانك اطالعاتی
 .نمی باشد

مجبور ھستيم )در اينجا نام ھر شھر(يک مشکل در مثال باال اين بود که برای ھر پارامتر
فرض کنيد به .کش ذخيره نماييمرا در  queryکرده و سپس آن جداگانه اجرا  queryيک 
جداگانه اجرا شوند و يکی يکی در  ١٠٠Queryپس بايد .شھر داشتيم ١٠٠شھر  ٤جای 

برای جلوگيری از .پس می بينيد که کارايی سايت ما باز ھم پايين می آيد.کش ذخيره شوند
ھدف ما اين است که .می دھيمباال  sqlDataSourceاين مشکل تغييراتی را در کنترل 

 Queryبرای اين کار اول .برسانيم ١به  ١٠٠شھر از  ١٠٠را برای  queryتعداد اجرای 
  :را به فرم زير در می آوريم

Select * From Customer  
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نيست  SelectParameterتگپس نيازی به .را برداشتيم Whereپس تا اينجا شرط 
به اين .را به گونه ای ديگر اعمال کنيم Whereم حاال می خواھي.پس آن را ھم پاک کنيد

اين .استفاده می کنيم filterParameterاز تگ  SelectParameterمنظوذ به جای تگ 
را  select * From customerتگ باعث می شود که جدول کلی انتخاب شده توسط 

از صفت  ولی قبل از آن بايد.داشتيم DataViewھمانطوری که در شی .بتوان فيلتر کرد
FilterExpression  کنترلSqlDataSource مقداری که اين صفن می گيرد .استفاده کنيم

  :به کار ببريم whereھمان مقداری است که بايد جلوی شرط 
filterExpression=”customer_city=’{0}’” 

موجود می باشد و  dataSetاين يعنی ابتدا تمام سطر ھای جدول انتخاب شده و در 
ھم می شناسيد که بيانگر ھمه چيز } ٠{عبارت .جدول را فيلتر می کنيمسپس آن 

پس ما نام مشتريانی را که .ذکر شود filterParameterيعنی ھر رشته ای که در .است
حاال در .ذکر شود را بيرون آورديم filterParameterشھرشان ھرچيز که در 

filterParameter قبل در ھمان چيزی می آوريم که در مثال" عيناselectParameter 
  :ما به شکل زير در می آيد SqlDataSourceپس کنترل .آورده بوديم

        <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  

ProviderName="System.Data.SqlClient" ConnectionString="<%$ 

ConnectionStrings:aaa %>" SelectCommand="Select * From customer" 

FilterExpression="customer_city='{0}'" EnableCaching="true" 

CacheDuration="30" > 

        <FilterParameters> 

        <asp:ControlParameter ControlID="DropDownList1" Name="city" 

PropertyName="selectedValue" /> 

        </FilterParameters> 

        </asp:SqlDataSource>  
، ضرورتی به فعال كردن  cachingتوجه داشته باشيد در صورت عدم استفاده از 

، در واقع    cachingچراكه در صورت استفاده از فيلترينگ بدون . فيلترينگ وجود ندارد 
بازيابی خواھد شد تا در ادامه بتوان بخشی از ركوردھای آن را    result setتمامی 

و بدون توجيه منطقی تمامی ركوردھا  postback   از ھربدين ترتيب ، پس . بازيابی كرد 
   .، بازيابی می گردد ) بيش از آن چيزی كه مورد نياز است ( 

  
بايد مثل موردی که در اول بحث  ObjectDataSourceبرای کش کردن با کنترل  
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DataCaching  ذکر شد عمل کنيد يعنی وقتی داريد کالس مربوطه را ايجاد می کنيد
  .را انجام دھيد cachingعمل خودتان 

ا برای توابعی از آن کالس می توانيد ايجاد کنيد که مقدار برگشتی آنھا از ھاين کار را تن
  .و شی را در ھمان کالس کش کنيددو اين  باشد DataTableو يا  DataSetنوع 

Cache Dependencies  

يت منابع داده نظير ماھ .وابستگی است applicationو  cacheمھمترين تفاوت بين شی 
در . يك بانك اطالعاتی بگونه ای است كه به مرور زمان اطالعات درون آنھا تغيير می يابد 

استفاده می گردد ، ھمواره اين احتمال وجود خواھد  cachingصورتی كه در يك برنامه از 
ده از متاثر از اين تغييرات نباشد و داده بھنگام نش cacheداشت كه اطالعات موجود در 

cache استخراج و در اختيار كاربران گذاشته شود.   
با وابستگی حمايت  cachingاز  ASP.NETبرای كمك در جھت حل اين نوع مشكالت ، 

با استفاده از ويژگی فوق اين امكان در اختيار پياده كنندگان قرار می گيرد تا . می نمايد 
در چنين مواردی ، . ری وابسته نمايند را به منابع ديگ  cacheبتوانند حضور يك آيتم در 

شده بطور اتوماتيك از  cacheزمانی كه در منبع مورد نظر تغييراتی ايجاد گرديد ، آيتم 
cache  خارج می گردد .  

ASP.NET  از سه نوع وابستگی حمايت می نمايد : 

  شده  Cacheوابستگی با ساير آيتم ھای 

  وابستگی با فايل ھا و يا فولدرھا 

  بانك اطالعاتی  queryتگی با يك وابس

استفاده می کنيم و آن را  CacheDependencyبرای ايجاد يک وابستگی از کالس 
New برای .می کنيمnew  کردن ھم بايد نام فايلی که کش به ان وابسته می شود را
  :بدھيم

dim dep as new cachedependency(“file name”) 
 server.MapPathبه ھمين خاطر با متد .فايت نمی کندتنھا نام فايل در تابع سازنده  ک

به صورت ديناميک  server.MapPathمتد .ن فايل دسترسی خواھيم داشتآ آدرس به
ورودی دريافت کرده را به ما می  آرگومانبه عنوان فايلی که نامش را محلی آدرس 
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ا به نام فايل ره ی وب سايت ما در آن قرار دارد به اين ترتيب که مسيری که پوش.دھد
  :مثال اگر به فرم زير باشد.مورد نظر می چسباند

server.MapPath(“aaa.txt”) 
مسيری  mapPathبا متد ) که در اينجا پوشه ی وب سايت ماست(آنگاه در داخل سرور

به عنوان   server.MapPathکه پوشه ی وب سايت ما قرار دارد را به مسيری که متد 
ممکن است مسير باشد يا يک نام ساده ی يک فولدر و يا نام  حال(ورودی دريافت می کند

از نوع رشته ای و يک برمی گرداند خروجی کد باال می چسباند و حاصل را ) يک فايل
  :به فرم زير استچيزی 

C:\my practices\practice18\xsd1.xml  

و  شود البته اگر روی سرور اصلی اين کد را بنويسيد يک آدرس ديگر به شما داده می
ولی چون در که در داخل سرور قرار دارد مربوط به پوشه ی شماست محلی آن ھم آدرس 

قرار داشت آدرس باال  my practiceو فولدر  Cاينجا پوشه ی وب سايت شما در درايو 
به  MyComputerدر داخلسرور محلی است در اينجا  چون برای شما نمايش داده شد

ال اگر فايل مربوطه در سرور ھم نباشد بازآدرس را می ح.دنبال فايل مربوطه می گردد
  :در سرور نباشد و من کد زير را اجرا می کنم ssdمثال فرض کنيد فايل .دھد

server.MapPath(“ssd.txt”) 
  :آنگاه باز ھم خروجی به شکل زير خواھد بود

C:\my practices\practice18\ssd.xml  

دراصل به پوشه ی مورد نظر در سرور شما  server.MapPathبنابراين با متد 
ولی کالس ھا و متد .چه فايل مورد نظر در پوشه باشد چه نباشد تدسترسی خواھيد داش

استفاده می کنند که اگر فايل در  server.MapPathھايی ھستند که از آدرس حاصل از 
ل قبل توجه آن آدرس نباشد آنگاه از شما خطا گرفته می شود برای مثال ھم به ادامه ی مثا

  :کنيد
کالس  پس اگر من يک فايل ايجاد کنم و آن را در پوشه ی وب سايتم قرار دھم

CacheDependency به صورت زير می شود:  
dim dep as new cachedependency(server.mappath(“file name”)) 

 آنگاه از سوی) در پوشه ی سرور(در اين متد اگر فايل مورد نظر وجود نداشته باشد
CacheDependency از شما خطا گرفته می شود. 
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شی  Insertحال کافيست آن را به متد .به اين ترتيب وابستگی را می توانيم توليد کنيم
  :کش متصل کنيم

cache.Insert(“cache name”,”item to cache”,dep) 
  .بنابراين ديگر نيازی نيست به کش خود زمان انقضا بدھيد

ولی قبل از آن يادتان باشد از اين .ثال از آن را با ھم می بينيمبرای درک وابستگی يک م
به بعد در کل مثال ھا و  دربحث وابستگی کش می بايست رشته ی اتصال خود را چک 

دراين مثال من يک دکمه و .تعريف شده بود آن را پاک نماييد Poolingکنيد اگر در آن 
پس با .به دکمه نسبت نمی دھم ولی ھيچ رويدادی.قرار می دھم در صفحه Labelيک 

 PostBackسپس می خواھم وضعيت کش در ھر .می شود PostBackکليک دکمه صفحه 
آيتمی ھم .نسبت می دھم newdepبه نام  txtکش را به يک فايل .برای من مشخص شود

پس يک تابع می نويسم به نام .که در کش ذخيره می کنم ھمان تاريخ حال حاضر است
CreateCache کار ساختن کش و وابستگی را انجام دھد که:  

    Public Sub createcache() 

        Label1.Text += "Create Dependency Item<br />" 

        Dim dependency As New CacheDependency(Server.MapPath("newdep.txt")) 

        Dim item As DateTime = DateTime.Now 

        Label1.Text += "Adding Item To Cache...<br />" 

        Cache.Insert("aaaa", item, dependency) 

        Label1.Text += "Item Added to Cache<br />" 

    End Sub 

می نويسم تا در خروجی به طور کامل  Labelدر بين کدھا مراحل انجام شده را در يک 
 .مالحظه شود

اجرای اين مثال با مشکل برخورد کرديد يا کش به درستی کار اگر به ھر نحوی در 
از آنجايی که بايد تمام آرگومان ھا را به .استفاده کنيد Insertبه جای  Addنکرد از متد 

در ضمن .ثانيه برايش انتخاب کنيد  ٦٠٠٠آن داد شمايک زمان انقضای نسبتا طوالنی مثال 
متد  Insertتابع باال به جای متد . کنيد Removeکردن بايد آيتم قبلی را  Addقبل از 

Add  می توان ايجاد کردرا به صورت زير:  
 Cache.Remove("aaaa") 

 Cache.Add("aaaa", item, dependency, DateTime.Now.AddSeconds(6000), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Normal, Nothing) 

 RemovalCallBackبه جز آيتم آخر که  من ھمه ی آرگومان ھا را مقدار دھی کردم
اين است که محکم کاری الزم را  Addخوبی متد .نام دارد و جلوتر با آن آشنا می شويد
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و .يعنی آيتم قبلی را به کلی پاک می کند و سپس آيتم جديد را قرار می دھد.انجام می دھد
  .اگر از آن استفاده کنيد با مشکل روبرو نخواھيد شد

شدن صفحه ايجاد می  PostBackکش با ھر  Testاز آنجايی که عمل  در ادامه سپس
  :شدن را ذکر می کنم PostBackشرط مربوط به  Page_Loadشود من در رويداد

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If Page.IsPostBack Then 

 

        End If 

    End Sub 

شده وجود يا عدم  PostBackکه وقتی رخ می دھد که صفحه  ifسپس در داخل شرط 
اگر وجود داشت که محتويات کش را در خروجی چاپ کن و اگر .وجود کش را چک می کنم

 createcacheنداشت تاريخ حال حاضر را چاپ کن و سپس کش را با صدا زدن تابع 
  :بساز

  If Cache("aaaa") IsNot Nothing Then 

      Label1.Text += "retrieving Item From Cache...<br />" 

      Label1.Text += "Time Now is" & Cache("aaaa").ToString & "<br/>" 

  Else 

      Label1.Text += "Cannot retrieving Item From Cache Because cache is 

nothing<br />" 

      Label1.Text += "Time Now is " & DateTime.Now & "<br/>" 

      createcache() 

  End If 

  .باز ھم مراحل انجام شده را در خروجی چاپ می کنيم
مراحل کار به اين صورت است که در ابتدا صفحه بار گذاری می شود و شما تنھا يک 

 ...cannot retrievingبا اولين بار کليک روی دکمه پيغام .دکمه روی صفحه می بينيد
دی کش ساخته شده ولی با کليک بع.برای شما ظاھر می شودچون ھنوز کش ساخته نشده

ھر چند بار کليک برای شما ظاھر می شود سپس  ...retrieving Item Fromو پيغام 
حال برای تست وابستگی در عين حال که مرورگر شما باز .کنيد اين پيغام تکرار می شود
رفته و سپس روی آن تغييراتی انجام دھيد و  newdep.txtاست کافيست به سراغ فايل 

حال اگر روی دکمه ی روی صفحه ی مرورگر کليک کنيد اين بار با پيغام .يدآن را ذخيره کن
cannot retrieving... پيغام ولی با کليک بعدی مجددا .مواجه می شويدretrieving 

Item From... کش چون با تغيير فايل وابسته .می آيد يعنی ما کش را نيز به روز کرديم
در (آن را می سازيم  createcacheزدن تابع  حذف می شود ولی  با حذف کش ما با صدا
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به اين صورت که مجددا وابستگی )انجام می دھيم Insertبا متد  OverWriteخقيقت يک 
يعنی فايل تغيير داده شده را به عنوان وابستگی کش در نظر (را برای کش تعريف می کنيم

 DateTime.Now (insert(و دوباره کش را با ھمان نام قبلی و مقدار جديد) می گيريم
ما .دقت کنيد تغيير در فايل وابسته منجر به حذف کش می شود نه بروز شدن آن.می کنيم

  .در اينجا دستی خودمان آن را بروز کرديم
شما می توانيد وابستگی را به چندين .اين وابستگی در اين مثال تنھا به يک فايل بود

برای اين کار از .کرد کش ھم حذف شودفايل نسبت دھيد تا ھر يک از فايل ھا که تغيير 
Aggregate Dependencies اين شی به صورت زير تعريف می شود.استفاده می کنيم:  

Dim agg As New AggregateDependency() 
کردن می توان از متد  newتابع سازنده ی اين شی آرگومان ورودی ندارد ولی پس از 

add آن استفاده کرد:  
agg.Add(“Array Of CacheDependency”) 

در يافت می کند آرايه ای از وابستگی  addھمانطور که ميبينيد مقداری که متد 
سپس آرايه را به .برای ايجاد اين آرايه اول به تعداد دلخواه وابستگی ايجاد می کنيم.ھاست

  :صورت زير تعريف می کنيم
Dim arrdep As CacheDependency=New CacheDependency(){“a”,”b”,”c”,...} 

  .ھمان وابستگی ھا ھستند a-b-cنام ھای 
 createcacheبرای اين کار به تابع .حال مثال قبل را با چندين وابستگی انجام می دھيم

  .ته موارد زير را در آن می نويسيمرف
  :وابستگی ايجاد می کنم ٣من ابتدا 

Dim depi As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency.txt")) 

Dim depj As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency1.txt")) 

Dim depk As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency2.txt")) 

را تشکيل می دھم و اعضايش را وابستگی  CacheDependencyسپس آرايه ای از 
  :ھای باال تعريف می کنم

Dim dependency As CacheDependency() = New CacheDependency() {depi, depj, 

depk} 

  :را تعريف می کنم AggregateDependencyحال 
Dim aggdependency As New AggregateCacheDependency() 

  :استفاده کرده و آرايه ی وابستگی ھا را به ان می دھم addسپس از متد 
aggdependency.Add(dependency) 
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  :حاضر را در يک متغير ريخته سپس زمان حال 
Dim item As DateTime = DateTime.Now 

را به کار  , dependency aggregateDependencyبه جای  insertحال در متد 
  :می بريم

Cache.Insert("bbbb", item, aggdependency) 

چ جا به يادتان باشد دو کش ھمنام را ھي.نام کش من در اين مثال يا مثال قبلی فرق دارد
وده و  در ب Applicationکار نبريم تا دچار مشکل نشويم چون از اين حيث کش مثل 

  :پس تابع به صورت کلی به فرم زير است.سرتاسر برنامه يکی است
    Public Sub createcache() 

        Label1.Text += "Create Dependency Item<br />" 

        Dim depi As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency.txt")) 

        Dim depj As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency1.txt")) 

        Dim depk As New CacheDependency(Server.MapPath("dependency2.txt")) 

        Dim dependency As CacheDependency() = New CacheDependency() {depi, 

depj, depk} 

        Dim aggdependency As New AggregateCacheDependency() 

        aggdependency.Add(dependency) 

        Dim item As DateTime = DateTime.Now 

        Label1.Text += "Adding Item To Cache...<br />" 

        Cache.Insert("bbbb", item, aggdependency) 

        Label1.Text += "Item Added to Cache<br />" 

    End Sub 

استفاده کنيد که به صورت زير می  Addاز Insertبه جای متد در اينجا ھم می توانيد 
  :شود

 Cache.Remove("bbbb") 

 Cache.Add("bbbb", item, aggdependency, DateTime.Now.AddSeconds(6000), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Normal, Nothing) 

 txtفايل  ٣طرز کار اين برنامه مثل مثال قبلی است با اين تفاوت که اگر در ھر يک از 
  :و ما باز ھم يک کاری می کنيم که بروز شود.تغيير ايجاد کنيد انگاه کش حذف می شود

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

   If Page.IsPostBack Then 

      If Cache("bbbb") IsNot Nothing Then 

        Label1.Text += "retrieving Item From Cache...<br />" 

        Label1.Text += "Time Now is" & Cache("bbbb").ToString & "<br/>" 

      Else 

        Label1.Text += "Cannot retrieving Item From Cache Because cache is 

nothing<br />" 

        Label1.Text += "Time Now is " & DateTime.Now & "<br/>" 

        createcache() 

      End If 
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   End If 

End Sub 

اين شی آخرين آرگومان متد .آشنا شويم RemovedCallBackحال می خواھيم با 
Insert  پس ازPriority  است و به وسيله ی آن می توان ھنگام رويداد پاک شدن يک

  .به دو روش می توان ان را ايجاد کرد.آيتم از کش برنامه نويسی کرد
  :آن را تعريف کرد Insertمی توان در داخل متد -١

Insert(...,New CacheItemRemovedCallBack(AddressOf   “function name”) 

اين .کرديم Newرا  CacheItemRemovedCallBack مشخص است که ما يک شی 
که خودش (AddressOfکار را با آرگومان ورودی نام يک تابع و ھمچنين کلمه ی کليدی 

  ).ھنگام باز کردن پرانتز ايجاد می شود و الزامی است
  :اضافه کرد Insertمی توان ان را جدا تعريف کرد و سپس به -٢

Dim removal As New CacheItemRemovedCallBack(AddressOf “function name”) 
Insert(...,removal) 

می آيد  AddressOfاين تابع که پس از کلمه ی کليدی حال می خواھيم بدانيم 
شود توسط  ھنگامی که يک آيتم کش حذف می اين تابع.چيست

CacheItemRemovedCallBack  و به ما اجازه ی کد نويسی می صدا زده می شود
  :بايد به فرم زير تعريف شود دھد و 

    Private Sub ItemRemovedCallback(ByVal key As String, ByVal value As 

Object, ByVal reason As CacheItemRemovedReason) 

 

    End Sub 

اولين آرگومان .يش بايد دقيقا مثل باال باشدياری است ولی آرگومان ھاکه نامش اخت
يعنی شما با .دمی ھم مقدارش است.ھمانطور که از نامش بر می آيد نام آيتم کش است

می توانيد به مقادير کش دسترسی داشته  Key & Valueاستفاده از آرگومان ھای 
فرستاده می  CacheItemRemovedCallBackمتد اين آرگومان ھا توسط .باشيد
و آيتمی  است به معنای دليل reasonاين آيتم نامش .نوبت می رسد به سومين آيتم.شوند

چون ھمانطور که .اين آرگومان دليل حذف آيتم از کش را مشخص می کند.ھوشمند است
اين تابع ھنگامی صدا زده چون ھمانطور که گفتيم گفتيم اين تابع وقتی صدا زده می شود 

که آيتمی از کش حذف ) CacheItemRemovedCallBackتوسط (ودمی ش
  :خواھد داشت در زير آمده است reasonمقاديری که .گردد
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١-DependencyChanged: دليل حذف آيتم از کش را تغيير در فايل يا آيتم وابسته
  .می داند البته اگر وجود داشته باشد

٢-Expired: زمان انقضا می دانددليل حذف آيتم کش را به اتمام رسيدن.  
٣-Removed:  دليل حذف آيتم کش را حذف با برنامه نويس توسط خود کاربر می
  .داند
٤-UnderUsed:  دليل حذف آيتم کش راحذف به خاطر کمبود حافظه برای ذخيره ی

  .کش می داند
  

دراينجا يک مثال با ھم می بينيم که در آن دو آيتم کش وجود دارند که می خواھيم با 
را به صورت زير می  createCahcheساب روتين .ف يکی ديگری ھم پاک شودحذ

  :نويسيم
Public Sub createcache() 

        Dim item1 As String = "cache item A" 

        Dim item2 As String = "cache item B" 

        Label1.Text += "Adding Item To Cache...<br />" 

        Cache.Insert("cccc", item1, Nothing, DateTime.Now.AddSeconds(30), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default, New 

CacheItemRemovedCallback(AddressOf ItemRemovedCallback)) 

        Cache.Insert("dddd", item2, Nothing, DateTime.Now.AddSeconds(30), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default, New 

CacheItemRemovedCallback(AddressOf ItemRemovedCallback)) 

        Label1.Text += "Item Added to Cache<br />" 

 End Sub 

  :را به صورت زير می نويسيم ItemRemovedCallBackروال 
    Private Sub ItemRemovedCallback(ByVal key As String, ByVal value As 

Object,ByVal reason As CacheItemRemovedReason) 

        If key = "cccc" OrElse key = "dddd" Then 

            Cache.Remove("cccc") 

            Cache.Remove("dddd") 

        End If 

    End Sub  
و چک شده که نام آيتم کش شده ی .چيزی به ميان نيامده reasonدر اين روال از 

برای اينکه .ديگری ھم حذف می شودبودند ھر کدام از اين دو .ddddاست يا ccccارسالی 
با خاين کار با خطا مواجه نمی (نميدانيم کدامشان حذفشده اند ما ھر دو را حذف کرديم

  .و مشابھينش صحبت کنيم OrElseدر اينجا می خواھم کمی در مورد ).شويم
OrElse  باOr مثال ی را ببينيد.چه فرقی دارد:  
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If a=”ali” Or a=”reza” Then... 
سپس چک می شود که .ھست يا نه ”a=”aliدر اينجا ابتدا چک می شود که آيا 

a=”reza” ھست يا نه.  
  :حال به مثال زير دقت کنيد

If a=”ali” OrElse a=”reza” Then... 
چک  ”a=”rezaاگر بود ديگر .ھست يا نه ”a=”aliدر اينجا ابتدا چک می شود که آيا 

  .است OrElseپس تفاوتشان کمی بھينه سازی در .نمی شود
  :ھم ماجرا چنين است AndOlsoو  Andبرای 

If a=”ali” And a=”reza” Then... 
يعنی شرط ما (اگر حتی نباشد.ھست يا نه ”a=”aliدر اينجا ابتدا چک می شود که آيا 

 AndOlsoاز  andمی رود ولی اگر به جای  ”a=”rezaباز ھم به سراغ ) نقض شود
  .استفاده می کرد با نقض شرط اول اصال به سراغ شرط  دوم نمی رفتيم

  :را به صورت زير می نويسيم Page_Loadسپس رويداد 
   Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

    If Page.IsPostBack Then 

     If Cache("cccc") IsNot Nothing Then 

       Label1.Text += "retrieving Item From Cache indexiA...<br />" 

       Label1.Text += "Items In Cache item A:" & Cache("cccc").ToString & 

"<br/>" 

       Label1.Text += "retrieving Item From Cache indexiB...<br />" 

       Label1.Text += "Items In Cache item B:" & Cache("dddd").ToString & 

"<br/>" 

     Else 

       Label1.Text += "Cannot retrieving Item From Cache Because cache is 

nothing<br />" 

       createcache() 

     End If 

    End If 

  End Sub 

قبل از (دليلش اين است که در مواقع معمولی.را چک کردم ccccدر اينجا من تنھا آيتم 
و وقتی .پر بوده و تست يکی ازآنھا مافی است ddddو  ccccھر دو آيتم کش  )حذف
cccc  پاک می شودdddd  ھم با آن پاک می شود و در نتيجه نيازی به چک کردنdddd 
  .به عبارت ديگر يا ھر دو ھستند و يا ھيچکدام نيستند.نيست
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را در رويداد کليک يک دکمه انجام می  ccccحذف آيتم کش .حال می ماند عمل حذف
  :دھيم

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text += "Removing Item Cache indexA ...<br />" 

        Cache.Remove("cccc") 

    End Sub 

در اين .است چون ما دستی آن را حذف کرديم removedاز نوع  reasonدر اينجا 
وقتی روی با اجرای اين برنامه .بگذاريد PostBackانجام مثال ھم بايد يک دکمه جھت 

با عث  callbackپاک می شودو توسط  ccccکليک کنيد آيتم کش  Button1دکمه ی 
کليک کنيد  PostBackخم می شود و پس از آن اگر روی دکمه ی مربوط به  ddddحذف 

  .خواھيد شد مواجه ...Cannot Retrievingاثری از ھيچ يک نمی بينی و با پيغام 
را به  createcacheابتدا تابع .ھم در مثال باال تغييراتی می دھيم reasonبرای درک 

  :صورت زير بنويسيد
    Public Sub createcache() 

        Dim item1 As String = "cache item A" 

        Dim item2 As String = "cache item B" 

        Label1.Text += "Adding Item To Cache...<br />" 

        Dim removal As New CacheItemRemovedCallback(AddressOf 

ItemRemovedCallback) 

        Cache.Insert("ffff", item1, Nothing, DateTime.Now.AddSeconds(30), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default, removal) 

        Cache.Insert("eeee", item2, Nothing, DateTime.Now.AddSeconds(30), 

TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Default, removal) 

        Label1.Text += "Item Added to Cache<br />" 

    End Sub 

رويداد کليک دکمه را ھم به صورت قبل بنويسيد با اين تفاوت که نام آيتم کش فرق می 
  :کند

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Label1.Text += "Removing Item Cache indexA ...<br />" 

        Cache.Remove("ffff") 

    End Sub  
ھيچ فرقی با بااليی ندارد .را به روش دوم ايجاد کرديم RemovedCallBackدر اينجا 

در اين تابع تنھا نام آيتم ھای کش را عوض .و می توانيد آن را به صورت قبلی ھم بنويسيد
لی موجود يک شرط بر سر شرط قببرويد و  ItemRemovedBackسپس به تابع .کرديم

  :در آن بياوريد به صورت زير
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        If reason = CacheItemRemovedReason.DependencyChanged Then 

            If key = "ffff" OrElse key = "eeee" Then 

                Cache.Remove("ffff") 

                Cache.Remove("eeee") 

            End If 

        End If 

استفاده کرديم و گفتيم اگر حذف آيتم ارسالی  ارسالی reasonدر اين شرط از آرگومان 
در حاليکه اين .باشد آنگاه اقدام به حذف ديگری کن DependencyChangedاز نوع 

از کش ديگر آيتم  ffffپس با حذف آيتم .بوده است removedطور نيست و حذف از نوع 
eeee تحان آن رويداد برای ام.حذف نمی شودPage_Load را به صورت زير بنويسيد:  

 Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

     If Page.IsPostBack Then 

      If Cache("eeee") IsNot Nothing Then 

       If Cache("ffff") IsNot Nothing Then 

        Label1.Text += "retrieving Item From Cache indexiA...<br />" 

        Label1.Text += "Items In Cache item A:" & Cache("ffff").ToString & 

"<br/>" 

       End If 

        Label1.Text += "retrieving Item From Cache indexiB...<br />" 

        Label1.Text += "Items In Cache item B:" & Cache("eeee").ToString & 

"<br/>" 

      Else 

        Label1.Text += "Cannot retrieving Item From Cache Because cache is 

nothing<br />" 

        createcache() 

      End If 

     End If 

 End Sub 

سرجايش است و با قرار دادن يک دکمه و کليک آن  PostBackدر ابتدا که شرط 
سپس در اينجا ھنگام چاپ محتويات کش در خروجی به اين دليل که .تحريک می شود

در داخل شرط مربوط ,ديگر مثل مثال قبلی نبوده و اينگونه نيست که يا ھر دو يا ھيچ يک
چون با .را نيز خواستار شديم ffffتم کش وجود آي eeeeوجود آيتم کش به چک کردن 

حذف نمی شود و اگر اين شرط دوم را نگذاريم با  eeeeديگر  ffffحذف 
NullReference Error پس به اين ترتيب اگر ھر دو آيتم وجود داشته .مواجه می شويم

از کش  ffffآيتم  button1باشند ھر دو به نمايش در خواھند آمد و با کليک دکمه ی 
در خروجی  eeeeدوم نخواھيم شد و تنھا محتويات آيتم کش  Ifج شده و ديگر وارد خار

  .چاپ می شوند
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 reasonپس در اين مثال نحوه ی کنترل آيتم ھای حذف شده را توسط آرگومان مھم  
  .فھميديم

موارد گفته شده در مورد وابستگی کش تنھا مثال ھايی ساده جھت آشنايی و درک 
حال می خواھيم به موارد کاربردی در اين زمينه بپردازيم که .وابستگی کش بودند

يعنی محتويات يک جدول .است SQL SERVERمھمترين آن وابستگی به پايگاه داده ی 
به .پايگاه داده را در کش ذخيره کنيم و به محض به روز شدن آن آيتم از کش خارج شود

ريسک ھايی در آن زمينه اين صورت ديگر نيازی به تعيين زمان انقضا و ھمينطور 
 .نداريم
 

Caching With Sql Server:  
برای کش کردن به گونه ای که به محض تغيير در جدول مربوطه در پايگاه داده می 

البته دراينجا ھم داريم نوعی وابستگی ايجاد می .بايست عمل آگاه سازی را انجام دھيم
می ھيم کش کنيم را از عمل خود آگاه ابتدا پايگاه داده و سپس جدولی را که می خوا. کنيم
می نوشتيد  aspnwt_regsqlبرای اين کار قبال بايد يک سری دستورات را در فايل .کنيم

جديدی برای آگاه سازی  روش ASP.NET 2.0.و دردسر ھای زيادی ھم به دنبال داشت
س با اين کال.است SqlCacheDependncyAdminايجاد کرده و آن ھم استفاده از کالس 

متد ھای .که متد ھای محدودی ھم دارد به سادگی می توان عمل آگاه سازی را انجام داد
  :اين کالس در زير آمده اند

١-EnableNotifications:به کار می رود و  برای کش برای آگاه سازی پايگاه داده
  .مربوطه است ConnectionStringآرگومان وروديش 

٢-DisableNotifications:عال کردن آگاه سازی برای عمل کش بوده و برای غير ف
  .مربوطه است ConnectionStringآرگومان وروديش 

٣- EnableTableForNotifications: برای آگاه سازی يک جدول برای عمل کش
مربوطه و دومی نام جدول  ConnectionStringدو آرگومان ورودی دارد اولی .است
  .است
٤- DisableTableForNotifications:  برای غير فعال کردن آگاه سازی يک جدول

مربوطه و  ConnectionStringدو آرگومان ورودی دارد اولی .برای عمل کش است
  .دومی نام جدول است
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  .بياييد مثال زير را انجام دھيم
  :يک صفحه به صورت زير طراحی کنيد

    <asp:Button ID="button1" runat="server" Text="enable database 

notification for cache" Width="243px" /><br /> 

        <asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="disable database 

notification for cache" 

            Width="242px" /><br /> 

        &nbsp;Table Name:<asp:TextBox ID="TextBox1" 

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

    <asp:Button ID="button2" runat="server" Text="enable table notification 

for cache" /><br /> 

        Table Name:<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox> 

        <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Disable Table 

Notification For Cache" 

            Width="292px" /><br /> 

        -------------------------------------------------------------------

----------------------------<br /> 

    <asp:Label ID="label1" runat="server"></asp:Label> 

  :و کد پشت صحنه را به صورت زير بنويسيد
    Public Shared cs As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 

    Protected Sub button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles button2.Click 

        SqlCacheDependencyAdmin.EnableTableForNotifications(cs, 

TextBox1.Text) 

    End Sub 

 

    Protected Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles button1.Click 

        SqlCacheDependencyAdmin.EnableNotifications(cs) 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        SqlCacheDependencyAdmin.DisableTableForNotifications(cs, 

TextBox2.Text) 

    End Sub 

 

    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

        SqlCacheDependencyAdmin.DisableNotifications(cs) 

    End Sub 
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آگاه سازی  Button1با فشار .حال به سادگی می توانيد عمل آگاه سازی را انجام دھيد
پايگاه داده انجام می شود و يک جدول به نام 

Aspnet_sqlcacheTablesForChangeNotification  به ليست جداول پايگاه داده ای
را فشار دھيد  Button2حال اگر .که برايش عمل آگاه سازی را انجام داديد اضافه می شود

به نام  Aspnet_sqlcacheTablesForChangeNotificationيک سطر به جدول 
جدولی که آگاه سازی کرديد اضافه شده و ھمچنين يک ستون مجازی ھم به جدولی که آگاه 

جدول .سازی کرديد اضافه می شود
Aspnet_sqlcacheTablesForChangeNotification  حاوی ستون ھايی به شرح

  :استزير 
١-TableName:نام جدولی که آگاه سازی کرديد.  
٢-NotificationCreated: از نوع .انجام شدبرای جدول فوق زمانی که آگاه سازی

DateTime.  
٣-ChangeId: تعداد دفعاتی که جدول مورد نظرUpdate می شود را مشخص می کند.  
  

 Aspnet_sqlcacheTablesForChangeNotificationجدول  Button4با فشردن 
ھم جدولی که  Button3حذف می شود  و آگاه سازی غير فعال می شود و با فشردن 

مربوطه وارد کرديد از ليست جداول آگاه سازی شده حذف می  TextBoxنامش را در 
  .شود

برای .انتقال دھيم asp.NETحال که عمل آگاه سازی انجام شد بايدآن را يک جوری به 
  :کمک می گيريم web.Configدر فايل  SqlCacheDependencyاين کار از تگ 

<caching> 

 <sqlCacheDependency enabled="true"> 

 <databases> 

  <add name="sql-test" connectionStringName="aaa" pollTime="500"/> 

 </databases> 

 </sqlCacheDependency> 

  </caching> 

 trueرا  enableابتدا صفت  SqlCacheDependencyھمانطور که می بينيد در تگ 
پايگاه  addبا تگ .برای اعمال آگاه سازی استفاده کرديم DataBaseکرديم سپس از تگ 

نام پايگاه داده ای که آگاه سازی کش را  nameصفت .داده ی مربوطه را رجيستر کرديم
ھم ھمان نام رشته ی اتصال  ConnectionStringNameصفت .انجام دادی است
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ھم باز يک تاريخ انقضا برای کش جھت محکم کاری است که  PollTimeصفت .است
است و شما اگر از کدنويسی خود اطمينان داريد می توانيد آن را بيشتر ھم  ٥٠٠حداقل آن 

  .بدھيد
در اينجا اين شی را به .استفاده کنيم sqlcachedependencyحاال می خواھيم از شی 
  :صورت زير تعريف کنيد

Dim dep As New SqlCacheDependency(“Data Base Name”,”Table 
Name”) 

  .دو آرگومان ورودی پايگاه داده و جدولی ھستند که برای کش آگاه سازی شده اند
 .مثال عملی انجام دھيم يکحال که عمل رجيستر ھم انجام شد بياييد 

در ھر  را employeesمقادير موجود در جدول  gridViewدر اين مثال ابتدا دريک 
سپس با تغيير آن جدول خواھيد .نشان می دھيم و آن را کش می کنيم بار تست کردن کش 

در اينجا کش از بين رفته با ھر بار بارگذاری صفحه دوباره .ديد که کش ھم از بين می رود
ابتدا تابعی برای .صفحه نسبت می دھيم PostBackعمل کش را به  .ايجاد می شود

  :ايجاد کنيد employeesول بازيابی مقادير جد
    Private dependency As SqlCacheDependency 

    Private connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

 

    Private Function GetTable() As DataTable 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim sql As String = "SELECT * FROM employees" 

        Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(sql, con) 

        dependency = New SqlCacheDependency("sql-test", "employees") 

        Dim ds As DataSet = New DataSet() 

        da.Fill(ds, "employees") 

        Return ds.Tables(0) 

    End Function 

  .ساختم GetTableبه اين نکته ھم دقت کنيد که من وابستگی را در تابع 
در ضمن رشته ی اتصال و وابستگی را .است DataTableخروجی اين تابع از نوع 

  .بيرون از تابع و خصوصی تعريف کرديم تا در جاھای ديگر ھم بتوان ازآنھا استفاده کرد
  :بنويسيد رفته و کد زير را در آن Page_Loadبه رويداد 

        If (Not Me.IsPostBack) Then 

            Label1.Text &= "Creating dependent item...<br>" 

            Cache.Remove("dependencycache") 

            Dim dt As DataTable = GetTable() 
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            Label1.Text &= "Adding dependent item<br>" 

            Cache.Add("dependencycache", dt, dependency, 

DateTime.Now.AddSeconds(6000), TimeSpan.Zero, CacheItemPriority.Normal, 

Nothing) 

        End If 

استفاده کردم با توجه به  Insertبه جای  Addبرای محکم کاری در اينجاھم از متد 
اتفاق ھای پيش (در اينجا ما جھت محکم کاری.ھم قبل از آن انجام شد removeاينکه 

با توجه به اينکه )البته طوالنی(مدت انقضا ھم برای کش در نظر گرفتيم ) بينی نشده
يادتان باشد وقتی از متد .ھنگامی که جدول به روز شد ديگرتوجھی به اين زمان نمی شود

Add  استفاده می کنيد حتما دو مقدارAbsolute وSliding و آنھا را  ردھی کنيدرا مقدا
Nothing نکته ی ذکر شده را حتما انجام دھيد چون ھميشه اتفاقات غير قابل .نگذاريد

  .که احتمال رخ دادنش وجود داردپيش بينی وجود دارد 
در اين مثال ھنگامی که صفحه برای بار اول بارگذاری می شود خروجی متد 

GetTable در متد (ه با وابستگی که تعريف کرديمرا بازيابی می کنيم و سپس آن را ھمرا
GetTable( به شی کش نسبت می دھيم.  

اولی برای تست کش و دومی برای بروز .در صفحه قرار دھيد  Buttonسپس دو 
دکمه ی اول وجود يا عدم وجودکش را بررسی رويداد کليک در .رسانی پايگاه داده باشد

ر عدم وجود کش می دھيم ولی اگر پيامی مبنی ب Labelاگر وجود نداشت در .می کنيم
را با تابع  DataTableوجود داشت آن را نمايش می دھيم به اين صورت که داده ی 

CType  از کش خارج کرده و به عنوان منبع داده ای بهGridView نسبت می دھيم:  
        If Cache("teess") Is Nothing Then 

            Label1.Text &= "Cache item no longer exits.<br />" 

        Else 

            Label1.Text &= "Item is still present.<br />" 

            GridView1.DataSource = CType(Cache("teess"), DataTable) 

            GridView1.DataBind() 

        End If 

  :نی را دستی انجام می دھيمدوم ھم عمل بروز رساسپس در رويداد کليک دکمه ی 
    Protected Sub button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim sql As String = "UPDATE employees SET emp_job='monshi' WHERE 

emp_firstname='samad'" 

        Dim cmd As SqlCommand = New SqlCommand(sql, con) 

 

        Try 
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            con.Open() 

            cmd.ExecuteNonQuery() 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

        Label1.Text &= "Update completed <br />" 

    End Sub 

حال اگر صفحه را اجرا کنيد برای بار اول کش ساخته شده و مقادير جدول 
employees  به وسيله ی متدGEtTable ھر چند بار حال اگر.به کش منتقل می شود 
 به نمايش در می آيند GridViewدر  از کش کليک کنيد مقادير Button1روی دکمه ی 

حال .GetTableگيرد نه از تابع چون از اين به بعد عمل بازيابی از کش صورت می 
Button2  و سپس  )تا عمل به روز رسانی انجام شود(را کليک کنيدButton2  را کليک

اين يعنی آيتم از کش خارج .مواجه می شويد no longer existکنيد ميبينيد که با پيغام 
وز ولی با بار گذاری مجدد صفحه کش ھم دوباره ايجاد می شود و انگار کش به ر.شده
  .شده

و .يادتون باشه کش ديگر جزو مسايل پيشرفته نيست.خوب کار ما با کش ھم تمام شد
جزو مسايل حياتی وب سايت به شمار می رود و حتما بايد در وب سايتتان از آن استفاده 

 Xmlحال وارد دنيای .حال بسته به سايت شما از انواع کش می توانيد استفاده کنيد.کنيد 
  .خواھيم شد

 
XML 

Xml  ياExtensible MarkUp Language  يک زبان قاعده مند و با ساختار مبتنی بر
تگ است که يک نوع استاندارد جھانی است و از آن می توان در ھر گونه برنامه ای 

داشته باشد می توان از آن فايل در ھر گونه  Xmlمثال اگر شما يک فايل .استفاده کرد
اين زبان به شدت گسترش .ھم استفاده کرد... وasp-aspx-perl-php-cgiبرنامه نظير 

ھيچ کاری انجام  XML.پذير بوده و دنيای وب بيش از ھر چيز به سوی آن پيش می رود
ن می آبلکه تنھا محيطی قاعده مند برای داده ھا ايجاد می کند و برای استفاده از.نمی دھد

 Text Editorاد روی يک قابل ايج XML.توان از نرم افزار ھای متعددی استفاده کرد
صرفا  XML.ساده است وچون نيازی به اجرا ندارد ھمانجا ھم می توان آن را ذخيره کرد

لخواه آن را دادريد به ھر شکل قشامل تگ ھايی است که خودتان آنھا را می سازيد و 
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  ھر آغازی يک پايان خواھد داشتھا اين است که گنکته ی مھم در مورد اين ت.تغيير دھيد
  :آن ھم به دو صورت زير است و

<aaa>....</aaa> 
<aaa/> 

يک پايگاه داده ی  DB2و  Sql Oracle,ھميشه در کنار پايگاه ھای داده ی بزرگی مثل 
  .ه را در خود ذخيره کنددھم وجود داشته است که می تواند دا xmlکم حجم از نوع 

  :را مشاھده می کنيد xmlدر زير يک نمونه سند 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<productCatalog> 

 <catalogName>My Ebooks Catalog</catalogName> 

 <expiryDate>2008-01-01</expiryDate> 

 <products> 

  <product id="1001"> 

   <productName>Beginning ASP.NET 2.0</productName> 

   <Author>Dino Spositto</Author> 

   <productPrice>342.10</productPrice> 

  </product> 

  <product id="1002"> 

   <productName>ASP.NET 2.0 Steb By Step</productName> 

   <Author>Michael Mc Donald</Author> 

   <productPrice>982.99</productPrice> 

  </product> 

  <product id="1003"> 

   <productName>Pro ASP.NET 2.0</productName> 

   <Author>Dave Sussman</Author> 

   <productPrice>982.99</productPrice> 

  </product> 

  <product id="1004"> 

   <productName>OOP In ASP.NET 2.0 Using C#</productName> 

   <Author>Bill Evjen</Author> 

   <productPrice>982.99</productPrice> 

  </product> 

  <product id="1004"> 

   <productName>OOP In ASP.NET 2.0 Using VB.NET</productName> 

   <Author>Brayan Coopper</Author> 

   <productPrice>982.99</productPrice> 

  </product> 

  <product id="1005"> 

   <productName>XML in ASP.NET 2.0</productName> 

   <Author>Randy Nollan</Author> 

   <productPrice>982.99</productPrice> 

  </product> 
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 </products> 

</productCatalog> 

 xmlھر تگ در .دارم ProductCatalogبه نام  rootدر اين سند من يک تگ ريشه يا 
 رھ.بايد يک عنصر ريشه داشته باشد xmlھميشه ھر فايل .است Nodeيک گره يا 

در اينجا عنصر ريشه ی .عنصری از جمله عنصر ريشه می تواند دارای فرزند باشد
ProductCatalog  فرزند به صورت زير است ٣دارای:  

<ProductCatalog> 
       <CatalogName/> 
       <ExpiryDate/> 
       <Products/> 
</Product Catalog> 

  .است Productsو فرزند سوم  ExpiryDateفرزند دوم .CatalogNameفرزند اول 
 Value.ھستند Valueفرزند ھای اول و دوم خودشان دارای فرزند نيستند ولی حاوی 

ميبينيد که بين .است1-1-2008فرزند دوم  Valueو  My Ebooks Catalogفرزند اول 
نوع داده ی تاريخ و رشته ھيچ فرقی نيست و نياز به تعريف نوع داده ای در اينجا 

 Productsفرزند .)البته اين يک مشکل است و جلوتر اقدام به رفع آن می کنيم(نيست
نام ھر فرزند آن .خودش شامل فرزند ھايی با نام مشابه ولی مقادير متفاوت است

Product  فزند  ٣است که خودProductName Author  وProductPrice نکته .است
ی توصيف ھر چه بيشتر يک صفات مشخصه عناصری برا.ی مھم صفات مشخصه ھستند

را به دلخواه به کاربردم تا مشخص کننده ی يک شناسه  idدر اينجا صفت .گره ھستند
مقاديری که به ھر صفت مشخصه نسبت می دھيد بايد حتما در داخل .برای محصولم باشد

رکورد که نام و  ٤باال می توانم به عنوان يک پايگاه داده با  xmlپس من از سند .باشد"" 
ز کاتالوگ مخصوالت که ايک پايگاه داده .ساير مشخصات کتاب را مشخص می کند باشم

به صورت زير نوشته می  xmlدر  Comment.آمده CatalogNameنامش در گره ی 
  :شود

<!-- your comment --> 
  :مثل

<!--this is my comment--> 
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 !Hellow      wordبا مقدار  Valueمثال اگر يک .حفظ می شوند xmlفاصله ھا در 
  .در خروجی ھم حفظ می شود !wordو  hellowدر نظر بگيريد فاصله ی بين 

يک نکته در مورد صفات مشخصه ھم اين است که شما در مقدار دھی به آنھا می تواند 
 ’‘استفاده کنيد ولی در صورت تودرتوبودن در بيرون بايد حتما از  ’‘و ھم از "" ھم از 

  :مثالرعکس و يا باستفاده کنيد 
<aaa name=”ali is a ‘City’ in Tehran”/> 
<aaa name=’ali is a “City” in Tehran’/>  

 
xml  فايده ی بسيار مھم  ٣فوايد بسياری دارد ولی در برنامه ھای مدرن و امروزی
  :دارد
در حال حاضر در بسياری از کمپانی ھا مورد استفاده قرار می  xml:مقبوليت عام-١

ھمين امر باعث شده  مبادله و به اشتراک گذاری داده ھا بسيار مفيد بوده ودر  گيرد و
  .پيش روند xmlخيلی ھا به سوی 

ھيچ گونه قواعد و يا موارد معنا شناسی را برای  XML:قابليت انعطاف و گسترش-٢
يا مبادله ی  EDIبرخالف (و بسيار قابل توسعه است استفاده کننده به ھمراه نداشته

داده ھا که کمی از پست الکترونيک فراتر می رود ولی يک سری قوانين و  الکترونيک
  .استفاده از آن بسيار ساده و ھمچنين کنترل آن نيز ساده است و )محدوديت به ھمراه دارد

يک استاندارد  xmlھم اکنون :و ابزارھای وابسته اش Xmlاستاندارد بودن خود -٣
افزار خاصی نيست و با اينکه خودش استاندارد جھانی است و کار با آن ھم مستلزم نرم 

را نيز جھت استفاده ... و XPath Xml Scemaيک سری ابزار استاندارد نيز مثل  ,ھست 
اين استاندارد سازی باعث شده بسياری از شرکت ھا و يا کمپانی ھای برنامه .ايجاد کرده

  .با ھم تبادل داده داشته باشند xmlنويسی می توانند در مورد 
  

  ):WellForm(خوش ساخت Xmlمشخصات يک سند 
  .ھر تگ شروع مستلزم تگ پايانی است-
درست است ولی  <aa><bb></bb></aa>عناصر نبايد ھمپوشانی داشته باشند مثال -

<aa><bb></aa></bb> نادرست است.  
  .يک سند طئم تنھا يک ريشه بايد داشته باشد-
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  .باشند ’‘و يا "" تمام صفت ھا بايد يا در داخل -
  .نبايد دارای دو صفت با يک نام باشد) گره يا عنصر(يک تگ-
  .دستورات و دستورالعمل ھای پردازشی نبايد در کنار تگ ھا بيايند-
  

NameSpace  درXml:  
عمل مبادله ی داده ھا را  xmlھمانطور که گفتيم بسياری از شرکت ھا می توانند با 

مثال .آن ھا صورت ميگيرد xmlا تکيب سند ھای اين عمل بانجام دھند ولی به چه صورت؟
دراين گونه موارد منظور از .يک شرکت تجارب با يک شرکت اقتصادی xmlترکيب سند 

اين امر مشکالتی در پی دارد مثل .ترکيب يعنی به کار گيری عناصر يک سند در سند ديگر
برای مقابله با .گرھمنام بودن برخی عناصر و يا نحوه ی برقراری ارتباط عناصر با يکدي

يک شرکت را در xmlمثال فضای نام سند .استفاده می شود nameSpaceاين مشکل از 
سند ديگری قراردھيم پس به اين ترتيب به تمام عناصر آن در ديگری بدون مشکل ھمنام 

 Url)Universalھمگی از نوع  xmlفضا ھای نام .بودن و نحوه ی ارتباط دسترسی داريم
Resource Identifires (مثال .ھستند

http://www.mycompany.com/mystandard  می تواند يک فضای نام
استفاده می کنيم که  xmlnsاز ويژگی  xmlبرای قرار دادن اين فضاھای نام در سند .باشد
ه کار ببريد می توانيد در نزد اين ويژگی را در ھر تگی ب.است Xml NameSpaceمخفف

  :مثال.فرزندان آن تگ از سند خارجی استفاده کنيد
<aas xmlns:ord="http://mycompany/OrderML"></aas> 

دارای  aasيک فضای نام تعريف کردم و چنانچه  aasدر کد باال من در داخل تک 
نام مربوطه استخراج فرزندی باشد  تمام آن فرزند ھا می توانند از عناصری که از فضای 

مثال اگر سند مربوط به فضای نام مربوطه دارای يک عنصر به نام .می شود استفاده کنند
OrderItem باشد می توان به صورت زير از آن استفاده کرد:  

<aas xmlns:ord="http://mycompany/OrderML"> 

 <orderItem>...</orderItem> 

 <orderItem>...</orderItem> 

 </aas> 

شما می توانيد فضاھای نام را به صورت بخش ھای جدا از ھم و به چندين تعداد تعريف 
استفاده کنيد بايد برای  xmlnsبرای اينکه بتوانيد در يک مکان چندين بار از صفت .کنيد

  :ھر يک يک نام ايجاد کنيد
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<order xmlns:ord="http://mycompany/OrderML" 

xmlns:cli="http://mycompany/ClientML"> 

 

</order> 

حال برای .cliو ديگری با نام  ordدر اينجا من دو فضای نام ايجاد کردم يکی با نام 
  :يعنی .استفاده از ھر يک بايد تگ ھا را به صورت پيشوندی بنويسم

<NanemSpace name:your tag neme  
  :مثال

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<order xmlns:ord="http://mycompany/OrderML" 

xmlns:cli="http://mycompany/ClientML"> 

 <cli:client> 

  <cli:firstName>...</cli:firstName> 

  <cli:lastName>...</cli:lastName> 

 </cli:client> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 

</order> 

  .از ھم جدا شده اند: و نام دلخواه ما با  xmlnsکه می بينيد نام ھمانطور 
 clientبود استفاده کردم و يک گره ی والد به نام  cliمن از فضای نام دوم که نامش 

با دو فرزند به نام ھای ) که می بايست در سند فضای نام اصلی موجود باشد(
firstname وlastname ھمچنين کد باال را .فضای نام اولیو ھمينطور برای ..ايجاد کردم

  :می توانيد به صورت زير ھم بنويسيد
<ord:order xmlns:ord="http://mycompany/OrderML" 

xmlns:cli="http://mycompany/ClientML"> 

 <cli:client> 

  <cli:firstName>...</cli:firstName> 

  <cli:lastName>...</cli:lastName> 

 </cli:client> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 

</ord:order> 

  :و يا
<cli:order xmlns:ord="http://mycompany/OrderML" 

xmlns:cli="http://mycompany/ClientML"> 

 <cli:client> 

  <cli:firstName>...</cli:firstName> 

  <cli:lastName>...</cli:lastName> 

 </cli:client> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 

 <ord:orderItem>...</ord:orderItem> 
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</cli:order> 

واضح است که جھت خوانايی بيشتر عنصر ريشه ھم می تواند حاوی نام يکی از 
اين روش يعنی به کاربردن عبارات پيش وندی توصيه می گردد چون .فضاھای نام باشد

 .نايی بيشتر سند بسيار مھم است و ما از اين به بعد ھمين کار را می کنيمبرای خوا
ولی قبل از آن می خواھيم با يکی از .است asp.netدر  xmlحاال نوبت به کار با 

  .XSDآشنا شويم به نام  xmlپرکاربرد ترين موارد وابسته به 
XSD:  

Xml Schema Definition  يک زبان از جنسXml  قانونمند شدن است که باعث
xml مثال محدود کردن .می شودxml  بهDataType  ھا و يا محدوديت برای ويژگی ھا يا

يک زبان قاعده مند و با ساختار است ولی قانونمند  Xmlما تا به حال گفتيم ....صفت ھا و
را  Web.Configفايل مثال .می توان آن را قانونمند ھم ساخت Xsdبا اين حال با .نيست 
نوشته شده  Xsdجامع و قانونمند است که با زبان  xmlاين فايل يک فايل .بگيريد در نظر

شما وقتی از تگ مثال .را می دھد xmlو به شما اجازه ی ويرايش به صورت 
ConnectionString ٣بين آغاز و پايان اين تگ تنھا حق استفاده از  استفاده می کنيد 
 نمی توانيد تگ دلخواھی را در آن قرارو  Add –Clear-Remove تگ فرزند را داريد

 Nameاستفاده می کنيد يک سری ويژگی ھايی مثل  Addدھيد و ياوقتی که از تگ 
ConnectionString  وProviderName برايتان امکان مقداردھی دارد و بيش از ...و

ر شما ھ xmlدر حاليکه در فايل ھای .اين شما نمی توانيد ويژگی  جديدی را تعريف کنيد
 XSdبا زبان  Asp.NETتگی و با ھر ويژگی را می توانيد تعريف کنيد ولی برنامه نويسان 

محدود کرده اند با يک سری تگ خاص و ويژگی ھای Xmlشما را  در يک فايل 
رويش قرار گيرد و قانونمند شود می تواند در  Schemaکه يک  xmlپس ھر فايل .خاص

ايجاد می کنيم  XSDحال اين قانون ھا را با .ار گيردبرنامه ھای کاربردی مورد استفاده قر
توسط برنامه  ٢٠٠١در سال  XSD.معنی می بخشيم تا قابل استفاده باشد xmlو به فايل 

نويسان ايجاد شد و مورد تاييد کنسرسيوم جھانی وب قرار گرفت به ھمين دليل در ھر فايل 
XSD بايد فضای نام زير وجود داشته باشد:  

http://www.w3.org/2001/xmlSchema 

  .xmlاست ولی با گرامرھايی عالوه بر  xmlخود از جنس  XSDجالب اينجاست که 
  .Stringو يا  Integerتعريف کنيد مثل  DataTypeمی توانيد  XSDشما در 
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تعريف ) Uniqueنوان مقداری به ع(شما می توانيد يک صفت را به عنوان صفت کليد 
  .کنيد

  .در آن داشته باشيد Nullمی توانيد مقدار 
استفاده کنيد و با برنامه ھای ديگر ارتباط برقرار  NameSpaceدر آن می توانيد از 

  .کنيد
  :زير را در نظر بگيريد ساده ی XMLسند  XSDبرای يک مثال ساده از 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Students> 

 <Student> 

  <ID>12345</ID> 

  <GPA>3.5</GPA> 

 </Student> 

 <Student> 

  <ID>67890</ID> 

  <GPA>4.0</GPA> 

 </Student> 

 <Student> 

  <ID>67450</ID> 

  <GPA>1.75</GPA> 

 </Student> 

 <Student> 

  <ID>62110</ID> 

  <GPA>6.0</GPA> 

 </Student> 

</Students> 

به نام  فرزند مشابه ٤دارد که  Studentsيک گره ی ريشه به نام  سند ساده کهيک 
Student ھر فرزند نيز حاوی دو فرزند .داردId  وGpa  ھستند که به ترتيب مشخص

برای فايل  XSDحال می خواھيم يک .کننده ی شناسه و ميانگين امتياز ھر دانشجو است
را انتخا می  Xml Schemaگزينه ی  Add New Itemبه اين منظور از .باال ايجاد کنيم

سپس فضای نام مربوطه را به ھمراه يک نام مثل .برايم باز شود XSDکنيم تا يک فايل 
xsd برايش در نظر می گيرم:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 

</xsd:schema> 

ھر .باشد xsd:Schemaمه ی قواعدی که تعريف خواھيد کرد بايد در داخل تگ ھ
يک عنصر داريم به نام  xmlمثال ما در فايل .تعريف می شود elementعنصر با تگ 
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Students به  برای تعريف آن از تگ .که عنصر ريشه نيز ھستelement  به صورت
  :زير استفاده می کنيم

<xsd:element name="students"> 

 

 </xsd:element> 

به جز  حاوی صفات ديگری elementتگ .نام تگ را مشخص می کند nameخصلت 
name نيز ھست که در زير آمده:  
١-Type:منظورمقداريست که بين دو (نوع داده ای عنصر مربوطه را مشخص می کند

و  بود my name is aliکه مقدارش   <aaa>my name is ali</aaa>تگ می آيد مثال 
  ).قرار دھيد... و integerو يا  Dateآن را DataTypeشما می توانيد

٢-MinOccurs: به اين معنی است  ٠ .صفريا ھر عددی بزرگتر از ٠دو مقدار می گيرد
ھم يعنی  ٠و ھر عدد بزگتر از .که عنصر مورد نظر به ھر تعدادی می تواند استفاده شود

مقدار پيش .)نه کمتر نه بيشتر(ار روداند به کعنصر مورد نظر تنھا به ھمان تعداد می تو
 ٤بار تکرار شود اين مقدار را  ٤مثال اگر خواستيد تگ خاصی مثال .است ١فرض آن ھم 
ھر عنصر  در اينجا ما آن را مقداردھی نکرديم چون عنصر ريشه است و.در نظر بگيريد

  .تنھا يک بار بايد به کار رود ريشه
٣-MaxOccurs:١مقدار پيش فرض آن .ر را در سند مشخص می کندتعداد مجاز عنص 
دو مقدار می گيرد اولی .اين عنصر سقف تعداد مجاز يک عنصر را مشخص می کند.است

که به اين معنی است که تگ مورد نظر می تواند تا اندازه ی آن عدد  ٠ھر عدد بزرگتر از 
ھر تعدادی می است که می گويد عنصر مورد نظر به  ed UnBoundو دومی.تکرار شود

  .در اينجا ما آن را مقدار دھی نکرديم چون عنصر ريشه است.تواند تکرار شود
اين تگ برای عناصری به کار برده می شود که .است complexTypeتگ بعدی تگ 

در اين مثال گره ی ريشه خود دارای فرزند ھای مشابھی .يا  فرزند دارند و يا صفت دارند
  :استفاده شود complexTypeتگ يد در آن از است پس با studentبه نام 

<xsd:element name="students"> 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="student" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" > 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 
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ذکر  complexTypeھم جلوتر آشنا می شويم که حتما بايد پس از  squenceبا تگ 
  .شود

پس بايد حتما در داخل .است GpaوIdدارای دو فرزند نيز  student خود
ComlexType تگ بعدی .تعريف شودSquence اين تگ ھميشه پس از .است

ComplexType مثال گره ی .می آيد و نشان دھنده ی توالی در اجزا استStudent  دو
ولی ما مشخص نکرديم آيا ترتيبی برای ايندو وجود .GPAو دومی  Idاولی .فرزند دارد
  :اين ترتيب را مشخص می کنيم Squenceولی با .هدارد يا ن

<xsd:element name="student" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

  <xsd:complexType> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="id" type="xsd:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

  <xsd:element name="gpa" type="xsd:integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

 </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

ھا برايش باشد چيدمان تگ )فرزند(ھر تگی که دارای اجزا.به جايگاه ھر تگ توجه کنيد
  :به صورت زير است

Element 
   ComplexType 
      Squence 
         child elements.... 

سپس اگر دارای صفت و يا فرزند باشد از .يعنی اول از ھمه نام آن عنصر
ComplexType  در مرحله ی بعد استفاده می کنيم سپس اگر خواھان ترتيب باشيم از

sequence  در نھايت با استفاده می کنيم وelement حال .نام فرزند ھا را ذکر می کنيم
 فرزند باشند در اين صورت آنھا ھم بايد دارای است اين فرزندان خود نيز دارای ممکن

ComplexType  وsequence پس فايل .باشندXSd برای سند باال به صورت زير شد:  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="students"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="student" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

 <xsd:complexType> 
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  <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="id" type="xsd:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

  <xsd:element name="gpa" type="xsd:integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

            </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema>  
 

باشند يعنی عنصر مربوطه تنھا  ١ھر دو برابر  MaxOccursو  MinOccursوقتی 
نه بيشتر و نه ) اين شرط تنھا در داخل تگ والدش صحت دارد(يک بار بايد ايجاد شود

  .کمتر
تعريف می شوند  Attributeصفت ھا با عنصر .حال می رسيم به نحوه ی تعريف صفت

  :ھم دارند ويژگی ٤و 
١-Name:است و الزامی است نام صفت.  
٢-Type:مثال خيلی از صفات مقدارشان .نوع داده ای صفت را مشخص می کند

Boolean  صفت  مثل(استLockItem و يا  )در کد زيرString مثل  است
ConnectionString درکد زير:  

<add name="aaa" connectionString="my connection string"  lockItem="true"  

/>  
٣-Use:حوه ی استفاده از ويژگی را مشخص می کند و مقاديرش در جدول زير ذکر ن

  :شده اند
مقدار نسبت داده شده توضيحات 

 Required  خصلت اجباری است

 Default خصلت دارای مقدار پيش فرض است

.است خصلت دارای مقدار ثابت و غير قابل تغيير  Fixed 

 Optional خصلت اختياری است

تعريف و مقدار دھی شود و در  xmlاريست يعنی آن صفت حتما بايد در سند خصلت اجب
  :نگاه کنيد Web.Configمثال  به کد زير در.غير اين صورت با خطا مواجه می شويم

<connectionStrings> 

 <add name="aaa" /> 

 </connectionStrings> 
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نداخته شده بنابراين جا ا ConnectionStringاز  اين کد صفتی به نام  addدر تگ 
مقدار  Attributeچون در تعريف اين عنصر در قسمت .برنامه با خطا مواجه می شود

Required برايش در نظر گرفته شده بود.  
خصلت دارای مقدار پيش فرض است يعنی در صورتی که کاربر آن را مقدار دھی نکند 

 LockItemمثل صفت .نشود با خطا مواجهخودمان يک مقدار برايش در نظر می گيريم تا 
که ما مقداردھی ھم نکنيم با خطا مواجه نمی شويم چون در ) Addدر داخل تگ (در کد باال

XSD  وقسمتAttribute  باDefault حال اين مقدار پيش فرض در .مقداردھی شده
Value  مشخص می شود.  

Fixed ر پيش اين مقدا .يعنی خصلت مقدارش يکی است و شما حق انتخابی نداريد
  .مشخص می شود  Valueفرض در 

٣-Value: چنانچه مقدارUse  يکی از دو نوعDefault و ياFixed باشد.Value  
نشان دھنده ی مقدار پيش فرض است ولی در غير اين صورت نيازی به مقدار دھی 

Value نيست.  
  

 .آشنا شديد می خواھيم محل استفاده اش را مشخص کنيم Attributeحال که با 
Attribute  ھميشه در انتھایComplexType زيرا ھمانطور که قبال .مشخص می شود
وقتی برای يک عنصر به کار می رود که يا دارای فرزند  ComplexTypeگفته بوديم 

به جای  idيعنی .ما به صورت زير باشد xmlمثال فرض کنيد فايل .باشد يا دارای صفت
  :اينکه يک عنصر باشد يک صفت است

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<Students> 

 <Student Id="12345"> 

  <GPA>3.5</GPA> 

 </Student> 

 <Student Id="67890"> 

  <GPA>4.0</GPA> 

 </Student> 

 <Student Id="67450"> 

  <GPA>1.75</GPA> 

 </Student> 

 <Student Id="62110"> 

  <GPA>6.0</GPA> 

 </Student> 

</Students> 
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  :آن به فرم زير می شود Xsdآنگاه 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

   <xsd:element name="students"> 

 <xsd:complexType> 

       <xsd:sequence> 

         <xsd:element name="student" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

          <xsd:complexType> 

           <xsd:sequence> 

              <xsd:element name="gpa" type="xsd:integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

      </xsd:sequence> 

         <xsd:attribute name="id" type="xsd:string" 

use="required"></xsd:attribute> 

    </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

   </xsd:element> 

</xsd:schema> 

و چون دارای فرزند است از  Studentابتدا عنصر ريشه را مشخص کرديم به نام 
complexType سپس عنصر .در آن استفاده کرديمstudent و چون .را مشخص کرديم

در  ComplexTypeاين صفت يا فرزند دارد و يا صفت و يا ھر دو ملزم به استفاده از 
ا با تعداد تکرار يک بار در داخل تگ ر GPaعنصر  elementبا يک تگ  .زير آن ھستيم

Student در نھايت ھم ويژگی .مشخص می کنيمid  را با تگAttribute  ايجاد می
پس .در نظر می گيريم  Reqiuredرا برابر  useنوع داده ای را رشته ای و صفت .کنيم

  .نيست Valueنيازی به صفت 
به ھمان )تو درتو( Nestedتشريح نوع اول يا .وجود دارد xsdدو نوع تشريح در 

به اين صورت که ھر عنصری که دارای فرزند .صورتی بود که در مثال ھای باال ديديد
استفاده  ComplexTypeمی بايست از تگ برای آن  elementپس از تعريف  باشد
ممکن است باعث ) دارای تگ ھای فرزند تودرتو(اين کار برای اسناد پيچيده و حجيم.شود

در اين .Globalبه ھمين دليل يک نوع تشريح ديگر وجود دارد به نام .ودپيچيدگی زياد ش
است مستقيما اقدام  Attributeی که حاوی فرزند و يا elementتشريح پس از تعريف 

نمی کنيم و آن را برای پرھيز از شلوغی جدا از ھمه ی  ComplexTypeبه ايجاد تگ 
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تشريخ شده و  nestedزير به روش  کد.تعريف می کنيم Schemaتگھا ولی در داخل تگ 
  :تشريح کنيم Globalمی خواھيم آن را به روش 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="students"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="student" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" > 

 <xsd:complexType> 

  <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="id" type="xsd:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

  <xsd:element name="gpa" type="xsd:integer" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

            </xsd:sequence> 

      </xsd:complexType> 

    </xsd:element> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema>  
 

  :استفاده می کنيم ComplexTypeتگ  nameبرای اين کار از خصوصيت 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="students"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name="student" type="student" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="student"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="ID" type="xsd:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="GPA" type="xsd:string" minOccurs="1" 

maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

و   استفاده نکرديم element - Studentپس از  ComplexTypeمی بينيد که ازتگ 
برای تعريف ھم چون به .عنصر ريشه آن را تعريف کرديم elementپس از انتھای تگ 

www.ParsBook.org



304 
 

است  elementمربوط به کدام  ComplexTypeکه تگ مشکل برنخوريم و معلوم شود 
عنصر Typeمقداری که برای ا برابر استفاده کرديم و مقدار اين صفت ر nameاز صفت 
نکته ی بسيار مھم در اينجا نوع داده ای پس .قرار داده بوديم در نظر می گيريم مربوطه

در نظر  studentاز نوع خود  stringما آن را به جای .است studentبرای عنصر 
که  ComplexTypeتگ  nameاين مقدار ھمان مقداری است که در صفت  گرفتيم
برايش جدا  complextypeپس در کل ھر عنصری که تگ .ذکرشده می باشد جداگانه

  .complextypeتگ  nameبايد نوع داده ايش ھمنام باشد با صفت تعريف می شود 
يعنی برای برخی از عناصر به روش .می توان اين دو روش را با يکديگر ترکيب کرد

nested  تشريح را انجام دادو برای برخی ديگر به روشglobal.  
اول بخش را که مربوط به محصوالت توليدی بود را به  xmlبرای درک بيشتر فايل 

  :در می آوريم xsdبه صورت  globalو  nestedنحوی ترکيبی از 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <xsd:element name="productCatalog"> 

   <xsd:complexType> 

     <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 

 <xsd:element name="catalogName" type="xsd:string"></xsd:element> 

 <xsd:element name="expiryDate" type="xsd:date"></xsd:element> 

 <xsd:element name="products"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

     <xsd:element name="product" type="product" 

maxOccurs="unbounded"></xsd:element> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

     </xsd:sequence> 

   </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

<xsd:complexType name="product"> 

 <xsd:sequence> 

  <xsd:element name="productName" type="xsd:string"></xsd:element> 

  <xsd:element name="Author" type="xsd:string"></xsd:element> 

  <xsd:element name="productPrice" type="xsd:integer"></xsd:element> 

 </xsd:sequence> 

 <xsd:attribute name="id" type="xsd:integer" 

use="required"></xsd:attribute> 

</xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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ريشه در نظر  elementرا به عنوان يک  ProductCatalogدر ابتدا عنصر 
و سپس  complexTypeفرزند است ابتدا يک تگ  ٣سپس چون دارای .گرفتيم

Sequence  فرزند را در تگ  ٣بعد از آن به ترتيب .کرديمتعريفelement  ذکر کرديم و
و  complexTypeيش چون خودش دارای فرزند است پس برا) Products(فرزند  آخر

است چون  Productکه  Productsتعريف کرديم ولی خود فرزند  Sequenceسپس 
تعريف  Sequenceو سپس  complexTypeحاوی فرزند است می بايست  برای آن ھم 

قبل از تعريف جداگانه ی .کنيم ولی برای جلوگيری از پيچيدگی زياد آن را جدا تعريف کرديم
ايجاد  چون ھر چيز غير از آن باعث مقدار دھی کردم product آن را با type صفت آن

ھم  Attributeحاوی  productبه اين نکته دقت کنيد با اينکه عنصر .خطا می شود
مورد نظر را در انتھای آن  Attributeھست باز ھم آن را می توان جدا تعريف کرد و 

  .globalو  nestedاين تلفيقی بود از تشريح به روش .ذکر کرد
ھر آنچه به ذھنتان (را پشتيبانی می کند ھای بسياری  xsd DataTypeخوشبختانه 

برای اين کار از .ھای دلخواه ھم توليد کنيد DataTypeولی خودتان  ھم می توانيد ) برسد
<xsd:simpleType> نوع ھای ساده يا ھمان .استفاده می کنيمsimpleType  بسيار پر

باشد کافی نيست و می بايست  stringينکه يک مقدار صرفا خيلی مواقع ا.کاربرد ھستند
مثال حتما بعضی ويژگی ھا را در .محدوديت ھای بيشتری برای آن مقدار قايل شد

web.config  ديديد که تا آنھا را انتخاب می کنيد يک منو با چند گزينه ظاھر می شود و
شما اگر چيزی غير از آن وارد شما را ملزم می کند تنھا يکی از آنھا را انتخاب کنيد و 

برای مثال در کد زير ما يک نوع داده ای تعريف می کنيم که .کنيد با خطا مواجه می شويد
  .محدود می کند ٣٠٠٠و  ١٠٠٠شک مقدار عددی را بين 

و نامی به آن می  برای تعريف نوع داده ای استفاده می کنيم simpleTypeاز تگ ابتدا 
  :دھيم

<xsd:simpleType name="simpleType1"> 

   

 </xsd:simpleType> 

در آن استفاده می کنيم و با ويژگی  restrictionبرای اعمال جزييات از تگ سپس 
base  نوع داده ای اصلی را تعيين می کنيم که در اينجا من آن راinteger در نظر گرفتم:  

<xsd:simpleType name="simpleType1"> 

 <xsd:restriction base="xsd:integer"> 

 

 </xsd:restriction> 
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 </xsd:simpleType> 

سپس برای اعمال محدوديت عددی از يک مقدار مينيمم و ماکسيمم از تگ ھای 
minInclusive  وmaxInclusive استفاده می کنيم:  

<xsd:simpleType name="simpleType1"> 

 <xsd:restriction base="xsd:integer"> 

  <xsd:minInclusive  value="1000" /> 

  <xsd:maxInclusive value="3000" /> 

 </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

يک نوع داده ای جديد است که در ھر جايی می توانم از آن  simpleType1حاال 
استفاده  simpleType1از  xsd:stringو يا  xsd:integerاستفاده کنم مثال اگر به جای 

مثال برای .٣٠٠٠تا  ١٠٠٠دود به وارد کردن عدد ھستيد آن ھم عددی بين کنم شما مح
  :ھا آن را اعمال می کنم dvdسند  priceمقدار تگ 

<xsd:element name="Price" type="simpleType1" /> 

در داخل  <xsd:enumeration>اگر بخواھيد ليستی از انتخابھا را ايجاد کنيد از تگ 
مقداری برايش تعيين می  valueه می کنيد و با استفاده از تگ استفاد restrictionتگ 

را تايپ = را نوشت و عالمت  categoryکنيد مثال ما می خواھيم ھمينکه کاربر ويژگی 
  :مورد نظر را انتخاب کند category DVDکرد ليستی برايش باز شود که از آن ليست 

<xsd:simpleType name="simpleType2"> 

 <xsd:restriction base="xsd:string"> 

  <xsd:enumeration value="Science Fiction" /> 

  <xsd:enumeration value="Drama" /> 

  <xsd:enumeration value="Action" /> 

  <xsd:enumeration value="Western" /> 

 </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

لگو تعريف کنيد اين کار را می توان با تگ اھمچنين می توانيد برای يک نوع خاص 
<xsd:pattern> مثال .انجام داد\d(3)  است و يا  رقم ٣به معنیenglish|persian  به

اين الگوھا را بايد در ويژگی .شما می گويد حق داريد يکی از اين دو را فقط استفاده کنيد
Value  تگ<xsd:pattern> قرار دھيد.  

  :محدود کنيد مثال <xsd:lenght>ارده را با تگ می توانيد طول رشته ی و
<xsd:lenght value=”5”/>  

  .باشد ٥طول رشته ی ورودی حتما بايد 
<xsd:minlenght value=”5”/>  
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  .باشد ٥طول رشته حداقل 
<xsd:maxlenght value=”5”/>  

  .باشد ٥طول رشته حد اکثر 
د تعداد ارقام صحيح و باشد می تواني) اعشاری(decimalاگر داده ی شما از نوع 
برای مشخص کردن حداکثر تعداد ارقام اعشاری از تگ .اعشار آن را محدود کنيد

<xsd:precision> از تگ ) سمت راست(استفاده می کنيم و برای تعيين تعداد ارقام اعشار
<xsd:scale> استفاده می کنيم:  

<xsd:precision value=”5”/> 
<xsd:scale value=”2”/> 

دارند و تعداد ارقام اعشارشان  5ترتيب تنھا اعداد اعشاری که حد اکثر طول به اين 
  .تاست مورد قبولند ٢حداکثر 

 visualيک نمای  Visual Studioايجاد کنيد  xsdيک سند  Visual Studioاگر در 
به اين .بپردازيد xsdھم به شما ارايه می کند تا بتوانيد به طور ويژوال ھم به طراحی 

ر يک از تگ ھا يی  که تا اينجا به کار برديم به شکل کنترل در آمده و می توان منظور ھ
نتايج ھم .موجود ھستند Toolsاين کنترل ھا در قسمت  با آنھا کار کرد Drag  & Dropبا 

به صورت جدول ھايی به نمايش در خواھند آمد و ھر جدول يک ريشه خواھد بود که 
ن جداول به رنگ صورتی خواھند بود و اگر تگ اي.فرزندان آن صفات مشخصه ھستند

complexType نمونه ی خروجی .را جداگانه تعريف کنيد جدولش به رنگ آبی در می آيد
  :ويژوال مثال اخير را در زير مشاھده می کنيد
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ابتدا يک .اعمال کنيم xmlآشنا شديد می خواھيم آن را روی يک سند  xsdحال که با 
  :کنيد که در صورت ايجاد کد زير در آن وجود دارد جديد ايجاد xmlفايل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

زير  Visual Studioباز شده کليک کنيد در سمت راست  xmlحال اگر روی صفحه ی 
Solution Explorer  يک پنجره ايجاد می شود به نامProperties  که مخصوصXML 

Document است به شکل زير:  

  
مربوطه را  xsdکه بايد آدرس فايل  Schemaدر اين پنجره گزينه ای وجود دارد به نام 

و سايت من ھمگی در يک فولدر قرار داشتند   XSDو  XMLچون فايل .در آن بنويسيد 
البته می .را وارد می کنم XSDبنابراين من به ذکر نام فايل بسنده می کنم و تنھا نام فايل 

برای يافتن فايل مورد  ھم است... که دکمه ای با نوشته ی  Browseتوانيد از دکمه ی 
  :نظرتان اقدام کنيد

  
ی مورد نظر روی صفحه اعمال می شود و شما Schemaبالفاصله پس از انتخاب فايل 

  .را بنويسيد xmlسند مربوطه داشته ايد  xsdتنھا می توانيد بر اساس تعريفی که در فايل 
  :نداريد می توانيد کد زير را به تگ ريشه ی خود اضافه کنيد Visual Studioولی  اگر 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:noNamespaceSchemaLocation="path Of Your Xsd File”  
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می گويد اين سند قرار است به واسطه ی  xmlفضای نام اول به تجزيه کننده ی سند 
ويژگی .شود xsi (Validateدر اينجا (نام در نظر گرفتيم نامی که برای فضای

noNameSpaceSchemaLocation  ھم محل فيزيکی فايلxsd را مشخص می کند.  
  

xsd و برای آگاھی کامل بايد به سايت ھايی مثل  بسيار گسترده است  
http://www.w3schools.com/schema رجوع کنيد.  

چاپ رسيده زيرا آنقدر گسترده نيست که به مرحله کتاب مجزا به  xsdکمتر در زمينه ی 
 xsdفصل يا فصولی به  xmlدر اکثر کتابھای در زمينه ی ی جداگانه ی کتاب برسد ولی 

  .اختصاص داده شده
  

و در ابتدا می خواھيم يک فايل .Asp.NET 2.0از طريق  xmlحال می رسيم به کار با 
xml  را از داخلasp.net بسازيم.  
  

  :برنامه نويسیبا  XMLفايل واندن ايجاد و خ
  System.XMLدر اين قسمت می خواھيم با توابع و متدھايی که کالس ھای فضای نام 

در ابتدا می خواھيم با برنامه نويسی يک .در اختيار ما قرار داده اند آشنا شده و کار کنيم
اين کالس .کنيم استفاده می XmlTextWriterبرای اين کار از کالس .ايجاد کنيم xmlفايل 

  .دارای متد ھا و خواص زيادی است
بدين منظور از .قبل از ھر چيز بايد مسيری برای آن بيابيم xmlبرای ايجاد يک فايل 

Server.MapPath استفاده می کنيم.  
اولی آدرس و .رودی استو آرگومان ٢دارای  XmlTextWriterتابع سازنده ی کالس 

فايل مربوطه  Encodingو دومی   Stringنوع  نام فايلی که بايد ساخته شود از
زير برايتان  textايجاد کنيد يک صفحه با  xmlھمانطور که می دانيد اگر يک فايل .است

  :به نمايش در می آيد
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

پس با دومين آرگومان .نحوه ی کد شدن صفحه را مشخص می کند encodingصفت 
را به  encodingشما در اصل صفت  XmlTextWriterکالس  ع سازندهورودی تاب

  . برايش مقداری انتخاب نکنيد Nothingحال می توانيد با مقدار .صفحه اضافه می کنيد
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  :دارای متد ھايی ااست که اھم آنھا در زير آمده است XmlTextWriterکالس 
Formatting:قدار زير رامی پذيردنحوه ی چيدمان تگ ھا را مشخص می کند و دو م:  

١-Formatting.Indented:بين تگ ھا در فايل ) دندانه يا تورفتگی(ايجاد فاصله
xml.  
٢-Formatting.None : بين تگ ھا) دندانه يا تورفتگی(نبودن فاصله.  

Indention: صفت اگرFormatting با Formatting.Indented  مقدار دھی شود
به معنای تعداد فضای خالی بين تگ ھا را  مقداری عددی Indentionآنگاه صفت 

  .است ٢مشخص می کند که پيش فرض آن 
WriteStartDocument: شروع نوشتن سندxml  را با اعالن<?xml 

version="1.0" يعنی در حقيقت تگ اوليه ی سند .مشخص می کندxml  را که معرف
Version  زبانxml است را ايجاد می کند.  

WriteStartElement:آرگومان ورودی اين تابع .اين متد می توانيد تگ ايجاد کنيد با
است يعنی بين  Valueولی تگی که با اين متد ايجاد می کنيد فاقد .نام تگ مربوطه است

ولی متد ھايی ھست که بتوان با آن در اين گونه (نوشته نشدهباز و بسته شدن تگ چيزی 
ديگر اين متد برای تعريف و ايجاد تگ به عبارت .)تگ ھا که فرزند دارند ھم چيزی نوشت

  .ھايی است که دارای فرزند ھستند
 ٌ◌WriteEndElement:ولی آرگومان ورودی .به معنای بستن يک تگ است
با ھرآرگومان ورودی بايد يک   WriteStartElementبنابراين پس از ھر .ندارد

WriteEndElement ذکر شود.  
WriteElementString: اين متد دو آرگومان .انيد تگ ايجاد کنيدبا اين متد می تو

نوشته ای که بين باز و بسته شدن تگ قرار (Valueورودی دارد اولی نام تگ و دومی 
  .اين متد برای تعريف و ايجاد تگ ھايی است که فاقد فرزند ھستند.است) می گيرد

WriteAttributeString:دو آرگومان .برای تعريف خاصيت از آن استفاده می شود
  .ورودی دارد اولی نام ويژگی و دومی مقدار آن است

Close:  برای بستنXmlTextWriter  به کار می رود که در انتھای کار از آن استفاده
  .ضرورت داشت SqlDataReaderاين متد ھمانقدر ضروری است که برای .می شود

 ٌ◌WriteComment: متن توضيح آرگومان .برای نوشتن توضيح به کار می رود
  .در ھر جايی که دلتان خواست می توانيد از اين متد استفاده کنيد.ودی اين متد استور
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WriteName & WriteValue:و  از متد ھايی که کمتر مورد استفاده قرار می گيرند
 .استفاده می شودو غير فرزند دار برای تگ ھای فرزند دار  Valueبرای نوشتن 

WriteEndDocument:برنامه نويسی برای سند  مشخص کننده ی انتھایxml 
مھم نيست اين متد را قرار دھيد يا نه ولی برای خوش فرم بودن کدھايتان الزم .است
ھم متد ھايی برای نشان دادن  WriteAttributeStringبه ھمين ترتيب برای .است

  ....وWriteEndAttributeانتھايشان وجود دارد مثل 
  

به عبارت .بودن آن دقت الزم را بکنيد WellFormبايد به  xmlبرای ايجاد يک سند 
فرمت کلی متد ھای باال به .ديگر از متد ھايی که در باال معرفی شد درست استفاده کنيد

  :شکل زير است
XmlTextWriter.WriteStartDocument() 
 XmlTextWriter.WriteStartElement(“...”) 
   XmlTextWriter.WriteAttributeString(“...”) 
     XmlTextWriterWriteElementString(“...”,”...”) 
     . 
     . 
     . 
 XmlTextWriter.WriteEndElemetn() 
XmlTextWriter.Close() 

برخالف خواندن از (که ويژگی بعد از معرفی تگ نوشته می شود در اين ساختار ديديد
پس از .)ايد خوانده شودکه جلوتر با آن آنا می شويد و ويژگی قبل از خود تگ ب xml سند

آن ھم فرزندان  تگ مربوطه معرفی می شوند و آنھا ھم حق دارند برای خود فرزندانی 
  .اشته باشند

آشنا شديد بھتر است يک مثال عملی  XmlTextWriterحال که با اصول کار با کالس 
  :را با ھم ببينيم

  .خواھد بود می بينيد که از اين به بعد کار ما با آن xmlدر زير يک سند 
ھای موجود يک شرکت  dvdبه فرم زير ايجاد کنيم که نام  xmlمی خواھيم يک سند 

و ھمچنين ھر يک نام فيلم .و دسته بندی خاص خود را دارند idھا ھر يک  dvdاين .است
 <DVD></DVD>ھر فيلم در تگ .يمت و ستارگان ھر فيلم را داراستنام کارگردان  ق

  :و فرزندان ھر تگ دقت کنيدبه ويژگی ھا .قرار دارد
<?xml version="1.0"?> 
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<DVDList> 

   <DVD ID="3221" Category="Science Fiction"> 

      <Title>The Matrix</Title> 

      <Director>Larry Wachowski</Director> 

      <Price>18.74</Price> 

      <Starring> 

         <Star>Keanu Reeves</Star> 

         <Star>Laurence Fishburne</Star> 

      </Starring> 

   </DVD> 

   ... 

</DVDList>  
  :برای ايجاد اين چنين فايلی در ابتدا بايد آدرس آن را مشخص کنيم

Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

  :کنيم می newاستفاده کرده و آن را  XmlTextWriterس سپس از کال
Dim writer As New XmlTextWriter(xmlPath, Nothing) 

  :ايجاد می کنم ٤پس از آن فرم سند خود را دندانه دار با حداکثر فضای خالی 
writer.Formatting = Formatting.Indented 

writer.Indentation = 4 

 گی ھر سندبه اين منظور از تگ آغازين و ھميش.حال شما آماده ی نوشتن فايل ھستيد
xml ) تگ<?xml version="1.0" (که با متد زير ايجاد می شود شروع می کنيم:  

writer.WriteStartDocument() 

ھم در سر صفحه ايجاد می کنيم که بيان کننده ی زمان ساخت  Commentسپس يک 
  :سند باشد

writer.WriteComment("This File Created At " & DateTime.Now.ToString) 

ھمانطور که در سند باال ديديد تگ ريشه ی ما .پس از آن بايد محتوای سند را ايجاد کنيم
DvdList است:  

writer.WriteStartElement("DVDList") 

 DVDو چون خود  است DVDسپس نوبت به ايجاد فرزندان اين تگ است که نامشان 
  :کنيمايجاد می  WriteStartElementھم فرزند دارد پس آن را نيز با 

writer.WriteStartElement("DVD") 

  :است DVDحال نوبت ويژگی ھای تگ 
writer.WriteAttributeString("ID", "3221") 

writer.WriteAttributeString("Category", "Science Fiction") 

ايجاد  WriteElementStringکه خودشان فرزند ندارند را با  DVDفرزندان و سپس 
  :می کنيم

writer.WriteElementString("Title", "The Matrix") 

writer.WriteElementString("Director", "Larry Wachowski") 
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writer.WriteElementString("Price", "18.74") 

 WriteStartElementرا با  Starringسپس فرزند آخر که خودش فرزند دارد به نام 
  :ايجاد می کنيم

writer.WriteStartElement("Starring") 

  :است Starکه دو تگ با نام مشابه  Starringو فرزندان تگ 
writer.WriteElementString("Star", "Keanu Reeves") 

writer.WriteElementString("Star", "Laurence Fishburne") 

ايجاد شد که در اين تگ  WriteStartElementو سپس بستن آن تگ ھايی که با 
DVD تا بود ٢:  

writer.WriteEndElement() 

writer.WriteEndElement()  
  :را در زير می بينيد DVDنمونه ی کامل يک تگ 

        writer.WriteStartElement("DVD") 

        writer.WriteAttributeString("ID", "3224") 

        writer.WriteAttributeString("Category", "Drama") 

        writer.WriteElementString("Title", "Original Sin") 

        writer.WriteElementString("Director", "Henri Wacdfgowi") 

        writer.WriteElementString("Price", "23.74") 

        writer.WriteStartElement("Starring") 

        writer.WriteElementString("Star", "Antonio Banderas") 

        writer.WriteElementString("Star", "Anjelina Jolie") 

        writer.WriteEndElement() 

        writer.WriteEndElement() 

  :نام داشت DvdListو بستن تگ ريشه که 
writer.WriteEndElement() 

  :Writerبستن  در نھايت ھم و
writer.Close() 

بنويسيد و يا در يک تابع که مثال  Page_Loadاعمال باال را می توانيد در رويداد 
  .آرگومان ورودی آن تابع نام فايلی باشد که می خواھيد بسازيد

  .باشد Uniqueل ھای ساخته شده است که حتما بايد ينجا نام فانکته ی امنيتی در اي
  .البته با برنامه نويسی xmlحال برويم به سراغ خواندن  فايل 

که به ترتيب ھر  وجود دارد کلی کالس ٣با برنامه نويسی  xmlبرای خواندن يک فايل 
  .يک را بررسی می کنيم

١-XmlDocument.  
٢-XmlPathNavigator.  
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٣-XmlTextReader.  
  

XmlDocument:  
خود را درون شی  xmlمی توانيد سند ھم به آن می گويند  XmlDOMکه با اين کالس 

XmlDocument  اين کار با متد .بارگذاری کنيدLoad() پس از اين کار .صورت می گيرد
که  xmlحال می خواھيم سند .می توانيد بازيابی ھای الزم را از سند مربوطه داشته باشيد

ساختار سند ھمانطور که می دانيد .بخوانيم Xml DOMاز اين ايجاد کرده بوديم را با پيش 
xml  ساختاری درختی است و تگ ھا در آن حکم شاخ و برگ درخت را داشته و به ھم

  .متصل و پيوسته ھستند
برای .استفاده کنيم XmlDocumentھمانطور که گفتيم در اينجا می خواھيم از کالس 

آن استفاده شود تا فايل  Loadاز متد شود و سپس  Newا اين کالس بايد اين کار ابتد
xml متد .را در خود جای دھدLoad  ھم يک آرگومان ورودی دارد و آن ھم مسير فايلی

  :قبل از ھر چيز بايد با دو شی مھم آشنا شويد.است که قرار است خوانده شود
XmlNode:ھت استفاده در خود ذخيره نوع داده ای است که می تواند يک تگ را ج

  .کند
XmlNodeList:  نوع داده ای است که می تواند  دسته ای از تگ ھا را در خود ذخيره

  .کند
  

حاوی متد ھای زيادی است که به تدريج با برخی از آنھايی  XmlDocument کالس 
 ChildNodesمتد  XmlDocumentيک متد مھم کالس .که نياز داريم آشنا می شويم

  :است
Dim node as New XmlDocument() 
node.ChildNodes 

که از  را مشخص می کند) يا اولين سطح تگ ھا (ريشه تمام فرزندان گره ی اين متد 
 ChildNodesھا اگر از  DvDمربوط به  xmlمثال در سند .است XmlNodeListنوع 

را به شما بر  XmlNodeListدر قالب داده ای  DvdListتمام فرزندان تگ استفاده کنيد 
  .می گرداند
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  NodeType متد  ما در اين مثال به .ھم حاوی متد ھايی است XmlNodeکالس 
نوع تگ را مشخص می کند که دارای مقادير اين متد .نيازمند ھستيم  XmlNodeکالس 

  :نظير به ارث برده می شوند XmlNodeTypeکه ھمگی از کالس  مختلفی است
XmlDeclaration: مورد نظر تگ اعالن  گره یدھد تشخيص میxml است.  

Element:تشخيص می دھد گره ی مورد نظر يک تگ معمولی است.  
Text: تشخيص می دھد گره ی مورد نظر حاویValue) مقداری که بين باز و بسته

  .است) شدن تگ ذکر می شود
Comment:تشخيص می دھد گره ی مورد نظر يک توضيح است.  

 َ◌Attribute:اين متد در مثال ھای ما .گره ی مورد نظر ويژگی است مشخص می کند
  .استفاده ای ندارد دليلش را نيز در ھمان مثال ھا خواھيد ديد

ProcessingInstruction: که مانند<?name value?> ھستند.  
ساختار حال کمی با قواعد فرزند پذيری و فرزند شدنی آشنا می شويم با اين توضيح که 

گ درخت شاخ و بر نيست که ھر تگ يک فرزند و يک والدی دارد واين  xmlدرختی سند 
درست نيست که ساختار درختی را با شکل  را تنھا تگ ھا تشکيل دھند به عبارت ديگر

 xmlاين ساختار چيزی متفاوت با آن چيزی است که ما در اسناد .سنجيد xmlظاھری سند 
...) توضيح و - Value-تگ(اند به اين صورت که ھر گره از اين درخت می تو.می بينيم

  :به چند قاعده ی زير توجه کنيد.باشد

ولی خودش می تواند فرزند .نمی تواند فرزند گره ی ديگر باشد Attributeگره ی -١
 آن ويژگی  Textفرزند آن می تواند مقدار آن ويژگی باشد يا به عبارت ديگر .داشته باشد

نيز چون مانند ويژگی ھستند نمی توانند  ...xmlns=”httpيادتان باشد فضاھای نام مثل .
  .فرزند گره ای باشند

٢-Comment  نمی تواند فرزندی داشته باشد ولی خود می تواند فرزند گره ھايی از
  .نوع تگ باشد

٣-Element  می تواند فرزند گره ھايی از نوعElement & Document  باشد و می
  .باشد Element, Text, Commentتواند حاوی فرزندانی از نوع 

نمی تواند حاوی فرزند باشد ولی می تواند فرزند گره از نوع تگ  Textگره از نوع -٤
  .باشد Attributeو يا 
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٥- ProcessingInstruction  ھا نمی توانند فرزند داشته باشند ولی خود می توانند
  .فرزند گره ھايی از نوع تگ باشند

  .ادامه می زنيم اھميت بسياری دارندقواعد باال در درک مثال ھايی که در 
  :زير را در نظر بگيريد xmlبرای درک ھرچه بيشتر گره ھا سند 

<?xml-stylesheet href="tree-view.xsl" type="text/xsl"?> 
    
<!-- Last invoice of day's batch --> 
  
<amount vendor="314" xml:lang="en" 
 xmlns="urn:wyeast-net:invoice">7598.00</amount> 

 ProcessingInstructionکنيد در خط اول يک را مشاھده می  xmlيک سند ساده ی 
که ) آشنا می شويد ProcessingInstructionبا  XSLTدر بحث مربوط به (تعريف شده 

در خط بعدی يک توضيح و در خط بعدی يک .را به صفحه اعمال می کند Cssيک فايل 
  .قدار داردمويژگی و يک فضای نام  و يک  ٢که است  amountتگ به نام 

  :شکل زير گره ھای مختلف سند باال را معرفی می کند.

  
  :ی دھدمرا نمايش  گره ھاو عبارت زير ساختار درختی 

root 
  |_ _ _processing instruction target='xml-stylesheet' instruction='href="tree-view.xsl" 
type="text/xsl"' 
  |_ _ _comment ' Last invoice of day's batch ' 
  |_ _ _element 'amount' in ns 'urn:wyeast-net:invoice' ('amount') 
        |  \_ _ _attribute 'vendor' = '314' 
        |  \_ _ _attribute 'lang' in ns 'http://www.w3.org/XML/1998/namespace' ('xml:lang') 
= 'en' 
        |  \_ _ _namespace 'xml' = 'http://www.w3.org/XML/1998/namespace' 
        |  \_ _ _namespace 'xmlns' = 'urn:wyeast-net:invoice' 
        |_ _ _text '7598.00' 

است که در شکل  rootطبق اين ساختار و قواعدی که ما بيان کرديم گره ی والد تگ 
نه خود (تگ آن است که  xml-stylesheet?>باال مشخص شده ھمان 

ProcessingInstruction  (از نوع اولی .سه فرزند داردProcessingInstruction 
 .ھستند element از نوع  و سومی comment از نوع  دومی
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ProcessingInstruction  وcomment  که نمی توانند فرزند داشته باشند ولی گره از
ھمانطور که در شکل .فرزند بيشتر ندارد ١نوع تگ می تواند فرزند داشته باشد ولی آن 

) -(و يک خط صلف به راست ) |(مشخص است فرزندان با عالمت يک خط صاف به پايين 
 ٢.جای خط راست از خط کج استفاده شدهتند به مشخص ھستند و آنھايی که فرزند نيس

ولی خودشان می توانند فرزند داشته باشند که تنھا .فضای نام فرزند نيستند ٢ويژگی و 
 .فرزندشان مقدارشان است که در شکل مشخص نشده چون اھميتی ندارد

  :رای مثال ديگر سند زير را در نظر بگيريد

 
 

خود اين .است Elementاز نوع  Serversبه نام در سند باال ريشه دارای يک فرزند 
Element  فرزند به ترتيب  ٣دارایAttribute , Command  وElement  است و

می  Textو  Attributeنيز دارای دو فرزند  Computerبه نام  Elementخود 
 قاعده ی باال توجه کنيم ديگر ٥ولی اين حالت ظاھری سند است  در حالی که اگر به .باشد

  :در قالب جدول زير قابل بيان است) نکته ی مھم ٥(کل نکته ھای باال.اين گونه نمی شود
  

-------------Node Type   نوع گره
----------- 

-----------------------------Childrenفرزندان

  توضيح-پردازشگر دستور-)حداکثر يکی(تگ  XMLريشه ی سند 

  متن- ضيحتو- پردازشگر دستور-تگ  )Element(تگ
  متن مربوط به ويژگی  )Attribute(ويژگی

  ندارد  )Text(متن
 Processing(پردازشگر دستور

Instruction(  
  ندارد

  ندارد  )Comment(توضيح
  

  :را نشان می دھد Xmlجدول زير نيز مقادير برگشتی گره ھای سند 
Node type nodeName returns nodeValue returns 

Document #document null 

Element element name null 
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Attr attribute name attribute value 

ProcessingInstruction target content of node 

Comment #comment comment text 

Text #text content of node 

  
عنصر باال متوجه شديد که ھر يک ازآنھا يک گره ھستند که نياز به تشخيص  ٤پس با 

  .دارند
  :رد زير نيز می توان اشاره کردابه مو XmlNodeاز ديگر ويژگی ھای کالس 

Attributes:خص کننده ی ويژگی ھای يک گره استمش.  
HasChildNodes:مشخص می کند گره ی مورد نظر حاوی فرزند ھست يا نه.  

ParentNode: ی گره ی والد گره ی مورد نظر استمشخص کننده.  
FirstChild:اولين فرزند گره ی مورد نظر است مشخص کننده ی.  
LastChild:مشخص کننده ی آخرين فرزند گره ی مورد نظر است.  

Value: مشخص کننده یValue گره ی مورد نظر است.  
ChildNodes:مشخص کننده ی تمام فرزندان گره ی مربوطه)XmlNode (است.  

  
می  )ز ھم آشنا می شويددر ادامه با(حال که با برخی از متد ھا و ويژگی ھا  آشنا شديد

برای  Xml DOMخواھيم به سراغ ايجاد يک تابع برويم که به وسيله ی آن از روش 
  .استفاده شود xmlخواندن از 

داشته  XmlNodeListدر ابتدا بايد بدانيد وقتی ما  دسته ای از تگ ھا را در يک شی 
يم که آن را به ھمراه از به يک بار صدا زدن تابعی دارباشيم رای پيمايش ھر فرزند ني

در ساختار درختی يک فرمت تودتو وجود .ويژگی ھا و فرزندانش برای ما باز يابی کند
دارد که ما نمی دانيم ھر فرزند خودش حاوی چند فرزند ديگر است به ھمين دليل بايد 

عالوه بر اين می خواھيم وقتی سند .ازيک تابع بازگشتی با يک شرط بازگشت استفاده کنيم
xml خوانده می شود آن را به فرمت دندانه دار نمايش دھيم نه فرمت معمولی.  

  :ابتدا مسير سند مورد نظر را ايجاد کرده Page_Loadقبل از خود تابع در رويداد 
Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

  :ايجاد کرده  XmlDocument سپس يک شی 
Dim doc As New XmlDocument() 
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آن استفاده کرده و آرگومان ورودی آن را ھم مسير مورد نظر در  Loadسپس از متد 
  :نظر می گيريم

doc.Load(xmlPath) 

  :حاال نوبت به صدا زدن تابع است
Label1.Text = xmlreading(doc.ChildNodes, 0) 

ايجاد با دو آرگومان ورودی  xmlreadingفعال تا ھمينجا بدانيد که يک تابع به نام 
ھمانطور که می دانيد متد .XmlNodeListاز نوع  اولی ليستی از گره ھاست.کرديم 

XmlDocument.ChildNodes  تمام گره ھای فرزند گره ی ريشه را به ما بر می
متفاوت است زيرا  XmlNode.ChildNodesو اين متد با متد .گرداند

XmlNode.ChildNodes به (تمام فرزندان گره ی مربوطهXmlNode ( را برمی
است که کاربردش را در خود تابع خواھيد  Integerدومين آرگومان ھم يک عدد .گرداند
  .ديد

  :به صورت زير شد Page_Loadپس رويداد 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Label1.Text = xmlreading(doc.ChildNodes, 0) 

    End Sub 

  :تابع را به صورت زير تعريف می کنيم
    Private Function xmlreading(ByVal nodeList As XmlNodeList, ByVal level 

As Integer) As String 

     

    End Function 

به صورت دندانه دار  تو در تو نشان داده شود می  xmlسند از آنجايی که می خواھيم 
ھم به  Levelآرگومان دوم تابع .بايست فاصله ھای مور نظر را به تگ ھا اعمال کنيم

نمايش داه می شود و  ;nbsp&با  htmlعالمت فاصله در .ھمين منظوراستفاده می شود
برای ايجاد .استفاده می کنيم WhiteSpaceما ھم از آن به منظور ايجاد فضای خالی يا 

  :به صورت زير استفاده می کنيم Do Whileفضای خالی از يک حلقه ی 
        Dim indent As String = "" 

        Dim i As Integer = 0 

        Do While i < level 

            indent &= "&nbsp; &nbsp; &nbsp;" 

            i += 1 
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        Loop 

به تابع ارسال می شود  Level=0طرز کار اين حلقه اين گونه است که در اولين مرتبه 
بدون  Indenentمورد قبول نيست وارد حلقه نمی شويم و متغير  i<levelو چون شرط 

ولی در .ايش اولين تگ فاصله ای برايش قايل نمی شويمفاصله می ماند و ما برای نم
می  Whileبه تابع فرستاده می شود و ما وارد حلقه ی  Level+1اجرای بازگشتی تابع 

 ٣پس ھر مرحله که به جلو می رويم .فضای خالی می شود ٣حاوی  Indentشويم و 
در  xmlه دار فضای خالی ايجاد می شود و اين امر باعث می شود فرمت و شکل دندان

را پس از چرخش در  Indentخروجی تابع ما ھم حفظ شود به اين صورت که ما متغير 
در ادامه نحوه ی .به اول نام تگی که می خواھيم نمايش دھيم می چسبانيم whileحلقه ی 

  .نمايش تگ ھا و ويژگی ھا را می آموزيد
ورت که تمام مقادير بازيابی ما عمل نمايش را در خارج از تابع انجام می دھيم به اين ص

شده را در يک متغير رشته ای ذخيره می کنيم و پس از اتمام کار آن را توسط تابع برمی 
  :پس اين متغير را به صورت زير تعريف می کنيم.گردانيم

Dim str As String = String.Empty 

برای  ر ماستاختيااز گره ھا در  Collectionيک  NodeListاز آنجايی که با آرگومان 
استفاده کنيم به اين صورت که  For Eachمالقات ھر يک از گره ھا بايد از يک حلقه ی 

و بر اساس اين  ص می دھيميدر ھر بار چرخش حلقه نوع گره ی انتخاب شده را تشخ
روی  XmlNodeتوسط  چرخش اين حلقه . تشخيص آن را در خروجی چاپ می کنيم

XmlNodeList  انجام می شود کهXmlNodeList  ھمانNodeList) آرگومان ورودی
  :پس ابتدا حلقه را ايجاد می کنيم).تابع است

        For Each node As XmlNode In nodeList 

             

        Next 

زيرا در ھر بار چرخش .استفاده می کنيم NodeTypeبرای تشخيص گره ھا از متد 
اختيار داريم و می توانيم تشخيص دھيم اين گره در  XmlNodeحلقه ما يک گره از نوع 

- نوشته ايکه ميان باز وبسته شدن تگ ذکر می شود-تگ-اعالن اوليه(از چه نوعی است
  :می گذاريم Select Caseاين کار را بر عھده ی يک ....)توضيح و

Select Case node.NodeType 

   Case XmlNodeType.XmlDeclaration 

                    str += "XML Declaration: " 

                    str += node.Name 

                    str += " " 
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                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

 

   Case XmlNodeType.Element 

                    str += indent 

                    str += "Element: " 

                    str += node.Name 

                    str += "<br/>" 

 

   Case XmlNodeType.Text 

                    str += indent 

                    str += "Value: " 

                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

 

   Case XmlNodeType.Comment 

                    str += indent 

                    str += "Comment: " 

                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

End Select 

ا با می شود ت str+=indentبرای مثال اگر گره ی مربوطه يک تگ ساده بود ابتدا 
تگ مربوطه فاصله ی درست به آن اختصاص داده شودسپس با  Levelتوجه به 

Node.Name حال اگر گره حاوی  نام تگ را نمايش می دھيمValue  ھم باشدچون
Value  در چرخش بعدی حلقه (توسط تابع بازگشتی  دوبارهھم يک گره محسوب می شود

شده و  Select Caseوارد  ر می دھيمقرا forکه جلوتر در انتھای حلقه ی  )For Eachی 
مورد پذيرش خواھد بود و مقدار تگ با متد  XmlNodeType.Textاين بار 

Node.Value  به رشته یstr و به ھمين ترتيب کار ادامه می يابد تا  اضافه خواھد شد
نکته ی مھم اينجا .و تمام گره ھا بررسی شوند به پايان برسد For Eachوقتی که حلقه ی 

ست که نياز به تشخيص ايک گره  xmlن است که ھر يک از عناصر موجود در سند اي
  Select Case,نکته ی ديگر اين است که ما در .يک گره است Valueمثال دارد 

Attribute ھمانطورکه می دانيد  را  تست نکرديم چونAttribute  گره است ولی نمی
ينطور ما تابع باز گشتی را با فرزندان و ھم.تواند فرزند گره ای ديگراز جمله تگ باشد

پس نتيجه می . )جلوتر نحوه ی صدا زدن تابع بازگشتی را می بينيد(يک گره صدا می زنيم
وريم نخواھد بود خگيريم ويژگی ھا اصال جزو گره ھايی که ما در داخل تابع به آنھا برمی 

د و ما يک راست به گی ھا اين است که يک گره از نوع تگ باشژو تنھا راه مالقات وي
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در .است DVDمثال فرض کنيد در اين مثال نوبت به گره ی .سراغ ويژگی آن تگ برويم
اضافه می کنيم  strرا تشخيص می دھيم و نام آن را به  DVDما  Select Caseعبارت 

 Selectکه با (خارج می شويم و چک می کنيم گره ی مورد نظر Select Caseسپس از 
Case  فھميديم تگdvd که حاوی دو ويژگی (يا نه تآيا حاوی ويژگی ھس) استId & 

Category يک حلقه ی اگر بود با .)استFor Each  پيمايشی روی ويژگی ھای آن
متد  ازدارد يا نه  ويژگیگره ی مورد نظر که  کردن اينچک  برای. خواھيم داشت
Attributes   شیXmlNode يمکنمی  استفاده:  

            If Not node.Attributes Is Nothing Then 

                For Each attrib As XmlAttribute In node.Attributes 

                    str += indent 

                    str += "Attribute: " 

                    str += attrib.Name 

                    str += "-Value: " 

                    str += attrib.Value 

                    str += "<br/>" 

                Next 

            End If  
يک ويژگی را به خود اختصاص می دھد ھم آشنا شديد که XmlAttributeپس با شی 

رکت می ح) XmlNode.Attributes(به وسيله ی آن در ميان ويژگی ھای موجود و ما 
  .شان نمايش دھيمName & Valueکنيم تا تک تک آنھا را به ھمراه 

  .می گيرد باال يی قرار For Eachين کد درون حلقه ی يادتان باشد که ا

 ذکر شود بايد  به شرط بازگشت که در ھمه ی توابع بازگشتی مو در نھايت می رسي
  :چون ھر تابع بازگشتی باالخره يک جايی بايد به اتمام برسد

  If node.HasChildNodes Then 

    str += xmlreading(node.ChildNodes, level + 1) 

  End If 

باتوجه .بازگشتی ولی با آرگومان ھای متفاوت صدا زديمکد ما تابع را به صورت در اين 
اگر اين چنين بود وارد .ھر گره می توان دارای فرزند باشد xmlساختار درختی سند به 

بيشتر صدا می  levelمی شويم و تابع ا با فرزندان گره ی مربوطه  ھمچنين يک  ifشرط 
   .زنيم

اين کار را خارج از تمامی حلقه ھا .و در انتھا رشته ی مورد نظر را برگشت می دھيم
  :اجام می دھيم

        Return str  
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  :فرم کلی تابع به صورت زير می شود
    Private Function xmlreading(ByVal nodeList As XmlNodeList, ByVal level 

As Integer) As String 

        Dim indent As String = "" 

        Dim i As Integer = 0 

        Do While i < level 

            indent &= "&nbsp; &nbsp; &nbsp;" 

            i += 1 

        Loop 

        Dim str As String = String.Empty 

        For Each node As XmlNode In nodeList 

            Select Case node.NodeType 

                Case XmlNodeType.XmlDeclaration 

                    str += "XML Declaration: " 

                    str += node.Name 

                    str += " " 

                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Element 

                    str += indent 

                    str += "Element: " 

                    str += node.Name 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Text 

                    str += indent 

                    str += "Value: " 

                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Comment 

                    str += indent 

                    str += "Comment: " 

                    str += node.Value 

                    str += "<br/>" 

            End Select 

 

            If Not node.Attributes Is Nothing Then 

                For Each attrib As XmlAttribute In node.Attributes 

                    str += indent 

                    str += "Attribute: " 

                    str += attrib.Name 

                    str += "-Value: " 

                    str += attrib.Value 

                    str += "<br/>" 

                Next 
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            End If 

 

            If node.HasChildNodes Then 

                str += xmlreading(node.ChildNodes, level + 1) 

            End If 

        Next 

 

        Return str 

    End Function 
  

استفاده کنيد آنوقت ديگر نيازی به نام  Loadبه جای متد LoadXmlمی توانيد از متد 
  :فايل به عنوان آرگومان ورودی نيست بلکه خود فايل را بايد ذکر کنيد مثال

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.LoadXml("<book ISBN='1-861001-57-5'>" & _ 

                    "<title>Pride And Prejudice</title>" & _ 

                    "<price>19.95</price>" & _ 

                    "</book>") 

  .بقيه ی موارد مثل باال است
XmlPathNavigator:  
 قبل از ھر چيز بايد فضای نام .است XPathNavigatorکالس  روش بعدی استفاده از

System.Xml.XPath  راImports کار با اين متد بسيار شبيه .کنيدXmlDocument 
يک تفاوت عمده در آن اين ھم استفاده می کنيم ولی  XmlDocumentاست و حتی از 

مثال اگر .اشددر ھر بار می تواند تنھا حامل يک گره ب XPathNavigatorاست که 
بخواھيم تابع بازگشتی را صدا بزنيم بايد ھر بار يک گره را صدا بزنيم به جای يک دسته 

 استفاده کنيم ()MoveToNextھمچنين برای پيمايش ميان گره ھا بايد از متد .از گره ھا
برای استفاده از .که به گره ی بعدی اشاره می کند )For Eachنه مثال يک حلقه ی (

XPathNavigator  از متدCreateNavigator  کالسXmlDocument  استفاده می
آن را درون متغيری  برای استفادهو )ايجاد شود Documentدر  Navigatorتا يک (کنيم

به صورت زير می  Page_Loadپس رويداد .قرار می دھيم XPathNavigatorاز جنس 
  :شود

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Dim xnav As XPathNavigator = doc.CreateNavigator() 
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        Label1.Text = xmlreading(xnav, 0) 

    End Sub 

  :تابع را نيز به صورت زير تعريف می کنيم
    Private Function xmlreading(ByVal xnav As XPathNavigator, ByVal level 

As Integer) As String 

        

    End Function 

  .است XPathNavigatorمی بينيد که آرگومان ورودی اول در اينجا از جنس 
  .خواھد بود XmlDocument دقيقا مثل روش  Do Whileحلقه ی 

در ھر بار حاوی يک گره خواھد بود پس  XPathNavigatorھمانطور که گفتيم 
SelectCase  بدون حلقه یFor Each گره ديگر نيازی به  ايجاد می شود چون يک
 NodeTypeاز متد  XmlNodeبرای تشخيص نوع گره ھم به جای شی .پيمايش ندارد
مقادير آن ھم .است استفاده می کنيم Xnavه در اينجا ک XPathNavigatorشی ارسالی 

به جای  XPathNodeTypeمثل روش قبل ھستند با اين تفاوت که از کالس 
XmlNodeType ارث می برد:  

Select Case xnav.NodeType 

            Case XPathNodeType.Root 

                str += "ROOT" 

                str += "<br/>" 

            Case XPathNodeType.Element 

                str += indent 

                str += "Element: " 

                str += xnav.Name 

                str += "<br/>" 

            Case XPathNodeType.Text 

                str += indent 

                str += "Value: " 

                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

 

            Case XPathNodeType.Comment 

                str += indent 

                str += "Comment: " 

                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

End Select 

ھم ھست که می توان از آن  HasAttributeحاوی متد  XPathNavigatorکالس 
در اين مثال ھم مثل مثال قبل و به ھمان .برای تست داشتن يا نداشتن ويژگی استفاده کرد

ويژگی ھا  بازيابیبرای .صدا زد Select Caseدليل ذکر شده حتما ويژگی ھا را بايد بيرون 
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شی  ()MoveToFirstAttributeمی بايست از متد  strدر متغير و نوشتن آنھا 
XPathNavigator  استفاده کنيم و ھر بار که آن را نمايش داديم با متد

MoveToNextAttribute()  اين کار را در يک حلقه ی ....رويم تاببه ويژگی بعدیDo 
While به صورت زير انجام می دھيم:  

        If xnav.HasAttributes Then 

            xnav.MoveToFirstAttribute() 

            Do 

                str += indent 

                str += " - Attribute: " 

                str += xnav.Name 

                str += " Value: " 

                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

            Loop While xnav.MoveToNextAttribute() 

            xnav.MoveToParent() 

        End If 

گره ی مورد نظر به شرطی که در ھمانطور که می بينيد در ابتدا چک کرديم اگر 
SelectCase  حاوی ويژگی بود به اولين ويژگی برو و وارد حلقه از نوع تگ باشد

در صورت حلقه را نيز به اين صورت نوشتيم تا در اولين بار وارد حلقه شويم چون .شو
و می توانيم وارد حلقه  قبال چک شده بود HasAttributeداشتن حتی يک ويژگی با شرط 

برمی گرداند پس  Falseيا  Trueھم در ھر بار  MoveToNextAttributeمتد .شويم
تمام شد خودش باعث خروج از  اقرار داديم ھر گاه ويژگی ھ Whileوقتی آن را در شرط 

م چون يک به گره ی والد برمی گردي MoveToParentدر انتھا ھم با متد .حلقه می شود
گره ای (تگخود به ی کار ويژگی ھم يک گره محسوب می شود و می بايست برای ادامه 

تا ھنگام صدا زدن  برگرديم )تابع ارسال شد که ازش آمديم  به عنوان آرگومان ورودی
تابع بازگشتی با گره ای که به عنوان آرگومان ورودی تابع ارسال شد اين بار تابع را با 

 در حال حاضر روی يک ويژگی ايستاده و xnavارسال کنيم چون متغير گره ی بعدی آن 
نباشد ما تابع را با يک ويژگی صدا می زنيم و ھمانطور که می  MoveToParentاگر 

يک ويژگی مقدار آن است و اين کار باعث توقف و بروز خطا در  ChildNodesدانيد 
 از تابع بازگشتی فاده ی مجدداين کار باعث می شود در استپس .برنامه ی ما می شود
صدا زدن تابع بازگشتی ابتدا چک می کنيم اگر  به عبارت ديگر برای.دچار مشکل نشويم

حاوی فرزند باشد آنگاه به اولين فرزند برو و تابع را به ازای آنھا صدا بزن در حاليکه 
حاوی يک ويژگی بود و با متد  Xnavبه کار نمی رفت MoveToParentاگر متد 
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MovetofirstChild  به آن ويژگی دسترسی داشتيم و با صدا زدن تابع با آن ويژگی
  .حسابی دچار مشکل می شديم

  :شرط بازگشت ھم به صورت زير استنحوه ی صدا زدن تابع بازگشتی و ھمچنين 
        If xnav.HasChildren Then 

            xnav.MoveToFirstChild() 

            Do 

                str += xmlreading(xnav, level + 1) 

            Loop While xnav.MoveToNext() 

            xnav.MoveToParent() 

        End If 

سپس به اولين .شو ifحاوی فرزند باشد وارد در ابتدا چک کرديم اگر گره ی مورد نظر 
به فرم فرزند به فرزند تابع را  MoveToNextيم و با متد روفرزند گره ی مورد نظر می 

برمی گرداند و به محض اتمام  Falseو  Trueاين متد ھم مقدار .صدا می زنيم بازگشتی 
به والد گره باز می   MoveToParentخارج می شود و مجددا با متد  Whileفرزندان از 

به صورت دستی انجام می گيرد چون متد  XPathNavigatorاين کار در (گرديم
MoveToNext  وضعيت گره ای که در داخل متغيرxnav  قرار دارد را تغيير می دھد و

آن را به  گره ی فرزند می برد در حالی که برای پيمايش درست گره ھا می بايست حتما 
  :پس کد کلی تابع به فرم زير شد.)به والد برگرديم

    Private Function xmlreading(ByVal xnav As XPathNavigator, ByVal level 

As Integer) As String 

        Dim str As String = String.Empty 

        Dim indent As String = "" 

        Dim i As Integer = 0 

        Do While i < level 

            indent += "&nbsp; &nbsp; &nbsp;" 

            i += 1 

        Loop 

 

        Select Case xnav.NodeType 

            Case XPathNodeType.Root 

                str += "ROOT" 

                str += "<br/>" 

            Case XPathNodeType.Element 

                str += indent 

                str += "Element: " 

                str += xnav.Name 

                str += "<br/>" 

            Case XPathNodeType.Text 

                str += indent 

                str += "Value: " 
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                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

 

            Case XPathNodeType.Comment 

                str += indent 

                str += "Comment: " 

                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

        End Select 

 

        If xnav.HasAttributes Then 

            xnav.MoveToFirstAttribute() 

            Do 

                str += indent 

                str += " - Attribute: " 

                str += xnav.Name 

                str += " Value: " 

                str += xnav.Value 

                str += "<br/>" 

            Loop While xnav.MoveToNextAttribute() 

            xnav.MoveToParent() 

        End If 

 

        If xnav.HasChildren Then 

            xnav.MoveToFirstChild() 

            Do 

                str += xmlreading(xnav, level + 1) 

            Loop While xnav.MoveToNext() 

            xnav.MoveToParent() 

        End If 

 

        Return str 

    End Function 

که مشخص کننده ی  EndElementالبته انواع گره ی ديگری ھم وجود دارند مثل 
</element name> است.  

اين نيست که ھر تگ بار بھش اشاره کرديم چندکه  xmlدقت کنيد ساختار درختی سند 
و درست نيست که ساختار درختی را با شکل ظاھری سند  يک فرزند و يک والدی دارد

xml اين ساختار چيزی متفاوت با آن چيزی است که ما در اسناد .يدسنجxml می بينيم 
به اين .طبق مثال ساده ای که از اين ساختار به صورت تصويری با ھم پيش از اين ديديم

باشد و در باال ...) توضيح و - Value-تگ(صورت که ھر گره از اين درخت می تواند 
و نمی  را در اصل نمی بينيم  Parentاين  ما MoveToParentوقتی می گوييم مثال 
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ولی )است Valueويژگی و يا تگ است يا توضيح است و يا شايد (دانيم که دقيقا چيست
و در  )است Select Caseی  تشخيص آن به عھده(برای صحت کار از آن استفاده می کنيم

ی ايجاد شده ما بين گره ھا حرکت م XmlDocumentساختار درختی اصلی که در 
اين يعنی به گره ی بعدی برو و يا .MoveToNextدر جايی ديگر گفتيم .کنيم

MoveToFirstChild در صورتی که عمال درک ساختار اين .که به اولين فرزند گره برو
  .گره ھا به ميزان آشنايی شما با درخت ھا برمی گردد

  :در تشريح کلی تابع باال می توان گفت
سپس نوع آن تشخيص داده می .ابع در يافت می شودابتدا يک گره توسط آرگومان ت

اين کار را با شرط .را چک می کنيم Attributeاگر ھيچ يک از انواع ذکر شده نبود .شود
اگر ويژگی بود از اولين ويژگی تا آخرين ويژگی را .چک کرديم" آيا دارای ويژگی است؟"

مان وای که به عنوان آرگ ودر نھايت به والد برمی گرديم يعنی ھمان گره چاپ می کنيم
ورودی تابع ذکر شده بود زيرا ھر ويژگی يک گره است و برای اينکه کار از دست ما در 

پس از آن .برگرديم )تگی که ويژگی در آن است(نرود بايد به گره ای که ازش آمده ايم 
از اولين اگر مانده بود چون ما نميدانيم چند تا " آيا فرزندی ھنوز باقی مونده؟"چک کرديم 

ورت بازگشتی برای تک تک اين صو تابع را به  فرزند شروع می کنيم تا آخرين فرزند
ھم ... و- Value-توضيح-فرزند ھا صدا می زنيم چون ھر فرزند ھم می تواند حاوی فرزند

  .و در انتھا به گره ای که ازش آمديم باز می گرديم و کار تمام می شود.باشد
 xmlا و در ادامه اين است که در ساختار درختی سند نکته ی بسيار مھم در اينج

Attribute, ولی خود می تواند .ھيچ نوع گره ای باشد به ھيچ وجه نمی تواند فرزند
  :مثال.است Textفرزند داشته باشد و آن ھم 

<Price Id=”123”></Price> 
  .است 123نيست ولی خودش فرزند دارد و آن ھم  Priceفرزند تگ  Idدر اينجا گره ی 

نحوه ی پيمايش و  xmlپس تفاوت عمده بين دو روش ذکر شده جھت خواندن از فايل 
مثال در روش اول ما با .لی داشت و دومی نداشت و يا برعکس بودبرخی متد ھا يی که او

 & MoveToFirstيک حلقه پيمايش کرديم ولی در روش دوم با متد ھای 
MoveToNext. برای مثال به دو قسمت .بسيار ساده بوداگر کمی فکر کنيد ھر دو روش

  :بود توجه کنيد Attributeمشترک ھر دو که برای بازيابی 
If Not node.Attributes Is Nothing 
Then 

If xnav.HasAttributes Then 
   xnav.MoveToFirstAttribute() 
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   For Each attrib As XmlAttribute 
In node.Attributes 
     str += indent 
     str += "Attribute: " 
     str += attrib.Name 
     str += "-Value: " 
     str += attrib.Value 
     str += "<br/>" 
  Next 
End If 

   Do 
     str += indent 
     str += " - Attribute: " 
     str += xnav.Name 
     str += " Value: " 
     str += xnav.Value 
     str += "<br/>" 
   Loop While 
xnav.MoveToNextAttribute() 
   xnav.MoveToParent() 
End If 

  :خط اول ھر دو
If Not node.Attributes Is Nothing 
Then 

If xnav.HasAttributes Then  

است ولی  HasAttributeدارای متد  XPathNavigatorمی بينيد که کالس 
XmlNode  حاوی متدAttributes  بوده و برای استفاده ازIsNot Nothing  استفاده

  .کرديم
  :خط بعدی پيمايش بين ويژگی ھا

For Each attrib As XmlAttribute In 
node.Attributes 
  Next 

  

   xnav.MoveToFirstAttribute() 
   Do 
   Loop While 
xnav.MoveToNextAttribute() 
   xnav.MoveToParent() 

حاوی  XmlNodeدر کد سمت راست ما يک حلقه برای پيمايش استفاده کرديم چون 
نکته ی بسيار مھم ديگر اين است که در استفاده .نبود. ..يا  MoveToFirstمتدی به نام 

قرار داشت  For Eachکد ھا ی باال ھمگی در داخل يک حلقه ی  XmlDocumentاز 
چون  XPathNavigatorزيرا ما با دسته ای از گره ھا طرف بوديم در حاليکه در روش 

ی خواستيم تابع را ولی در عوض وقتی م.خبری از حلقه نبود با تنھا يک گره طرف بوديم
  :به صورت بازگشتی صدا بزنيم کد ھا به صورت زير شد

If node.HasChildNodes Then 
   str += xmlreading(node.ChildNodes, 
level + 1) 
End If 

If xnav.HasChildren Then 
  xnav.MoveToFirstChild() 
  Do 
    str += xmlreading(xnav, level + 
1) 
  Loop While xnav.MoveToNext() 
  xnav.MoveToParent() 
End If 

در داخل حلقه  ifمی بينيد که ھنگام صدا زدن تابع بازگشتی در سمت راست چون شرط 
قرار دارد نيازی نيست پس از پيمايش ھر گره از حلقه استفاده کنيم ولی در  For Eachی 

اصال حلقه ای به منظور  بايد پيمايش صورت می گرفت چون تا قبل از اينکد سمت چپ 
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و  MoveToFirstChildاين کار را نيز با متد ھای .گره ھا وجود نداشت پيمايش 
MoveTo Next انجام داديم.  

و ديگر متد ھايی نظير  MoveToFirstChildاستفاده از ببينيد در کل ھنگامی نياز به 
ھای  ...Moveمتد با اينکه جلوتر با .مطرح باشد XPathNavigationآن داريد که بحث 

مثال حتما نبايد .مختلف سروکار خواھيم داشت ولی در آنجا نياز به اين ھمه دقت نيست
را صدا بزنيم و در انتھا  ()MoveToFirstAttributeھنگام بازيابی ويژگی ھا ابتدا 

پيمايشی بسيار حساس است و از طرف  XPathNavigationزيرا به گره ی والد برگرديم 
اينجا کل سند را با تابع باز گشتی صدا زديم در حاليکه جلوتر ما نيازی به ما در ديگر 

در کل شما الزامی به .بازيابی کل نداريم و تنھا بازيابی ھای جزيی برايمان مھم است
در جلوتر با روشھايی .نداريد و تنھا جھت آشنايی ذکر شد XPathNavigationاستفاده از 

آشنا می شويد مثل استفاده از کنترل  xmlده از بسيار ساده تر برای بازيابی دا
XmlDataSource  و يا کنترل قديمیXml.  

  
  :آشنا خواھيم شد Xmlسند جستجو در  کمی با XmlTextReaderقبل از روش 

کالس  ()GetElementByNameدر اولين روش می خواھيم از متد 
XmlDocument استفاده کنيم و به دنبال محتويات)Value (بنابراين .اص بگرديمتگی خ

يک تابع می نويسيم تا اين کار را انجام دھد و آرگومان ورودی آن نام تگی است که ما به 
  :اش ھستيم Valueدنبال 

    Private Function searchByTagName(ByVal tagName As String) As String 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        

    End Function 

برای اينکه به محتويات تگی خاص دسترسی پيدا کنيم می بايست از متد 
GetElementByName()  کالسXmlDocument اين متد به عنوان .استفاده کنيم

کند و مقدار برگشتی آن از نوع  آرگومان ورودی نام تگ مربوطه را دريافت می
XmlNodeList با نام مربوطه را بر می گرداند يعنی ليست تمام گره ھا.است:  

Dim nodelist As XmlNodeList = doc.GetElementsByTagName(tagName) 

چون متد (حال ما ليست گره ھايی که اوال از نوع تگ ھستند 
GetElementByTagName و دوما ھم نامشان آرگومان )  به دنبال تگ می گردد
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و برای بدست آوردن  است را در اختيار داريم GetElementByNameورودی متد 
Value  آنھا از يک حلقه یFor Each استفاده می کنيم:  

For Each node As XmlNode In nodelist 

 

Next 

ال اگر به ح.يک گره را برمی گرداندتمام فرزندان  ChildNodesحتما يادتان ھست متد 
بدھيم انديس فرزندی را که بايد به ما بدھد را  Integerآن يک آرگومان ورودی از نوع 

  :مشخص می کند در حقيقت
Return Value Of ChildNodes is XmlNodeList 
Return Value Of ChildNodes(i as integer) is XmlNode  

استفاده کنيم  ChildNodes(0)اگر از  Forدر اينجا ھم در ھر بار چرخش حلقه ی 
  :کامل می شود  Valueالبته اين متد با .ربوطه را به ما می دھدماولين فرزند تگ 

node.ChildNodes(0).Value 

به جای .تگ مورد نظر را برميگرداند ChildNodes(0).Value Valueپس در حقيقت 
Value  می توانيد از صفتInnerText ھم استفاده کنيد.  

فرزندان  Node.ChildNodesپس .است Titleھمان تگ که  nodeبه عبارت ديگر 
تگ مورد نظر  Valueھم  Node.ChildNodes(0).Valueھستند و  Titleتگ 
باشد خروجی آن عنوان تمام فيلم  Titleبرای مثال اگر آرگومان ورودی اين تابع .است
نمی تواند فرزند به ھيچ وجه  ,xml Attributeدر ساختار درختی سند  يادتان باشد.ھاست

بدھيد به شما خروجی  DVDبه ھمين دليل اگر ورودی تابع را نام .ھيچ نوع گره ای باشد
را برکی گرداند  DVDمقدار اولين فرزند تگ  ChildNodes(0).Valueنمی دھد چون متد 

حساب نمی شوند  DVDجزو فرزند ھای  CategoryNameو  IDدر حاليکه ويژگی ھای 
است و نمی تواند در خروجی چاپ  Elementاست که از نوع  Titleو فرزند آن تگ 

  .شود
  
مثال می خواھيم با دادن عنوان .ر ادامه می خواھيم عمل جستجو را کمی پيچيده کنيمد

 با اندکی تغيير ابتدا تابع مثال قبل را.فيلم بازيگران آن فيلم را در خروجی دريافت کنيم
  :بنويسيد

    Private Function searchByTagName(ByVal smn_for_star As String) As 

String 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 
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        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Dim nodelist As XmlNodeList = doc.GetElementsByTagName("Title") 

        Dim str As String = String.Empty 

        For Each node As XmlNode In nodelist 

            Dim name As String = node.ChildNodes(0).Value 

             

 

        Next 

        Return str 

    End Function 

در ابتدا چک می .به دنبال عنصر مورد نظر خواھيم گشت for eachدر داخل حلقه ی 
فيلم مورد نظر را با آرگومان  Value Titleبه اين صورت که .کنيم صحت نام فيلم را 

  :ورودی تابع که ما به عنوان نام فيلم مورد نظرمان قرار داديم مقايسه می کنيم
   If name = smn_for_star Then 

 

   End If  
می گرديم  Satrھستيم و به دنبال تگ  Titleولی دقت کنيد ما در حال حاضر در گره ی 

پس يک .نيست Titleعضو فرزندان  Satrدر حاليکه تگ .تا اسامی بازيگران را برگردانيم
جزو فرزندانش باشد اين کار را با متد  Satrجوری بايد تگی را اختيار کنيم که تگ 

ParentNode ی از شXmlNode انجام می دھيم:  
Dim parent As XmlNode = node.ParentNode 

 ()GetElementByTagNameبايد از متد  Starبرای پيدا کردن تگ ھايی با نام 
برای جلوگيری از اين مشکل آن را به .دارای چنين متدی نيست Parentاستفاده کنيم ولی 
  ):البته پيش خودمان(تگ تبديل می کنيم

Dim a As XmlElement = CType(parent, XmlElement) 

  :را در خروجی چاپ می کنيم Starو سپس به روش عادی محتويات تگ 
For Each node1 As XmlNode In nodelist1 

                    str += "Found Star : <br/>" 

                    str += node1.ChildNodes(0).Value 

                    str += "<br/>" 

Next 

  :پس تابع کلی به شکل زير می شود
    Private Function searchByTagName(ByVal smn_for_star As String) As 

String 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Dim nodelist As XmlNodeList = doc.GetElementsByTagName("Title") 
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        Dim str As String = String.Empty 

        For Each node As XmlNode In nodelist 

            Dim name As String = node.ChildNodes(0).Value 

            If name = smn_for_star Then 

                Dim parent As XmlNode = node.ParentNode 

                Dim a As XmlElement = CType(parent, XmlElement) 

                Dim nodelist1 As XmlNodeList = 

a.GetElementsByTagName("Star") 

                For Each node1 As XmlNode In nodelist1 

                    str += "Found Star : <br/>" 

                    str += node1.ChildNodes(0).Value 

                    str += "<br/>" 

                Next 

            End If 

        Next 

        Return str 

    End Function 

با روش باال نمی .ھستند NameSpaceحاوی  xmlحتما می دانيد بسياری از سند ھای 
سند  برای مثال.توان تگ ھايی را که حاوی فضای نام ھستند را در خروجی نمايش داد

  :ساده ی زير را در نظر بگيريد
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<cli:order  xmlns:cli="http://mycompany/ClientML"> 

 <cli:client> 

  <cli:firstName>ali</cli:firstName> 

  <cli:lastName>reza</cli:lastName> 

 </cli:client> 

</cli:order> 

برای اين کار از .را نمايش بدھيم <cli:firstname>تگ  Valueما می خواھيم 
استفاده می کنيم و فضای نام  GetElementByTagNameآرگومان ورودی دوم متد 
  :مربوطه را به آن ميدھيم

GetElementsByTagName("firstName", "http://mycompany/ClientML") 

  :پس تابع مخصوص بازيابی آن به شکل زير می شود
    Private Function searchByTagName() As String 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("namespace.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Dim nodelist As XmlNodeList = doc.GetElementsByTagName("firstName", 

"http://mycompany/ClientML") 

        Dim str As String = String.Empty 

        For Each node As XmlNode In nodelist 

            str += "Found : <br/>" 

            Dim name As String = node.ChildNodes(0).Value 

            str += name 
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            str += "<br/>" 

        Next 

        Return str 

    End Function 

تا بحال جستجو ھای ما معيارخاصی نداشت و نمی توان ھميشه از موارد باال استفاده 
مثل يک  XPath .استفاده کرد XPathبرای رفع اين محدوديت ھا می توان از کرد 

Query  برای اين کار می .است که به سادگی می توان ھمه نوع جستجو با آن انجام داد
  :در زير مھمترين آنھا آمده است.آشنا شويد Syntax XPathبايست با 

/  
  :مثال.نشان دھنده ی گره ی ريشه است

/DVDList/DVD 
  .باشند را انتخاب می کند DVDListکه فرزند  DVDتمام تگ ھايی با نام 

// 
نشان دھنده ی گره ی ريشه است با اين تفاوت که ھمراه فرزندان نوادگان آن را نيز در 

  :مثال.بر می گيرد
//DVD/Title  

  .ھستند DVDکه جزو نوادگان  Titleمام گره ھای ت
فرق فرزند با نوادگان اين است که فرزند يک تگ زيرين است ولی نوادگان شامل ھم 

  .فرزند و ھم فرزندان فرزند يک گره ھم می شود
@ 

  :مثال.می شود) از نوع تگ(باعث انتخاب ويژگی ھا از يک گره
/DVDList/DVD/@Id 

  .است را انتخاب کن DVDListکه فرزند  DVDرا از تگ  IDويژگی 
* 

  :مثال. ولی ھمه ی فرزندان نه نوادگان.مشخص کننده ی ھمه است
/DVDList/DVD/* 

  ).باشند DVDListھايی که خود فرزند  DVD(را انتخاب کن  DVDتمام فرزندان 
.  

  .مشخص کننده ی گره ی جاری است
..  
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نشان .. باشد  Titleره ی جاری مثال اگر گ.مشخص کننده ی والد گره ی جاری است
  .خواھد بود DVDدھنده ی 

[] 
  :مثال.است Selectعالمت تعيين محدوده ی 

/DVDList/DVD[Title='Original Sin’] 
است را به ما می  Value Original Sinآنھا حاوی  Titleکه تگ  DVDتمام تگ ھای 

  :ويا.دھد
/DVDList/DVD[@Id=’234’] 

  .است را به ما می دھد 234در آنھا برابر  Idگی که ويژ DVDتمام تگ ھای 
Starts-With 

آنھا محدوديت قايل  Valueبا استفاده از آن می توانيد تگ ھايی را انتخاب کنيد که در 
  :مثال.شديد

/DVDList/DVD[Starts-With(Title,’P’)] 
 شان حاوی مقاديری باشد که با حرفTitleرا انتخاب کن که تگ  DVDتمام تگ ھای 

P شروع شده.  
Position  

  :مثال.مشخص کننده ی وضعيت تگ انتخاب شده است
/DVDList/DVD[position()=2]  

را از  DVDدر حقيقت دومين تگ .DVDرا با نام  DVDListانتخاب کن فرزند دوم تگ 
نيست و  ’‘در اينجا نيازی به قرار دادن عدد در .انتخاب می کند DVDList بين فرزند ھای

  .تغلط اس ’2‘
Count 

  :تعداد يک تگ را بر می گرداند مثال
Count(DVD) 

 .را بر می گرداند DVDتعداد تگ ھايی با نام 
Synatx  ھا درXPath مثال شما از .و در عين حال ساده  بسيارندand  ياor   ھم می

  :توانيد استفاده کنيد به عنوان مثال
/DVDList/DVD[position()=2 and @Id=’234’]  
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در آن برابر  idانتخاب کن اگر ويژگی  DVDList را از بين فرزند ھای DVDدومين تگ 
  .باشد  234
  

می توانيد به کتب منتشر شده در اين زمينه رجوع کنيد  XPathبرای آشنايی کامل با 
باز ھم در مورد  XSLTالبته ما در بحث .ولی به نظر من يک مرجع جيبی خيلی بھتر است

XPath صحبت خواھيم کرد.  
مانطور که می بينيد با استفاده از عاليم باال می توانيد پرس و جو ھای پيچيده ای ھ

نام بازيگران فيلم مشخصی را برای ما تا قبل از اين يک مثال حل کرديم که .داشته باشيد
ھای  Syntaxبرای استفاده از .حل می کنيم XPathآن مثال را با  حال برمی گرداند

XPath  از متد بايدSelectNodes  شیXmlDocument ستفاده کنيد که ما پيش از اين ا
مقدار برگشتی متد .استفاده می کرديم GetElementsByTagNameاز متد 

SelectNodes  ھم از نوعXmlNodeList آرگومان ورودی آن ھم .استSynatx 
XPath خواھد بود:  

    Private Function searchByTagName() As String 

        Dim xmlPath As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim doc As New XmlDocument() 

        doc.Load(xmlPath) 

        Dim nodelist As XmlNodeList = 

doc.SelectNodes("/DVDList/DVD[Title='Basic Instinct']/Starring/Star") 

        Dim str As String = String.Empty 

        For Each node As XmlNode In nodelist 

            str += "Found : <br/>" 

            Dim name As String = node.ChildNodes(0).Value 

            str += name 

            str += "<br/>" 

        Next 

        Return str 

    End Function 

  .SelectNodesمی بينيد که تمام اين تابع تکراری بود به جز متد 
در ابتدا ) Basic Instinctدر اينجا با نام (ما برای بازيابی بازيگران فيلمی خاص 

را به ما بر می  Basic Instinctمربوط به فيلم  DVDعبارت زير را توليد کرديم که تگ 
  :گرداند

/DVDList/DVD[Title=’Basic Instinct’] 
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بگرديم که آن ھم  در  Satrمربوطه را داريم بايد در آن به دنبال تگ  DVDحال که تگ 
  :است Starringداخل 

/Starring/Star 
ھای پيچيده تری ھم بسازيد و حسابی در داخل سند  Queryبه ھمين سادگی می توانيد 

xml جلوتر وقتی با .به دنبال مقادير دلخواه خود بگرديدXSL د به ارزش بسيار آشنا شدي
  .پی می بريد XPathباالی 

 xmlخوب بحث جستجو به پايا ن رسيد و حال بايد به آخرين روش خواندن سند 
  .بپردازيم

  
XmlTextReader:  

برای استفاده از اين شی .با استفاده از اين شی ھم می توان عمل خواندن را انجام داد
برای .مورد نظر را داد xmlفايل  کرد و به آرگومان وروديش مسير Newبايد آن را 

استفاده می  Whileدر حلقه ی  readerشی  Readھم از متد  پيمايش و خواندن گره ھا
و  به گره ی بعد می رودWhileدر ھر بار چرخش حلقه ی Readدر حقيقت متد  کنيم

خود  NodeTypeھم از متد  Select Caseدر .شرايط را برای خواندن محيا می کند 
XmlTextReader خوبی اين روش اين است که در اينجا از تابع .استفاده می کنيم

عمل پيمايش را به درستی  Do While Reader.Readچون خود  بازگشتی خبری نيست
در ھر لحظه يک گره را بررسی می کند و با  متد  readerدر حقيقت شی .انجام می دھد

read زيرا متد ھای پيمايش ھا دستی بود ولی در مثال ھای قبل  به گره ی بعدی می رود
يک فرزند برای تنھا  XmlDocumentو  XPathNavigationمجود برای دو روش 

تنھا به فرزند ھر گره دسترسی داشت  ChildNodesبرای ھر گره ظرفيت داشتند مثال متد 
و ديگر به اينکه آيا آن گره و يا فرزندانش ھم فرزندی دارند کاری نداشت و ما مجبور 

شی در اينجا وديم برای ھر گره از نوع تگ يک بار تابع را صدا بزنيم ولی ب
XmlTextReader  کل گره ھا را يک جا از نوعstream  در اختيار دارد و می تواند با

  : روی آنھا پيمايش الزم را انجام دھد ()readيک حلقه و متد 
Public Sub ReadXML() 

        Dim xmlFile As String = Server.MapPath("myxml.xml") 

        Dim reader As New XmlTextReader(xmlFile) 

        Dim str As String = String.Empty 
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        Do While reader.Read() 

            Select Case reader.NodeType 

                Case XmlNodeType.XmlDeclaration 

                    str += "XML Declaration:  " 

                    str += reader.Name 

                    str += " " 

                    str += reader.Value 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Element 

                    str += "Element:  " 

                    str += reader.Name 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Text 

                    str += " - Value:  " 

                    str += reader.Value 

                    str += "<br/>" 

 

                Case XmlNodeType.Comment 

                    str += "Comment:  " 

                    str += reader.Value 

                    str += "<br/>" 

            End Select 

            If reader.AttributeCount > 0 Then 

                Do While reader.MoveToNextAttribute() 

                    str += " - Attribute: " 

                    str += reader.Name 

                    str += "  Value:  " 

                    str += reader.Value 

                    str += "<br/>" 

                Loop 

            End If 

        Loop 

        reader.Close() 

        Label1.Text = str 

    End Sub 

را جدا چک کرديم ولی اين بار با متد  Attributeنجا ھم مانند دو روش قبل يدر ا
AttributeCount. چونXmlTextReader  متدی مثلHasAttribute پس می .ندارد

اگر ويژگی  یاين يعن(شو Ifباشد وارد شرط  ٠تعداد ويژگی ھايش بزرگتر از  اگرگوييم 
شی  MoveToNextAttrinuteھم از متد ا برای پيمايش ويژگی ھ).دارد وارد شرط شو
XmlTextReader ھمانطور که قبال گفته بوديم تنھا در استفاده از .استفاده کرديم

XPathNavigation  ملزم ھستيد از متدMoveToFirstAttribute چون  استفاده کنيد
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XPathNavigation  در ھر بار يگ گره را در خود حمل می کند و به اين مورد بسيار
 MoveToFirstAttributeبا اينکه دارای متد  XmlTextReaderساس است ولی ح
و خود به خود اين  اصال نيازی به اين کار نيست زيرا ست ولی نبايد از آن استفاده کنيدھ

باز می گردد نياز  Parentخودش به  Moveکار را انجام می دھد و حتی پس از عمل 
در حقيقت طرز کار .را به والدش باز گردانيم دستی آن XPathNavigationنيست ما مثل 

  .ويژگی است به صورت زير است ٢که حاوی  DVDاين حلقه برای تگی مثل 
است اگر دارای ويژگی بود وارد  DVDجاری که تگ  در ابتدا چک می شود گره ی 

در اين حلقه ابتدا چک می شود .بر می خوريم Do Whileسپس به يک حلقه ی .شرط شو
با  MoveToNextAttrinuteدر اولين گام .ورد نظر ويژگی بعدی دارد يا نهآيا تگ م

 NextAttrinuteبرمی گرداند زيرا در اولين گام  Trueمقدار Idتوجه به وجود ويژگی 
 strرا به  Idپس وارد حلقه می شويم و نام و مقدار ويژگی .ھمان اولين ويژگی است

اضافه می  strبه  Categoryچک شده و  در گام بعدی ھم ويژگی بعدی.اضافه می کنيم
استفاده  Do...Loop Whileاگر دقت کنيد می بينيد که ما درروش قبلی از حلقه ی .شود
در آن حلقه اگر شرط درست ھم نبود حداقل يک بار وارد حلقه می شديم زيرا از متد  .کرديم

MoveToFirstAttribute ولی در اينجا ) يمو بايد استفاده می کرد( استفاده کرده بوديم
اگر حلقه ی ما به صورت )نبايد ھم استفاده کنيم(چون از اين متد استفاده نکرديم 

Do...Loop While آنگاه خود تگ  می بودDVD  يک ويژگی محسوب می شد و به
  .اضافه می شد که کار اشتباھی بود strعنوان ويژگی به 

نبود زيرا يک تابع بازگشتی  پس خوبی اين روش اين بود که از تابع بازگشتی خبری
درجه ی رشد برنامه ی ما را بسيار افزايش می دھد و باعث کاھش کارايی آن می 

تمام نشده و می خواھيم عمل خواندن را با آن  XmlTextReaderھنوز کار ما با .شود
 .برای اين کار عمل خواندن را به گونه ای ديگر انجام می دھيم.کمی بھينه تر کنيم

  :را به خاطر بسپاريد XmlTextReaderزير از شی  ھایمتد 
ReadStartElement:آرگومان وروديش نام تگ .خواندن تگی که حاوی فرزند است

  .است
ReadElementString: خواندن Textآرگومان وروديش .تگی که حاوی فرزند نيست

  .است تگنام 
Name:نام ويژگی است.  
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Value:مقدار ويژگی است.  
MoveToContent:اگر بود .ک می کند که گره ی مورد نظر حاوی تگ ھست يا نهچ

به   آن را رد کرده و ) بود xmlو يا اعالن  يا فضای خالی(واردش می شود و اگر نبود
باشد اين متد به تگی که اين  Attributeاگر ھم نوع گره .محتوی گره ی بعدی می رود
  .ويژگی را داراست بر می گردد

MoveToAttribute: ويژگی می شود و باعث می شود بتوانيم به آن دسترسی وارد
  .آرگومان وروديش ھم نام ويژگی است.پيدا کنيم

GetAttribute: با گرفتن نام ويژگی به عنوان آرگومان ورودی مقدار آن را برمی
  .گرداند
  

می خواھيم تابعی آشنا شديد  XmlTextReaderحال که با برخی از متد ھا ی شی 
  :در ابتدا تابع را ايجاد می کنيم.را بخوانيم xmlآن بتوان مقادير يک سند بنويسيم تا با 

    Public Sub readXML() 

        

    End Sub 

  :می کنيم Newرا  XmlTextReaderسپس شی 
 Dim xmlFile As String = Server.MapPath("myxml2.xml") 

 Dim reader As New XmlTextReader(xmlFile) 

  :برای پيمايش گره ھا استفاده می کنيم Do Whileال قبل از يک حلقه ی مانند مث
 Do While reader.Read 

             

 Loop 

 DVDوارد فرزندان يک تگ  ,در ھر بار چرخش  Do Whileحلقه ی برای اينکه  
الزم است ابتدا به پايان برسد  DVDو آنقدر اين کار را ادامه دھد  تا تگ ھای  شود

را مورد بررسی  DVDکنيم که حلقه ی فوق تنھا بايد تگ ھای فرزند تگ والد مشخص 
  :تگ ريشه را مشخص کنيد Do Whileپس قبل از نوشتن حلقه ی .قرار دھد

reader.ReadStartElement("DVDList") 

ھستند و حلقه روی تک تک آنھا  ) ھا DVDList)DVDھای فرزند حال که مبدا ما تگ 
و پس از مشخص  می توانيم کار را شروع کنيم پيمايش انجام می دھد ,در ھر بار چرخش 

 strفرزندان آن را بخوانيم و در رشته ی  ,ReadStartElementکردن ھر يک با متد 
  :بنويسيم

reader.ReadStartElement("DVD") 
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str += "<br/>" 

str += reader.ReadElementString("Title") 

str += "<br/>" 

str += reader.ReadElementString("Director") 

str += "<br/>" 

str += "$" & reader.ReadElementString("Price") 

str += "<br/>" 

تگ ھدف را مشخص کرديم و با متد  ReadStartElementدر ابتدا با متد 
ReadElementString  محتویText ی فرزند تگ ھاDVD   خوانده شود را  مايليدرا که

پس اين نکته مھم است که بدانيد ھر بار به تگی که حاوی مقدار نيست و .مشخص کريم
استفاده می کنيم و ھر گاه به تگی که حاوی  ReadStartElementفرزند دارد رسيديم از 

مثال برای خواندن .استفاده می کنيم ReadElementStringمقدار بود رسيديم از 
  :به صورت زير عمل می کنيم Starمحتويات تگ 

reader.ReadStartElement("Starring") 

str += reader.ReadElementString("Star") 

str += "<br/>" 

str += reader.ReadElementString("Star") 

str += "<br/>" 

  
بنويسيد بايد آنھا را جھت  Do Whileاال را در داخل حلقه ی ببه جای اينکه کد ھای 

  :ويسيداطمينان بيشتر در داخل شرط زير بن
If (reader.Name = "DVD") AndAlso (reader.NodeType = XmlNodeType.Element) 

Then 

End If 

بود و اگر از نوع تگ بود  DVDاين شرط به ما می گويد اگر نام گره ی مورد پيمايش 
مثال سند خالصه .ناموزون است xmlدر حقيقت کاربرد اين شرط در اسناد .وارد شرط شو
  :نظر بگيريدی زير را در 

<DVDList> 
  <DVD  
     ...</DVD> 
  <DVD   
     ...</DVD> 
  <DVD  
     ...</DVD> 
  <MVP> 
  ...</MVP> 
</DVDList> 
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ی که در باال نوشتيم در خواندن ifاگر مثال باال با سندی مثل سند باال حل شود و شرط 
که خواندن را  باال نوشتيم ھايی که درسند ذکر نشود به مشکل برمی خوريم زيرا طبق کد 

انجام می دھد در ھر بار  را Priceو  directorو  Titleو  DVDبر اساس تگ ھای 
خوانده می شود و در انتھا وقتی به  DVDعناصر يک تگ  Do Whileچرخش حلقه ی 

   Priceو  directorو  Titleو  DVDرسيديم باز ھم عمل خواندن از تگ ھای  MVPتگ 
و در حقيقت اصال  نيستند MVPدر حاليکه اين تگ ھا جزو فرزندان تگ  انجام می گيرد
پس .و آن ھم خواندن چيزی است که وجود ندارد پس به مشکل برمی خوريم.وجود ندارند

که عناصر يک تگ فرزند تگ ريشه مورد  Do Whileبايد در ھر بار چرخش حلقه ی 
که اگر (باشد DVDول اينکه نامش ا.بررسی و نمايش قرار می گيرد آن فرزند را چک کنيم

) بود وارد شرط نشويم و کد ھايی که در زير بيان می شود برايش اجرا نشود MVPمثال 
  .و دوما اينکه گره ی مورد نظر از نوع تگ باشد

  
نکته ی مھم در اينجا اين .حتما می پرسد چگونه می توان ويژگی ھا را بازيابی کرد

صورت می  ReadStartElementقبل از تگ  ,ھر تگ برایاست که عمل بازيابی ويژگی 
روش وجود دارد در روش اول از متد  سهبرای اين کار .گيرد نه در داخل آن

MoveToNextAttribute استفاده می کنيم:  
str += "<br/>" 

reader.MoveToNextAttribute() 

str += reader.Name & " : " & reader.Value 

str += "<br/>" 

reader.MoveToNextAttribute() 

str += reader.Name & " : " & reader.Value 

reader.ReadStartElement("DVD") 

str += "<br/>" 

str += reader.ReadElementString("Title") 

str += "<br/>" 

str += reader.ReadElementString("Director") 

str += "<br/>" 

str += "$" & reader.ReadElementString("Price") 

str += "<br/>" 

در اولين گام وارد اولين ويژگی  MoveToNextAttributeبه اين صورت که با متد 
ردن دوباره ببا به کار.نام و مقدار آن را چاپ کرديم name & Valueشده و با متد ھای 

  .وارد ويژگی می شويم MoveToNextAttributeی متد 
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ت که با روش آن به اين صورت اس.است MoveToContentروش بعدی استفاده از 
ھمانطور که گفتيم اگر از نوع .نوع گره را تشخيص می دھيم MoveToContentمتد 

به تگی که آن ويژگی را داراست برمی گرديم و سپس با متد ويژگی باشد 
MoveToAttribute  که مخصوص تگی است که ويژگی را داراست به ويژگی مورد نظر
  :.دسترسی خواھيم داشت

حاوی ويژگی است که روی گره ای است شی خواننده در حال حاضر  

reader.MoveToContent() 

 حال شی خواننده روی تگی است که حاوی ويژگی است
reader.MoveToAttribute("ID") 

 حال شی خواننده روی خود ويژگی است و آماده ی خواندن مقدار آن است
str += reader.Name & " : " & reader.Value 

str += "<br/>" 

گره را تگ تشخيص دھد به گره ی بعدی می رود آنقدر  MoveToContentم اگر ھ
بدی اين .می رود تا به ويژگی برسد و سپس به گره ای که آن ويژگی را داراست برسد

متد روش اين است که بايد حتما نام دقيق ويژگی را به عنوان آرگومان ورودی به 
MoveToAttribute از خواندن ويژگی به گره ی والد در اينجا نيازی نيست پس .بدھيم

 DVDپس از خواندن ويژگی ھای تگ  ReadStartElementدر مثال ما متد ( برگرديم
  ).به کار برده می شود Starringبرای خواندن محتويات تگ 

  
به جای  GetAttributeروش سوم برای بازيابی ويژگی استفاده از متد 

MoveToAttribute است:  
 reader.MoveToContent() 

 str += "ID : " & reader.GetAttribute("ID") 

وارد را readerشی قدار يک ويژگی ديگر مبرای بدست آوردن  GetAttributeمتد 
وارد خود را   readerشی که  MoveToAttributeبر خالف  متد ( کندخود ويژگی نمی 

به کار بردن می سپرد چون پس از  readerو سپس عمل خواندن را به )کرد ويژگی می 
متد از طرف ديگر .وارد ويژگی می شود readerشی  MoveToAttributeمتد 

GetAttribute  چون شیreader را وارد ويژگی نمی کند به نام ويژگی دسترسی ندارد.  
استفاده کرديد حتما در انتھا بايد آن را  XmlTextReaderدر مواردی که تا به حال از 

و ھمينطور نحوه ی  xmlشيوه ی کلی خواندن سند  ٣با  خوب.ببنديد ()Closeبا متد 
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 xsdبرای فايل ھای  Validating Xmlحال اشاره ی کوتاھی به .جستجو در آن آشنا شديد
 .خواھيم داشت

 
Validating Xml File:  

ولی تمام آنھا .را آموختيد xmlتا  اينجا انواع روش برای خواندن و جستجو در اسناد 
می توانيم يک  xsdھمانطور که می دانيد با .ش فرم نباشد ارزشی نداردتا وقتی سند ما خو

زياد کار  xsdما با  .را قانونمند کنيم و يک ساختار مشخصی به آن ببخشيم xmlسند 
با اشيا و متد ھای  و حاال می خواھيمرا آموختيم  xmlو نحوه ی اعمال آن به سندکرديم 

برای .ياد بگيريم xsd را توسط xmlسند  يک Validateنحوه ی  asp.NETمربوطه در 
را بر  xmlبودن يا نبودن يک سند  Validاين کار با يک سری توابع و متد ھا می خواھيم 

ايجاد می  Xml DVDListبرای سند  xsdدر ابتدا يک .مربوطه تشخيص دھيم xsdاساس 
  :می گذاريم xsdFormyxmlو نامش را  کنيم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="DVDList" > 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 

    <xsd:element name="DVD" type="DVDType"> 

    </xsd:element> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

 <xsd:complexType name="DVDType"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="Title" type="xsd:string" /> 

   <xsd:element name="Director" type="xsd:string"  /> 

   <xsd:element name="Price" type="xsd:decimal"  /> 

   <xsd:element name="Starring" type="StarringType" /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="ID" type="xsd:integer" /> 

  <xsd:attribute name="Category" type="xsd:string" /> 

 </xsd:complexType> 

 

 <xsd:complexType name="StarringType"> 

  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded"> 

   <xsd:element name="Star" type="xsd:string"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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ايجاد دو سند ) ھا DVDھمان ليست (myxmlبودن يا نبودن سند  Validبرای تشخيص 
و کدام  Validتا برنامه تشخيص دھد کداميک  Invalidو ديگری  Validيکی می کنيم 

  .است Invalidيک 
ايجاد  Invalidولی سندی ) ھاDVDھمان ليست (که پيش تر ذکر شده بود  Validسند 

يکی  Idدارد اين است که ويژگی  myxmlبا که که تنھا تفاوتی  myxml1می کنيم به نام 
در آن به جای نوع داده ای عددی از نوع رشته ای است با علم به خط  DVDاز تگ ھای 

  :قرار داده بوديم Integerکه نوع داده ای آن را باال   XSDاز سند  ١٨
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<DVDList> 

 <DVD ID="hggt" Category="Science Fiction"> 

  <Title>The Matrix</Title> 

  <Director>Larry Wachowski</Director> 

  <Price>18.74</Price> 

  <Starring> 

   <Star>Keanu Reeves</Star> 

   <Star>Laurence Fishburne</Star> 

  </Starring> 

 </DVD> 

... 

  .دپس ھمين يک خطا محسوب می شو
  :صفحه ای به فرم زير طراحی کنيد اين مثال برای درک بھتر 

    <form id="form1" runat="server"> 

        <asp:RadioButton ID="RadioButton1" runat="server" 

GroupName="validation" Text="Use Valid XML" /><br /> 

        <asp:RadioButton ID="RadioButton2" runat="server" 

GroupName="validation" Text="Use Invalid XML" /><br /> 

        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Validate" 

Width="123px" /><br /> 

        <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label><br /> 

    </form> 

کاربر بايد يکی .Labelر داديم و يک دکمه و يک در صفحه قرا RadioButtonما دو 
اول  RadioButton .را انتخاب کند و سپس روی دکمه کليک کند RadioButtonاز دو 

و ) است Validکه (اشاره کند myxmlاست قرار است به  Use Valid XMLش Textکه 
. RadioButton دوم کهText شUse InValid XML  ١است قرار است بهmyxml 

 Labelسپس با فشردن دکمه پيغام مربوطه برايش در .)است InValidکه (ره کنداشا
اول را انتخاب و  RadioButtonبه اين ترتيب که در صورتی که کاربر  نمايش داده شود

www.ParsBook.org



347 
 

ظاھر شود  Labelبرايش در The Xml File Is Validسپس روی دکمه کليک کند پيغام 
اب و سپس روی دکمه کليک کند پيغامی دوم را انتخ RadioButtonولی اگر کاربر 
به اين نکته توجه کنيد که وقتی دو .ظاھر شود Labelبوطه برايش در رخصوص خطای م

RadioButton  جداگانه روی صفحه قرار می دھيد ھمزمان می توان ھر دو را انتخاب
استفاده می  GroupNameو اين يک ايراد است و برای جلوگيری از آن از صفت  کرد
گروه مشخص می کنيم اگر ھا   RadioButton از  به اين صورت که برای ھر يک.مکني

  .ھر دو عضو يک گروه باشند در يک لحظه تنھا يکی از آنھا را می توان انتخاب کرد
  :برای عملی کردن توضيحات باال به رويداد کليک دکمه برويد

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

         

    End Sub 

  :در ابتدا متغيری برای تعيين مسير فايل ايجاد می کنيم
Dim filepath As String = String.Empty  

به اين .انتخاب شده مسير فايل را مشخص می کنيم RadioButtonسپس با توجه به 
 اگرباشد ولی  myxmlاول انتخاب شد مسير فايل  RadioButtonترتيب که اگر 
RadioButton  دوم انتخاب شد مسير فايلmyxml1 باشد:  

 If RadioButton1.Checked Then 

    filepath = Server.MapPath("myxml.xml") 

 ElseIf RadioButton2.Checked Then 

    filepath = Server.MapPath("myxml1.xml") 

 End If 

  .سر جايش استفاده خواھد شد filepathمتغير از 
کار می کنيم حتما بايد فضای نام  Xml Schemaچون با .حال به اصل کار می رسيم

System.Xml.Schema  عالوه برSystem.Xml   Imports شود.  
شی که می تواند .مربوطه را در آن قرار داد xsdحاال به شی نياز داريم که بتوان فايل 

در () شود و حتما  ھم  newکه بايد  است XmlSchemaSetفايلی باشد شی حاوی چنين 
  :است NET 2.0.در  انتھايش بيايد چون اين يک سازنده ی جديد

Dim sch As New XmlSchemaSet() 

استفاده  Addکافيست از متد  XmlSchemaSetمربوطه به شی  xsd برای دادن فايل
ما در اينجا از .فضای نام و دومی مسير فايل است اولی که آرگومان دارد ٢اين متد .کنيم
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منظور چيزی غير از فضای نام پيش فرض موجود (استفاده نکرديم xsdفضای نام در فايل 
  :استفاده کنيم nothingپس می توانيم به جايش از  )است xsdدر اسناد 

sch.Add(Nothing, Server.MapPath("xsdFORmyxml.xsd")) 

برای اين کار بايد از شی .يف شد می رسيم به استفاده از آنتعر Schemaحال که 
XmlReader با سرعت باال و بدون توجه به موارد حاشيه ای يک اين شی .استفاده کنيم

  :را می خواند xmlسند 
Dim xr As XmlReader  

به فايل مربوطه دسترسی داشته  Createشی برای خواندن حتما بايد با متد  اين
 XmlReaderبا شی  xmlثالی واضح از چگونگی خواندن تگ ھا ی سند در زير م.باشد

  :را می بينيد
        Dim reader As XmlReader = 

XmlReader.Create(Server.MapPath("myxml.xml")) 

        Do While reader.Read 

            Response.Write(reader.Name & "<br/>") 

        Loop 

  
 xmlبه سند  Schemaولی برای اعمال يک  .سازنده ھای مختلفی دارد Createمتد 

  :حتما بايد از سازنده ی زير استفاده کنيم
XmlReader.Create(xml file path as string,xsd setting as xmlreadersettings) 

است ولی آرگومان دوم از نوع  xmlمسير سند آرگومان اول که 
XmlReaderSettings حاوی تنظيماتی مربوط به ی ش است کهSchema و در  است

پس قبل از اينکه از شی .را برعھده دارد XmlReaderحقيقت پيکربندی شی 
XmlReader  استفاده کنيم بايد شیXmlReaderSettings را ايجاد کنيم:  

Dim readerset As New XmlReaderSettings() 

گزينه ی ,  XmlReaderSettingsشی  ValidationTypeاز متد 
Validation.Schema  را انتخاب کنيد زيرا ما می خواھيم عمل ارزشيابی را برای فايل

xsd  انجام دھيم با علم اينکه استاندارد ھای قديمی تری مثلDTD پس .نيز وجود دارند
  :تعيين می کنيم ValidationTypeنوع ارزشيابی را با متد 

readerset.ValidationType = ValidationType.Schema 

پس .استفاده کنيم XmlSchemaSetبرای دادن شی  Schemasپس از آن بايد از متد 
کرده  Addمربوطه را به آن  xsdکه تعريف کرده بوديم و فايل  XmlSchemaSetما شی 
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پس از شی .سپرديم XmlReaderSettingsاز شی  Schemasبوديم را به متد 
XmlSchemaSet در اينجااستفاده می کنيم که قبال تعريف کرده بوديم:  

readerset.Schemas = sch 

نوبت به  انجام شد XmlReaderSettingsپيکربندی و تنظيمات الزم با شی   حاال
آن به صورتی که در باال اشاره شد  Createو استفاده از متد  XmlReaderتعريف شی 

  :می رسد
  Dim xr As XmlReader = XmlReader.Create(filepath, readerset) 

  :حاال برای شروع عمليات انطباق کافيست حلقه ی زير را اجرا کنيم
            Do While xr.Read 

            Loop 

برای نشان دادن  Try Catchحال از يک بلوک .در اين حلقه عمل انطباق انجام می شود
نمايش می  Labelو آن را در  بودن يک سند استفاده می کنيم Invalidخطا مبنی بر 

  :شکل کلی مثال در رويداد کليک دکمه در زير آمده.دھيم
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim filepath As String = String.Empty 

        If RadioButton1.Checked Then 

            filepath = Server.MapPath("myxml.xml") 

        ElseIf RadioButton2.Checked Then 

            filepath = Server.MapPath("myxml1.xml") 

        End If 

        Dim sch As New XmlSchemaSet() 

        sch.Add(Nothing, Server.MapPath("xsdFORmyxml.xsd")) 

        Dim readerset As New XmlReaderSettings() 

        readerset.ValidationType = ValidationType.Schema 

        readerset.Schemas = sch 

        Dim xr As XmlReader = XmlReader.Create(filepath, readerset) 

        Try 

            Do While xr.Read 

            Loop 

            Label1.Text = "the xml file is Valid" 

        Catch ex As Exception 

            Label1.Text = ex.Message 

        End Try 

        xr.Close() 

    End Sub 

  :که چقدر ساده بود جمع بندی به فرم زير می شود دپس ديدي
  Schemaتعريف -١
  جھت انطباق آن Createو متد  XmlReaderتعريف -٢
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 برای XmlReader و تنظيم جھت پيکر بندی XmlReaderSettingsتعريف -٣
  انطباق
  XmlReaderSettingsبه  ی تعريف شده Schemaاضافه کردن -٤
  .ساده Do Whileبا يک حلقه ی کلی اعمال -٥

يک بحث  آشنا شديد به سراغ xsdبر اساس يک فايل  xmlسند  Validatingحال که با 
ولی قبل از آن .می رويم XSLTبه وسيله ی  Htmlبه  xmlفوق العاده مھم به نام انتقال 

  .چيست XSLTبايد بفھميم 
  

XSLT 

شايد .که تا بحال نوشته ايد به چه دردی می خورند Xmlتا بحال فکر کرده ايد اسناد 
ايگاه ھای داده ی بله ولی تا وقتی پ.می توان يک پايگاه داده ايجاد کردبا آن بگوييد 

مورد استفاده قرار می گيرد؟پس چرا ھر  xmlھستند آيا  DB2و يا  sqlگسترده ای مثل 
بيشتر می شود؟دليلش ھمانی است که گفتيم ولی به  xmlچه پيش می رويم استفاده از 

پايگاه داده ای .به عنوان پايگاه داده استفاده می شود xmlيعنی از اسناد .شيوه ای ديگر
بسياری از سايت ھای .وان داده ھا را به سرعت و دقت از آن خواند و در ان نوشتکه بت

ذخيره می کنند و کاربران برای  xmlخبری دنيا خبر ھای خود را در پايگاه داده ی 
خوبی اين کار .انجام می دھدند xmlخواندن آن اخبار عمل بازيابی را از پايگاه داده ی 

؟ اگر نگاھی به xmlولی چرا .است sqlه ی سنگينی چون قطع ارتباط با پايگاه ھای داد
نه .ھستند htmlبيندازيد می بينيد تمام صفحاتش از نوع  ChelseaFCبخش اخبار سايت 

aspx  ونهPHP.شايد تعجب کنيد ولی اگر !.يعنی صفحاتی ھستند ايستا ولی با محتوای پويا
فحات ايستا بسيار زودتر از درک کاملی از ايستا و پويا داشته باشيد می بينيد که ص

راز .بار گذاری می شوند) مخصوصا آنھايی که با پايگاه داده سروکار دارند(صفحات پويا 
 htmlاينکه صفحه ای که مدام اخبارش به روز می شود و کلی بيننده دارد ولی فرمتش 

يعنی به نوعی مقادير .HTMLو  XMLو آن ھم ارتباط بين .است تناه در يک چيز است
راستی چگونه می .تبديل شده و به کاربران ارايه می شود HTMLبه  XMLوجود در م

پاسخ .تبديل شود؟ HTMLبه  XMLاصال اين يعنی چه که.توان عمل تبديل را انجام داد
XSLT است.  
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XSLT  ياStyle Sheet Language Transform Extensible  زبانی از جنسxml  و
 XSLاين زبان از يک زبان بزرگتر به نام .کار می رودبه  Htmlبه  xmlبرای تبديل فايل 
می شود فايل  HTMLباعث فرمت يک فايل  CSSھمانطور که يک فايل .مشتق می شود

XSL  ھم باعث فرمت يک سندxml می شود. XSLT  مشابه يک زبان برنامه نويسی از
ر يک زبان مبتنی ب XSLT.است که حاوی توابع و متد ھای زيادی است xmlجنس 

Template  است يعنی حتما بايد قالب خاصی به آن بدھيد تا بتوانيد با آن کار کنيد  اين
  .بتواند تطبيق داده ھا را با آن انجام دھد XSLTتا  بدست می آيد xmlقالب ھم از فايل 

اين زبان يک زبان خود بازگشتی است يعنی نيازی نيست برای تمام المان ھای يک سند 
خودش بين تگ ھای ھمنام عمل تکرار را  XSLTامه بنويسيد زيرا برن xmlپيچيده ی 

به وسيله ی يک ساختار درختی داخلی صورت می  XSLTعمل تبديل توسط .انجام می دھد
داشته باشيم  XSLTو يک سند  xmlکاری که ما انجام می دھيم اين است که يک سند .گيرد

 XPathدر اين راه .انجام دھيمرا  HTMLعمل تبديل به  ASP.NETو با برخی متد ھای 
 Xmlھمه از خانواده ھای  Xslt XPath Xsd.کمک بسياری به ما خواھد کرد

می توان از  XSLTبرای اجرا و تبديل توسط  ASP.NETعالوه بر دستورات .ھستند
بوده و با آن  XML Editorکه يک  XRay 2.0پردازنده ھای مخلفی استفاده کرد از جمله 

 XSLTمی توان به فراگيری  Visual Studioاز محيط سنگين  به سادگی و خارج
ولی قبل از .اين کار را انجام می دھيم Visual Studioما با استفاده از ھمان .پرداخت

  .شروع کار بھتر است نحوه ی تبديل را با ھم ببينيم
مشخص می  server.MapPathقبل از شروع من مسير فايل ھای مورد نياز را با 

  .کنم
  :ی که قصد تبديلش را دارمxmlابتدا فايل در 

Dim xmlFile As String = Server.MapPath("XMLFile.xml") 

که وظيفه ی  مورد نظر) ذخيره می شوند XSLبا پسوند  xsltفايل ھای ( XSLسپس فايل 
  :اصلی تبديل بر دوش آن است

Dim xslFile As String = Server.MapPath("XSLTFile3.xsl")  
  :را نيز مشخص می کنيم  HTMLايت مسير فايل در نھ

Dim htmlFile As String = Server.MapPath("result.htm") 

اگر چه فايل وجود ندارد ولی جلوتر می بينيد که خودش با توجه به مسيری که 
Server.MapPath ساخته است ايجاد می شود.  
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 XslCompiledTransformاز شی  XSLTاز طريق  HTMLبه  xml برای تبديل
  :کنيد Importبرای دسترسی به اين شی فضای نام زير را .استفاده می کنيم

Imports System.xml.Xsl  
  :کنيم  Newرا  XslCompiledTransformکافی است يک شی از نوع 

Dim transf As New XslCompiledTransform() 

  :به آن بدھيد مربوطه را XSLآن استفاده کرده و مسير فايل  Loadسپس از متد 
transf.Load(xslFile) 

 XslCompiledTransformشی  Transformعمل تبديل يا انتقال به وسيله ی متد 
که می خواھيم تبديلش  xmlآرگومان دارد اولی مسير فايل  ٢اين متد .صورت می گيرد

  :ی که عمل تبديل به آن انجام می شودHTMLکنيم و دومی فايل 
transf.Transform(xmlFile, htmlFile) 

پس تابع تبديل به فرم زير می شود که برای استفاده کافی است آن را در رويداد 
Page_Load صدا بزنيد:  

    Public Sub Transform() 

        Dim xslFile As String = Server.MapPath("XSLTFile3.xsl") 

        Dim xmlFile As String = Server.MapPath("XMLFile.xml") 

        Dim htmlFile As String = Server.MapPath("result.htm") 

        Dim transf As New XslCompiledTransform() 

        transf.Load(xslFile) 

        transf.Transform(xmlFile, htmlFile) 

    End Sub 

تبديل شده  Htmlبه  XSLTFile3.xslبه وسيله ی فايل  XMLFile.xmlبا اين کار سند 
کافی است نتيجه و برای ديدن  قرار می گيرد result.htmو نتيجه ی تبديل در فايل 

result.htm پس نتيجه می گيريم متد .را اجرا کنيدTransform  قادر است فايلی که
  .مسيرش درآرگومان دومش ذکر شده و از قبل وجود نداشت را از نو ايجاد کند

 Visualدر .برويم XSLTيل را آموختيد می خواھيم به سراغ حال که نحوه ی تبد
Studio  ازAdd New Item  گزينه یXSLT File  را انتخاب کنيد تا سندXSLT  باز

  :در صفحه ی باز شده کد ھای زير به صورت پيش فرض وجود دارند.شود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 

<xsl:template match="/"> 

    <html> 

    <body> 
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    <!-- 

        This is an XSLT template file. Fill in this area with the 

        XSL elements which will transform your XML to XHTML. 

    --> 

    </body> 

    </html> 

</xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet>  

 

  .حال می خواھيم با اجزا و تگ ھای موجود در اين فايل آشنا شويم
را  XMLاست ولی فرمت کلی  XSLTخط اول که مشخص می کند با اينکه اين يک فايل 

  .داراست
را معرفی می کند و با دادن يک  XSLTاست استاندارد  Stylesheetخط بعدی که تگ 

را  XSLTبه تگ ھای استاندارد فايل  مراجعه xslفضای نام و يک نام برای آن به نام 
و  <xsl:stylesheet>بايد درون تگ  XSLTکل سند .امکان پذير می کند

</xsl:stylesheet> ذکر شود.  
بر  XSLTھمانطور که گفتيم .است XSLTقلب تپنده ی يک فايل  xsl:templateتگ 
ھمی دارد و اين تگ ويژگی بسيار م.بدون آن ھيچ است وکار می کند  templateاساس 
عالمت .اين ويژگی المان ريشه و يا مبدا را برای کار مشخص می کند.است matchآن ھم 

پس ھر چيزی که در .است xmlبوده و نشان دھنده ی ريشه ی سند  XPathمبتنی بر / 
ممکن است کار .ذکر می شود مربوط به تگ ريشه خواھد بود templateداخل اين تگ 

 matchنام آن تگ را به ويژگی / ر آن صورت به جای شما با تگی خاص باشدکه د
را می بينيد که به شما  htmlبعد از خطوطی که توضيح داده شد تگ ھای .خواھيد داد
مثال شايد دوست داشته .می دھد XSLT البته در کنار htmlکد نويسی را به زبان  اجازه ی

قرار دھيد که اين امر در  XSLTرا در کنار يک متن پويای  htmlباشيد يک متن ايستای 
در  htmlالبته اگر دوست نداشتيد از .امکان پذير است bodyو  Htmlداخل تگ ھای 

را به صورت زير  templateتگ اينجا استفاده کنيد می توانيد تگ ھای آن را پاک کنيد و 
  :درآوريد

<xsl:template match=”/” > 

 

</xsl:template>  
  .آشنايی داشته باشيد htmlحتما بايد با  XSLTادگيری پس تا اينجا مشخص شد برای ي
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که نوع خروجی و  outPutوجود دارد به نام تگ  XSLTيک تگ بسيار مھم نيز در 
اين تگ .آن را مشخص می کند که سر جايش در مورد آن توضيح خواھيم داد پيکربندی

  :و به فرم زير تعريف می شود stylesheetپس از تگ 
<xsl:output method="html" indent="yes"/> 

مشخص می کند کد ھای توليد شده در چه قالبی به فايل مقصد ارسال  methodويژگی 
قرار دھيد و  htmlاگر آن را برابر .ددرآن وجود دار Xml-text-htmlگزينه ی  ٣.شوند

در اين صورت يک تگ موجود باشند  xslدر سند  html & bodyھمچنين تگ ھای 
META  فايل ھای که مخصوصhtml ويژگی .است به فايل مقصد ما ارسال می شود

indent ھم حفظ کردن فرمت درختی اسناد مبتنی بر تگ را مشخص می کند بله يا خير.  
توليد شده چاپ می  htmlرا در فايل  !hellow wordساده به نام  نکد زير يک مت

  :کند
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/" > 

hellow word! 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

  .البته ما ھنوز عمل تبديل را شروع نکرده ايم
 اين تگ برای.است <xsl:apply-template>اولين تگی که معرفی می کنم تگ 

ذکر می  templateو حتما در داخل تگ  به کار می رود xmlنمايش محتوی سند 
 textمقدار  </xsl:apply-template>اگر اين تگ را تنھا استفاده کنيد به صورت .شود

برای مثال فايل .تگ ريشه را برای شما به نمايش در می آورد انفرزندValueيا ھمان 
xml با نام  زير راmsg.xml گيريددر نظر ب:  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message>hellow word!</message> 

  :را ھم به صورت زير بنويسيد xslفايل 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:template match="/" > 

 <xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 
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که در موردش بحث شد عمل  xslCompiledTransformاگر با استفاده از کالس 
  :با کد زير ايجاد می شود htmlتبديل را انجام دھيد يک فايل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>hellow word! 

فرمت عالن يا بايد برای حذف اين ا.در آن ديده می شود xmlمی بينيد که اعالن 
و يا ) ميسر است outputاز تگ  methodاين کار با ويژگی (کنيد htmlخروجی را 

-omitباشد گزينه ی  ”method=”xmlدر صورتی که  outPutاينکه در ھمان تگ 
xml-declration  را برابرyes قرار دھيد:  

 <xsl:output method="xml" indent="yes" omit-xml-declaration="yes"/> 

استفاده نکرديم ولی با اين وجود اعالن  outputاگر چه ما در مثال باال اصال از تگ 
xml به باالی آن اضافه شد.  

دارد که اگر خواستيد مقدار  selectيک ويژگی به نام  </xsl:apply-template>تگ 
 xmlد به سن.بدھيد select تگی خاص برايتان نمايش داده شود نام آن تگ را به ويژگی

  :زير توجه کنيد
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message> 

 <a>aaaaa</a> 

 <b>bbbbb</b> 

 <c>ccccc</c> 

</message> 

  :را به صورت زير بنويسيد xslسند 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="message"> 

  <xsl:apply-templates select="b"/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet>  

  

بود در خروجی نمايش داده می  bاگر عمل تبديل را انجام دھيد مقداری که در تگ 
ی apply-templateن تگ که برای درست کار کردنکته ی مھم در اينجا اين است .شود

بايد حاوی تگ  templateتگ  matchقسمت  يا بايد  در آن ذکر شده selectکه ويژگی 
آن ھم  selectو يا اينکه در ويژگی  د که شما مقدارش را نمايش می دھيدشوالد تگی با

می بود برای  ”/”=matchو ھم نام فرزند را ذکر کنيد مثال در اينجا اگر ) ھا(نام والد
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در اينجا ھم .باشد message/bبايد برابر  Select مقدار ويژگی bايش محتوای تگ نم
از والد تگ  /به جای  matchدر قسمت را نمايش دھم پس  bمن می خواستم مقدار تگ 

b  يعنیmessage استفاده کردم.  
  :به شکل زير است xmlسند .مثال ساده ی ديگری را با ھم می بينيم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message>Mohammad Ahmadi</message> 

  :را نيز به شکل زير بنويسيد xslو سند 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/" > 

 Name:<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

  :با سورس زير می شود htmlخروجی شما فايل 
 Name:Mohammad Ahmadi 

را به يک ) :name(ھم توانستيم محتوای ايستا htmlپس می بينيد که بدون تگ ھای 
  .وصل کنيم )Mohammad Ahmadi(محتوای پويا 

  
اين تگ تنھا يک نوشته روی .است <xsl:text>تگ بعدی که معرفی می کنم تگ 

  .صفحه قرار می دھد
  :فرمتش ھم به صورت زير است

<xsl:text> Your Text </xsl:text> 
  : باال را به فرم زير می نويسيم xslفايل 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/" > 

 <xsl:text>Name:</xsl:text><xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

کنيد خروجی مثل خروجی قبل تبديل  xsdرا به وسيله ی اين فايل  msg.xmlاگر سند 
  :می شود

 Name:Mohammad Ahmadi 
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يا فضای خالی ايجاد کنيد می توانيد مثال چند تگ  WhiteSpaceاگر دوست داشتيد 
text البته اين فضای خالی تنھا در سورس فايل .با فضای خالی بين عبارات خود بيفزاييد

html مقصد ديده می شود و در صورت اجرا فضای خالی ديده نمی شود.  
  :کنيد اگر خواستيد از عالمت ھای معروف استفاده کنيد به جدول زير دقت

&gt;  >  
&lt;  <  

&quot; "  
&apos;  ‘ 
&amp;  &  

 xslفايل به .باشد  textاين عبارات را بايد به کار ببريد مھم نيست فقط بايد جايی که 
  :زير دقت کنيد

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:text>your name &amp; family is: </xsl:text><xsl:apply-

templates/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

خروجی به شکل  htmlتبديل می کنيم و سورس  msg.xmlاين فايل را با توجه به فايل 
  :زير می شود

your name &amp; family is: Mohammad Ahmadi  
  :و اگر آن را اجرا کنيد به صورت زير می شود

your name & family is: Mohammad Ahmadi  

ظاھر شود صفت  ;amp&ھم به جای  htmlدر سورس فايل& اگر خواستيد عالمت 
disable-output-escaping  تگxsl:text  را برابرyes به اين ترتيب ھم در .قرار دھيد

  :قرار می گيرد& عالمت  ;amp&به جای  htmlو ھم در سورس فايل خروجی 
<xsl:text disable-output-escaping="no">your name &amp; family is: 

</xsl:text><xsl:apply-templates/> 

ه ايم دبلکه برای ساير مواردی که در جدول مشخص کر& نکته ھای بال نه تنھا برای 
  .صادق است

درآيد بايد از  htmlخروجی به شکل ساير فايل ھای  htmlرس فايل برای اينکه سو
  :به مثال زير دقت کنيد.تفاده کنيداس xslدر سند  htmlتگ ھای 

<xsl:stylesheet version="1.0" 
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    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <html> 

   <head>My XSLT Convert</head> 

   <body> 

    <p> 

     <xsl:apply-templates/> 

    </p> 

   </body> 

  </html> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

ذکر کنيد مستقيما به خروجی  xslيادتان باشد ھر تگی که بدون نام فضای نام در سند 
ا می بينيد که تگ ھای غريبه به رنگ زرشکی و تگ ھای آشنا به رنگ می رود در اينج

حضور خواھند  htmlپس تگ ھای غريبه ی اينجا خروجی .سبز کم رنگ مشخص شده اند
من با اين مثال در داخل فايل .می شوند compileداشت و اين تگ ھای آشنا ھستند که 

xsl  چند تگhtnl  به کار بردم از جملهP-head-html  که اينھا مستقيما به فايلhtml 
ايستا و نوشته ی بين  headجالب اينجاست که مثال نوشته ی بين تگ .منتقل می شوند

با سورس  htmlيک فايل  msg.xmlخروجی اين فايل در اثر تبديل سند .پويا است pتگ 
  :زير می شود

<html> 

  <head> 

    <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">My 

XSLT Convert</head> 

  <body> 

    <p>Mohammad Ahmadi</p> 

  </body> 

</html> 

ميبی نيد که تگھا به .نما پيدا می کند Outputدر تگ  indentاينجاست که ويژگی 
  .ھم به آن اضافه شده METAعالوه بر آن تگ .شکل دندانه دار چيده شده اند

  .نسبت دھيم xmlبه يک فايل  xslرا از طريق  cssحاال می خواھيم 
  :فرمت کلی به صورت زير است.آشنا شويم CSSقبل از آن بھتر است با فرمت کلی 

H1 {  style here} 
h1  نشان دنده ی نام تگی است که قرار استstyle  تعريف می کنيم {} که در داخل

  :مثال.رويش اعمال شود
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h1 { font-family:verdana; font-size:26pt} 
کلماتی کليدی ھستند که بين خودشان و  font-sizeو  font-familyعباراتی نظير 
برای .قرار می گيرد ;قرار می گيرد و بين ھر جفت نام و مقدار عالمت : مقدارشان عالمت 

  :استفاده نيز به صورت زير عمل می کنيم
<h1>hellow word!</h1> 

ايجاد  h1با استيلی که برای  !hellow wordشته ی اگر برنامه تان را اجرا کنيد نو
  .٢٤و اندازه ی  verdanaکرديد نمايش داده می شود يعنی با فونت 

استفاده ی درست برای  .ولی اين به تنھايی کار نمی کند.بود text cssاين نمونه ای از 
ه کستيلی نوع اکه  )type(ويژگی مھم دارد  يکاستفاده می شود که  styleاز تگ  از آن 

  :است cssرا مشخص می کند که معموال از نوع  بايد به صفحه اعمال شود
<style type=”text/css” Css Syntax></style> 

قرار دھيد Css Syntax را که تا بحال آموختيد را به جای عبارت  cssدر اينجا عبارات 
  :مثال 

<style type=”text/css”  
h1 { font-family:verdana; font-size:26pt}></style> 

برای مثال .جھت اعمال استيل به صفحه اقدام کنيد h1پس از اين کار می توانيد از تگ 
  :به فرم زير ايجاد کنيد xmlيک فايل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<doc mystyle="text/css"> 

 <css> 

  h1 {font-family: sans-serif; font-size: 24pt} 

  p {font-size: 16pt} 

 </css> 

 <title>Using Css In xml</title> 

 <heading>What Using Css In Xml?</heading> 

 <paragraph> 

  You can use Css In Xml Document. 

  first You need to Learn css syntax then 

  you must create xml and xsl file and in end 

  convert to html. 

 </paragraph> 

</doc> 
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 mystyleاست که يک ويژگی به نام  docاين يک فايل ساده با يگ تگ ريشه به نام 
به عنوان فرزند اول تگی به نام .قرار داديم text/cssبرايش ايجاد کرديم و مقدارش را 

css  برايش تعريف کرديم باsyntax css . البته درxml  تا وقتیxsd  نباشد ھيچ
قاعدتا در .ھايی ايجاد کردم textدر تگ ھای بعدی نيز .در درج نوشته نداريد  وحدوديتی

نکته يک بار ديگر اين  , ان xslقبل از شرح سند .باال نبايد مشکلی داشته باشيد xmlفايل 
 htmlدر صفحه ی ايستای  xmlروی محتوای پويای  cssرا بگويم که ھدف ما اعمال 

  :خروجی توليد کنيم htmlفايل  ما می خواھيم تگ زير را در.است
>style type="text/css"< 

}  h1 {font-family: verdana; font-size: 24pt 
}   p {font-size: 16pt   

>/style< 
نداريم و قصد داريم  htmlھمانطور که می دانيد ما ھيچ يک از مقادير تگ فوق را در 

قرار دھيم و در نھايت عمل  xslبازيابی کنيم سپس به نحوی درست در  xmlآنھا را از 
convert  را بهhtml ھمينطور قصد داريم .انجام دھيمtitle  صفحه یhtml  خود را نيز

  .پويا نمايش دھيم
  .را ايجاد می کنيم xslحال که از اھداف ما در اين مثال آگاه شديد فايل 

مقدار  می کنيماستفاده  apply-templateتگ  selectدر ابتدا به دليل اينکه از ويژگی 
  /:بر نام تگ ريشه قرار ميدھيم نه را برا matchويژگی 

<xsl:template match="doc">  

از آنجايی که .می دھيمرا روی صفحه قرار  bodyو  html , headطبق معمول تگ 
به  بازيابی می کنيم xmlدر فايل  titleپويا باشد آن را از تگ صفحه  titleمی خواھيم 

را بازيابی می  xmlاز فايل  titleتگ  valueبارت زير استفاده کرديم که اين منظور از ع
  :کند

<xsl:apply-templates select="title"/> 

قرار می  <title></title>آن را در داخل تگ  htmlو برای اعمال آن به صفحه ی 
  :دھيم

<title><xsl:apply-templates select="title"/></title> 
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را به عنوان ويژگی تگ  styleبرای تنوع من نوع .است Styleال حال نوبت به اعم
doc نحوه ی بازيابی يک ويژگی از .معرفی کردمxml  درxsl  به صورت{@attribute 

name} پس از اين کار ويژگی .استtype  در تگstyle  را برابر مقدار بازيابی شده ی
  :در نظر گرفتم docاز تگ  mystyleويژگی 

<style type="{@mystyle}"> 

شايد با خود بگوييد به جای اين ھمه دردسر می توانستيم يک راست عبارت زير را 
  :بنويسيم

<style type="text/css"> 

در جئاب بايد بگويم اوال اين با نمايش محتوای پويا در يک صفحه ی ايستا مغايرت دارد 
ار را بکنيد دچار ن کو دوما اين مثالی ساده است در موارد پيچيده اگر بخواھيد اي

  .سردرگمی ميشويد
بازيابی  Css Syntaxرا نيز به عنوان  xmlدر فايل  cssدر ادامه مقادير موجود در تگ 

  :قرار می دھيم styleمی کنيم و در ادامه ی تگ 
<style type="{@mystyle}"> 

 <xsl:apply-templates select="css"/> 

    </style> 

ھم نوشته ھا را درون تگ ھايی که به آنھا استيل داديم قرار می  برای استفاده از استيل
  :می گيريم paragraphو  headingنوشته ھا را نيز به ترتيب از تگ ھای .دھيم

<h1><xsl:apply-templates select="heading"/></h1> 

    <p><xsl:apply-templates select="paragraph"/></p> 

  :ير شدبه فرم ز xslپس فايل کلی 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="doc"> 

  <html> 

   <head> 

    <title><xsl:apply-templates select="title"/></title> 

    <style type="{@mystyle}"> 

     <xsl:apply-templates select="css"/> 

    </style> 

   </head> 

   <body> 

    <h1><xsl:apply-templates select="heading"/></h1> 

    <p><xsl:apply-templates select="paragraph"/></p> 

   </body> 

  </html> 

 </xsl:template> 
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</xsl:stylesheet> 

  :خروجی به شکل زير خواھد بود htmlعمل تبديل را انجام دھيد سورس فايل حال اگر 
<html> 

  <head> 

    <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

    <title>Using Css In xml</title> 

    <style type="text/css"> 

  h1 {font-family: verdana; font-size: 24pt} 

  p {font-size: 16pt} 

 </style> 

  </head> 

  <body> 

    <h1>What Using Css In Xml?</h1> 

    <p> 

  You can use Css In Xml Document. 

  first You need to Learn css syntax then 

  you must create xml and xsl file and in end 

  convert to html. 

 </p> 

  </body> 

</html> 

  :و با اجرای آن خروجی به شکل زير می شود

  
که می بينيد به ھمراه يک توضيح ساده  Cssدر زير مرجعی سريع برای عبارات کليدی 

  :به سادگی قابل ترجمه است
background Changes the background color and image. 
background-attachment Determines how background images should scroll.background-attachment supports three values:scroll, 

fixed, and inherit. The default value is scroll, which indicates that images scroll.Specifying fixed means that images are 
fixed.Specifying inherit indicates that images inherit behavior from their parent. 

background-color Defines the background color. 
background-image Defines the image to show in the background of the element. 
background-position Defines the position of a background image.Defined as two values to specify the horizontal and vertical 

positioning. These can be top, center, or bottom for vertical alignment; left, center, or right for horizontal alignment; percentages; 
or fixed values. 

background-repeat Indicates whether a background image is repeated and can be repeat, repeat-x, repeat-y, norepeat, or 
inherit. 

border Defines the properties of the border of an element. 
border-color Defines the color of a border. 
border-collapse Indicates whether borders in tables collapse onto each other. Can be one of collapse, separate, or inherit. 
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border-spacing Defines the amount of space between borders in a table. 
border-style Defines the style of a border, and can be one of none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, 

or inherit. 
border-top Define the properties of a single border of an element. 
border-bottom  
border-left 
border-right 
border-top-color Define the color for an individual border of an element. 
border-bottom-color  
border-left-color 
border-right-color 
border-top-style Define the style for an individual border of an element. 
border-bottom-style. 
border-left-style 
border-right-style 
border-top-width Define the width for an individual border of an element. 
border-bottom-width  
border-left-width 
border-right-width 
border-width Defines the width of the border for an element. 
bottom Defines the distance to offset an element from the bottom edge of its parent element. 
caption-side Defines where a caption is placed in relation to a table, and can be one of top, bottom, left, right, or inherit. 
clear Clears any floating in action, and can be one of none, left, right, both, or inherit. 
clip Defines how much of an element is visible and can be a rectangle rect[n,n,n,n], auto, or inherit. 
color Defines the foreground color of an element. 
content Defines the type of content and how it is to be displayed. 
counter-increment Defines the property and amount for auto-incrementing lists. 
counter-reset Resets the numerical value of auto-incrementing lists. 
cursor Sets the shape of the cursor when over the element. Can be one of auto, crosshair, default, pointer, move, e-resize, ne-

resize, nw-resize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize, text, wait, help, inherit, or a URL to an image. 
direction Indicates the direction for letters, and can be one of ltr (left to right, the default), rtl (right to left), or inherit. 
display Determines how to display an element, and can be one of: block, inline, list-item, none, or inherit. 
empty-cells Defines how empty table cells are shown, and can be one of hide, show, or inherit. 
float Indicates how this element floats within the parent element, and can be one of left, right, none, or inherit. 
font Defines the attributes of the font for the element. 
font-family Defines the font family for text. 
font-size Defines the size of the font for text. 
font-size-adjust Defines the aspect value for a font element. 
font-stretch Defines how expanded or condensed a font is. 
font-style Defines the style of the font, and can be one of italic, normal, oblique, or inherit. 
font-variant Defines whether the font is displayed in capital letters, and can be normal, small-caps, or inherit. 
font-weight Defines the thickness of the font, and can be absolute weight values (100 to 900 in steps of 100), bold or normal, 

bolder or lighter 
height Defines the height of an element. 
left When using absolute positioning, this defines howfar from the left edge of the parent the element is placed. 
letter-spacing Defines the amount of space between letters. 
line-height Defines the height between lines. 
list-style Defines the properties for list elements. 
list-style-image Defines the image to be used as the marker for a list element. 
list-style-position Defines the positioning of the list relative to the list itself, and can be one of inside, outside, or inherit. 
list-style-type Defines the type of marker for the list, and can be one of circle, decimal, disc, square, lower-roman, upper-

roman, lower-alpha, 
upper-alpha, none, or inherit. 
margin Defines the amount of space between the border and the parent element. 
margin-top Define the amount of space between the border 
margin-bottom and the parent element for an individual side of an element. 
margin-left  
margin-right 
marker-offset Defines the distance between the border of a list marker and the list itself. 
marks Defines whether crop marks are shown, and can be one of crop, cross, both, none, or inherit. 
max-height Define the maximum height and width of an element. 
max-width  
min-height Define the minimum height and width of an element. 
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min-width  
orphans Defines the minimum number of lines or paragraph that must be left at the bottom of a page. 
outline Defines the properties of a button or form field that has focus. 
outline-color Defines the color of a button or form field that has focus. 
outline-style Defines the border style of a button or form field that has focus. 
outline-width Defines the border width of a button or form field that has focus. 
overflow Defines the visibility of content if it doesn’t fit within the element, and can be one of auto, hidden, scroll, visible, or 

inherit. 
padding Defines the distance between one or more sides of the content area and its border. 
padding-top Define the distance between a side of the content 
padding-bottom area and its border. 
padding-left 
padding-right 
page Defines the page type (such as regular or landscape) for printed content. 
page-break-after Define how the browser should insert page breaks, 
page-break-before and can be one of always, auto, avoid, left, right or inherit. 
page-break-inside Defines whether page breaks split an element across pages, and can be auto, avoid, or inherit. 
position Defines how an element is positioned relative to the flow of the document, and can be absolute, fixed, relative, static, 

or inherit. 
quotes 
right Defines the distance an element should be from its parent’s right edge. 
size Defines the size of the printing area in a page. 
table-layout Defines how the width of table cells is calculated, and can be auto, fixed, or inherit. 
text-align Defines the alignment of text, and can be one of center, justify, left, right, or inherit. 
text-decoration Defines the decoration on text, and can be one of blink, line-through, none, overline, underline, or inherit. 
text-indent Defines the amount of space to indent the first line of a paragraph. 
text-shadow Defines the amount of shadow to apply to text. 
text-transform Defines the casing to use on text, and can be one of capitalize, lowercase, none, uppercase, or inherit. 
top Defines the distance between an element and its parent’s top edge. 
Unicode-bidi Defines Unicode text as having bidirectional characteristics. vertical-align Defines the vertical alignment of the 

element. 
visibility Defines how, or if, the element is shown, and canbe one of collapse, hidden, visible, or inherit. 
white-space Defines how white space should be treated, and can be one of normal, nowrap, pre, or inherit. 
widows Defines the minimum number of lines that must be left at the top of a page. width Defines the width of the element. 
word-spacing Defines the distance between words. 
z-index Defines the depth of an element to allow overlapping elements. 

 

  .می پردازيم CSSبه شرح کامل تری از  Theme & skinدر بخش مربوط به 
يا يک  elementاين تگ يک .معرفی می کنيم xsl:elementدر ادامه شما را با تگ 

برای .اين تگ نام المان خروجی را مشخص می کند nameويژگی .تگ را ايجاد می کند
  :تبديل کنيم htmlبه  msg.xmlزير را روی  xslمثال می خواھيم فايل 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:element name="mynewtag"><xsl:apply-templates/></xsl:element> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet>  

  :خروجی به شکل زير خواھد بود htmlسورس 
<mynewtag>hellow word!</mynewtag> 
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در داخل  xsl:attributeاين کار را با تگ .می توانيد به تگ ايجاد شده ويژگی ھم بدھيد
و   xsl:attributeتگ  nameژگی در صفت نام وي.ھيمانجام می د xsl:elementتگ 

برای مثال .مشخص می شود xsl:attributeبين باز و بسته شدن تگ  textمقدارش در 
  :تبديل می کنيم htmlبه  msg.xmlزير را روی  xslفايل 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:element name="mynewtag"> 

   <xsl:attribute name="ID">3421</xsl:attribute> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet>  
  :خروجی به شکل زير خواھد بود htmlسورس 

<mynewtag ID="3421">hellow word!</mynewtag> 

و  <html>تگ ھايی مثل (را در داخل تگھای معمولی  xsl:attributeمی توان تگ 
<body> نيز قرار داد يعنی ملزم نيستيد حتما تگ ) که پيش از اين  با آن ھا کارکرديم

xsl:attribute  را در داخل تگxsl:element مثال.به کار ببيريد:  
<mytag> 

 <xsl:attribute name="ID">3511</xsl:attribute> 

  </mytag>  
  

و ھمچنين نظم آن از  xslو جلوگيری از شلوغی سند  Attributeبرای ايجاد چندين 
اين .حتما ھم بايد يک نام برايش تعريف کنيد.استفاده می کنند <xsl:attribute-set>تگ 

ن تگ می توانيد ھر چند بار از تگ  در داخل اي.انجام می شود nameکار با ويژگی 
xsl:attribute اين تگ  در خارج از تگ .)ھر چند تا ويژگی ايجاد کنيد(استفاده کيد
xsl:template مثل يک تابع است که خارج از برنامه تعريف می شود و .تعريف می شود

نوشتن و پس يک حسن ديگر آن يک بار  ھر جا نياز داشتيم می توانيم از آن استفاده کنيم
بسيار مفيد  xslو برای جلوگيری از باالرفتن بيھوده ی حجم سند  چندين بار استفاده است

  :را می بينيد <xsl:attribute-set>در زير نمونه ای از تگ .است
<xsl:attribute-set name="paragraph"> 

 <xsl:attribute name="priority">medium</xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="date">2003-09-23</xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="ID">2145</xsl:attribute> 
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 <xsl:attribute name="category">drama</xsl:attribute> 

 </xsl:attribute-set> 

ويژگی  ٤در آن ايجاد کرديم و  paragraphبا نام   attribute-setدر اينجا ما يک 
 در تگ دلخواه اوال حتما بايد تگ را با  تفاده از آن ويژگی ھابرای اس.تعريف کرديم

xsl:element از ويژگی  و سپس  تعريف کنيدuse-attribute-sets  تگ در
xsl:element  که در صفت  بدھيد  و مقدارش را ھمان نامی کنيد استفادهname  تگ

<xsl:attribute-set> تگ داخل  تا تمام ويژگی ھايی که در دمشخص کرده بودي
<xsl:attribute-set> يک جا به تگ مربوطه که با  دمعرفی کرده بوديxsl:element 

-xsl:attribute>با تعريف  xslدر زير نمونه ای از سند .منتقل شود دتعريف کرده بودي
set> و استفاده از آن را می بينيد:  

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:attribute-set name="paragraph"> 

  <xsl:attribute name="priority">medium</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="date">2003-09-23</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="ID">2145</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="category">drama</xsl:attribute> 

 </xsl:attribute-set> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:element name="mynewtag" use-attribute-sets="paragraph"> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

  :آن به صورت زير می شود Htmlخروجی سورس 
<mynewtag priority="medium" date="2003-09-23" ID="2145" 

category="drama">hellow word!</mynewtag> 

با اين تگ می توانيد در .است <xsl:comment>تگ بعدی که معرفی می کنيم تگ 
را ايجاد کنيد  <xsl:comment>کافی است تگ .توضيح ايجاد کنيدخروجی  htmlسورس 

و عبارتی را که می خواھيد به عنوان توضيح بنويسيد را بين باز و بسته شدن تگ 
  :توجه کنيد msg.xmlبه مثال زير که سند .بنويسيد

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:comment><xsl:apply-templates/></xsl:comment> 

 </xsl:template> 
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</xsl:stylesheet>  
سورس  .را به عنوان توضيح قرار داديم xmlدر اينجا مقدار بازيابی شده از فايل 

  :آن به صورت زير می شود Htmlخروجی 
<!--hellow word!--> 

کال تگھايی .است <xsl:processing-instruction>ه معرفی می کنيم تگ تگ بعدی ک
  :می گويند xml , Processing Instructionبه فرم زير را در

<?name value?> 
  .چيست <xsl:processing-instruction>حال می خواھيم بدانيم تگ 

  .بايد به توضيحات زير توجه شودقبل از توضيح طرز کار اين تگ 
به طور جداگانه می توانند در سايت ما  CSSکه فايل ھايی با پسوند  ی دانيدحتما م

برای ايجاد چنين فايل ھايی در .اعمال شوند htmlذخيره شوند و سپس به صفحات 
Visual Studio  کافيست ازAdd New Item  گزينه یStyle Sheet  را انتخاب کنيد تا

کدھايی  Syntax.بنويسيد CSSيد کدھای در آن صفحه می توان.صفحه ی مربوطه باز شود
ھايی است که پيش تر در موردش به طور مختصر صحبت  Syntaxھم که می نويسيد مثل 

می بايست از دو ويژگی بسيار مھم  xmlخارجی به يک فايل  CSSبرای اعمال يک .کرديم
قدارش که معموال م typeاست و ديگری  cssاست که مسير فايل  Hrefاستفاده کنيم اولی 

text/css از آنھا در فايل . ز اين صفات کجا بايد استفاده کرد؟ولی ا.استXSLT  در تگ
<xsl:processing-instruction>  پس تگ .می کنيماستفاده<xsl:processing-

instruction>  کار اضافه کردن يک فايلcss  در صفحات  خارجی راXSL ی را بر عھده
  : ”;xsl:output method=”xm>باشد يعنی  xmlدارد که قالب کد خروجيشان 

<xsl:processing-instruction name="myStyleSheet">href="myStyleSheet.css" 

type="text/css"</xsl:processing-instruction>  
-xsl:processing>يک  myStyleSheetھمانطور که می بينيد من با نام 

instruction>  ايجاد کردم وText شتمزير را نو:  
href="myStyleSheet.css" type="text/css"  

href  که مکان فايلcss  است وtype ولی اين دو دراينجا ويژگی .ھم که مشخص است
تگ ولی چون اين نوشته در داخل .و يک نوشته ی ساده ھستندنيستند 

<xsl:processing-instruction>  تعريف شده ھنگام تبديل عمل اعمالcss  به صفحه را
 xmlخروجی زير اعالن  htmlبه اين صورت که خط زير را به باالی سند .رت می دھدصو

  :قرار می دھد
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<?name Of processing-instruction element  href="Path Of Css File " 

type="text/css"?> 
ذکر  <xsl:processing-instruction>تگ  nameمقداری که در صفت  ?>پس از 

که برای تگ  Valueقرار می گيرد و  StyleSheetن نام تگ کرده بوديم به عنوا
<xsl:processing-instruction>  مشخص کرده بوديم و حاوی دو ويژگیhref & 

Type  بود حاال به عنوان ويژگی به تگ باال اعمال شده تا ھمه با ھم باعث اعمالCSS  به
  .سن خروجی شوند

ر می شود و ھنگامی درست کار می مربوطه ذک xsl:templateدر داخل تگ اين تگ 
 cssبرای مثال يک فايل .قرار داده شود xmlبرابر  outPutتگ  methodکند که ويژگی 

  :ايجاد کنيد و عبارت زير را در آن بنويسيد myStyleSheetبه نام 
paragraph {font-size: 24pt; font-family: tahoma} 

  :به صورت زير ايجاد کنيد xmlسپس يک فايل 
?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message>My Name Is Mohammad. I Want To Learning XSLT So Hard</message> 

  :را به صورت زير ايجاد کنيد XSLو در نھايت فايل 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:processing-instruction name="xml-

stylesheet">href="myStyleSheet.css" type="text/css"</xsl:processing-

instruction> 

   <xsl:element name="paragraph"> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </xsl:element> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

در داخل تگ  <xsl:processing-instruction>ھمانطور که می بينيد تگ 
xsl:template  تعريف شد و به خاطر اينکهmatch=”/”  تمام بودtext  ھای فرزندان

به  Style Sheet داخل فايل  تگی که نامش درسپس با ايجاد يک .ريشه را در برمی گرفت
و در  )codeو  paragraphدر اينجا دو تگ (ژگی ھای مربوطه تعريف شده ھمراه وي
ی صفحه به اين ترتيب ھنگام اجرا.متن را نمايش می دھيم Apply-Templateداخل آن 

 CSSاز داخل فايل  توسط برنامه  , paragraphو نمايش محتويات تگ  , htmlی 
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آن را به  اعمال شده بود paragraph Styleچک می شود اگر به محتويات تگ مربوطه 
  .خروجی ھم اعمال می کند اگر نه آن را به فرمت معمولی نمايش می دھد

  :به صورت زير می شود htmlخروجی 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

<paragraph>My Name Is Mohammad. I Want To Learning XSLT So Hard</paragraph> 

تعريف کرده  cssو اگر آن را اجرا کنيد نوشته به ھمان صورتی می شود که در 
  :گرفتبه سند با حظور خط زير صورت  cssعمل اعمال .بوديد

<?xml-stylesheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

مقداری که برای .در سند ايجاد کرد <xsl:processing-instruction>اين خط را تگ 
در نظر گرفته بوديم در اينجا به نام تگ  <xsl:processing-instruction>نام تگ 

styleSheet تبديل شده.  
باشد و حتما ھم اعالن  xmlخروجی  بنکته ی مھم در اينجا اين است که حتما بايد قال 

xml  وجود داشته باشد در غير اين صورت تشخيصStyle توسط مرورگر امکان پذير
  .نيست

 XSLTخارجی در صفحه ی  CSSپس  ياد گرفتيد که چگونه می توانيم از يک فايل 
  :استفاده کنيم به طور خالصه

  . ”Method=”xmlتنظيم -١
با نامی دلخواه در داخل تگ  <xsl:processing-instruction>ايجاد تگ -٢

xsl:template.  
در بين باز و بسته شدن تگ  typeو  hrefژگی نوشتن متنی حاوی دو وي-٣

<xsl:processing-instruction>.  
بازيابی شده  textمشخص شده و نمايش  CSSاستفاده از تگی که استيلش در فايل -٤
  .درونش xmlاز 
   

به برخی تگ ھای خاص می توانيد طبق مثال زير عمل  Style Sheetبرای اعمال 
را به شکل زير  xml ت که در مثال قبل ايجاد کرديم ولی فايل ھمان فايلی اس CSSفايل .کنيد

  :تعريف کنيد
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
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<message>My Name Is <name>Mohammad</name> . I Want To Learning XSLT So 

Hard</message> 

به اين عمل  اديمھمانطور که می بينيد انگار ما نوشته را قطع کرديم و سپس ادامه د
Mixed Content قصد من اين است که نوشته ای که در تگ .می گويندname  ذکر شده
را به صورت زير  xslبدين منظور ابتدا فايل .متفاوتی داشته باشد Styleاز ساير نوشته ھا 

  :بنويسيد
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="xml" indent="yes" /> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:processing-instruction name="xml-

stylesheet">href="myStyleSheet.css" type="text/css"</xsl:processing-

instruction> 

   <xsl:element name="paragraph"> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </xsl:element> 

 </xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

متن توسط تگ  xmlبا اينکه در سند (ال قبل است و تمام متن ثتا اينجا ھمه چيز مثل م
در فايل  paragraphبا استيلی که برای تگ ) ھا جدا و شکسته شده

mystylesheet.css ر که می دانيد تعيين کرده بوديم نمايش داده می شود زيرا ھمانطو
تگ  هھم Valueنداشته باشد مقدار  selectوقتی ويژگی  <xsl:apply-template>تگ 

را نمايش می ) مشخص می شود matchبا متد  templateکه در تگ (ھای فرزند ريشه
حال اگر در ادامه کد زير را .مال کدام تگ فرزند است valueو کاری ندارد به اين که  دھد

اتفاق ديگری رخ  )xsl:stylesheetو داخل  xsl:templateاز تگ  بيرون(اعمال کنيم
  :می دھد

<xsl:template match="name"> 

 <xsl:element name="code"> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

فايل که در  codeآن ھم در داخل تگ  nameتگ  Valueاين کد باعث نمايش 
mystylesheet.css  به آنStyle به نظر شما خروجی.داده بوديم می شود html  چه می

ا فرمت قبلی که در کد باالتر ايجاد کرديم توليد می شود و در اين صورت ابتدا متن بشود؟
زيرا  با فرمت جديد روی آن به نحوی سر جايش ميکس می شودسپس متن جديد 

www.ParsBook.org



371 
 

match=”name” به دنبال تگ  در متن موجود است پسname  می گردد و به محض
قرار می  nameما بين محتويات تگ  ,در خروجی را  <code></code>يافتن آن تگ 

استفاده شده باشد اين خاصيت رويش اعمال می  nameحال ھر چند بار که از تگ .دھد
  .شود

  :خروجی به صورت زير می شود htmlسورس 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

<paragraph>My Name Is <code>Mohammad</code> . I Want To Learning XSLT So 

Hard</paragraph> 

خروجی به  htmlسورس جديد را رويش اعمال نمی کرديد  templateحال اگر 
  :صورت زير می شد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

<paragraph>My Name Is Mohammad . I Want To Learning XSLT So 

Hard</paragraph>  
  :و در صفحه ی خروجی چيزی مثل نوشته ی زير را می بينيد

My Name Is Mohammad . I Want To Learning XSLT So Hard  

به  در تگ جدا قرار دھيد xmlدر فايل  در جمله ی باال را XSLTلمه ی و يا اگر ک
  :صورت زير

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message>My Name Is <name>Mohammad</name> . I Want To Learning 

<learn>XSLT</learn> So Hard</message> 

و داخل  xsl:templateاز تگ  بيرون(اضافه کنيد XSLTو کد زير را به فايل 
xsl:stylesheet:(  

<xsl:template match="learn"> 

 <xsl:element name="code"> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:element> 

   </xsl:template> 

  :به صورت زير می شود htmlسورس 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-stylesheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

<paragraph>My Name Is <code>Mohammad</code> . I Want To Learning 

<code>XSLT</code> So Hard</paragraph> 

  :و اگر آن را اجرا کنيد به صورت زير خواھد بود
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My Name Is Mohammad . I Want To Learning XSLT So 

Hard  

در داخل يک تگ  <xsl:processing-instruction>از تگ پس می بينيد که اگر ما 
template  استفاده کنيم ساير تگ ھایtemplate  ديگر ھم به آن دسترسی خواھند

را روی عبارات اعمال )  <code>(تگ مورد نظر شان  matchداشت و بر اساس مقدار 
  .می کنند

 Styleدر مورد دارد و تنھا  XSLTعمل ميکس کاربرد زيادی در طراحی صفحات 
Sheet کاربرد ندارد.  

حال تا اينجا که با برخی از تگ ھا آشنا شديد می خواھيم يک مثال نسبتا جامع را با ھم 
  :زير عمل می کند xmlاين مثال روی فايل .ببينيم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<message>My Name Is <name>Mohammad</name> . I Want To Learning XSLT So 

Hard</message> 

  :نيز به فرم زير است Cssو فايل 
heading {display: block; font-size: 16pt; font-family: sans-serif; margin: 

8pt 15pt} 

paragraph {display: block; font-size: 12pt; font-family: serif; margin: 5pt 

15pt} 

code {display: inline; font-size: 21pt; font-family: monospace}  
  .XSLحال می رويم به سراغ فايل 

  :تعريف می کنم Attribute-setدر ابتدا يک 
<xsl:attribute-set name="atts"> 

 <xsl:attribute name="ID">3229</xsl:attribute> 

 <xsl:attribute name="notice">true</xsl:attribute> 

 </xsl:attribute-set> 

  :ھم به صورت زير عمل می کنيم cssبرای اعمال 
<xsl:processing-instruction name="xml-styleSheet">href="myStyleSheet.css" 

type="text/css"</xsl:processing-instruction> 

  :ايجاد می کنم تا متون خود را در آن بنويسم docسپس يک تگ به نام 
<doc> 

  </doc> 

  :ضيح می نويسمدر ابتدا يک تو
<xsl:comment>This Is a XSLT Summary</xsl:comment> 

  :سپس
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<xsl:element name="heading" use-attribute-sets="atts" > 

 <xsl:text>You Learn How To Use Different Tag in XSLT</xsl:text> 

</xsl:element> 

<xsl:element name="code" use-attribute-sets="atts"> 

 <xsl:text>First You Learn About Structure Of XSLT</xsl:text> 

   </xsl:element> 

بود به يک جمله ی  xmlحال کمی کار را ديناميک می کنم و جمله ای را که در سند 
  :ايستا می چسبانم

You Are Learning Xslt So Hard &amp; Your Text is: 

   <xsl:apply-templates select="message"></xsl:apply-

templates> 

  :و حال يک کار پويای ديگر
and Your Name is : <xsl:apply-templates select="message/name"/> 

 nameايجاد می کنم تا ھر جا تگ  nameجدا برای تگ  templateو حاال يک تگ 
  :را رويش اعمال کند codeديد تگ 

<xsl:template match="name"> 

 <xsl:element name="code"> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

وجود داشت آن را در داخل  mohammadبنابراين کد باال ھر جای متن اگر نوشته ی 
  .استيل مربوطه رويش اعمال شود قرار می دھد تا codeتگ 

  :کد کلی مثال به شکل زير خواھد بود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 <xsl:attribute-set name="atts"> 

  <xsl:attribute name="ID">3229</xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="notice">true</xsl:attribute> 

 </xsl:attribute-set> 

 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:processing-instruction name="xml-

styleSheet">href="myStyleSheet.css" type="text/css"</xsl:processing-

instruction> 

  <doc> 

   <xsl:comment>This Is a XSLT Summary</xsl:comment> 

   <xsl:element name="heading" use-attribute-sets="atts" > 

    <xsl:text>You Learn How To Use Different Tag in 

XSLT</xsl:text> 
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   </xsl:element> 

   <xsl:element name="code" use-attribute-sets="atts"> 

    <xsl:text>First You Learn About Structure Of 

XSLT</xsl:text> 

   </xsl:element> 

   You Are Learning Xslt So Hard &amp; Your Text is: 

   <xsl:apply-templates select="message"></xsl:apply-

templates> 

   and Your Name is : <xsl:apply-templates 

select="message/name"/> 

  </doc> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="name"> 

  <xsl:element name="code"> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

 </xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet>  

 

  :خروجی به شکل زير می شود htmlو سورس 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<?xml-styleSheet href="myStyleSheet.css" type="text/css"?> 

<doc> 

  <!--This Is a XSLT Summary--> 

  <heading ID="3229" notice="true">You Learn How To Use Different Tag in 

XSLT</heading> 

  <code ID="3229" notice="true">First You Learn About Structure Of 

XSLT</code> 

   You Are Learning Xslt So Hard &amp; Your Text is: 

   My Name Is <code>Mohammad</code> . I Want To Learning XSLT 

So Hard 

   and Your Name is : <code>Mohammad</code></doc> 

 tableاز تگ ھای مخصوص  مثال.سايت طراحی کنيد XSLTبنابراين شمامی توانيد با 
صفحه ی خروجی استفاده کنيد تا داده ھايی که بازيابی می کنيد به طور مرتب در  XSLTدر

ر در ھم کاربرد بسياری در صفحات شما دارد به ھمين خاط Style Sheet.چيده شوند
را بيان کرديم که  Style Sheetاينجا رويش بحث زيادی کرديم و دو روش برای اعمال 

حال در ادامه با ساير تگ .بود xmlو دومی مخصوص  htmlاولی مخصوص قالی داده ی 
 .نا می شويمآش XSLTھا و قواعد در 

اين تگ ھم مانند .است <xsl:value-of>تگ بعدی که معرفی می کنيم تگ 
<xsl:apply-template> و  عمل می کندValue و طرز کارش .يک تگ را برمی گرداند
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 <xsl:apply-template>ولی تفاوتی که با .است <xsl:apply-template>ھم مثل 
يک سری تابع داريم که با آنھا می  XPathو  XSLTما در .دارد در خواندن از توابع است

از يک  Commnetمثال شما اگر بخواھيد مقدار يک .نيم اعمال مختلفی را انجام بدھيماتو
بله در ويژگی استفاده کنيد ولی کجا؟ ()commentرا بخوانيد می بايست از تابع  xmlفايل 

select  از تگ<xsl:value-of>. برای مثال فايلxml نظر بگيريد زير را در:  
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<!-- hellow word!--> 

<message>Hellow.y name is mohammad </message> 

  :را به صورت زير بنويسيد XSLسند 
<xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="comment()" /> 

 </xsl:template> 

  :خروجی به صورت زير می شود Htmlسورس 
hellow word! 

  . کم کم با اين گونه توابع بيشتر آشنا خواھيم شد
وجود دارد اين  <xsl:apply-template>و  <xsl:value-of>فرق ديگری که بين 

بی معنی است و چيزی نمايش نمی دھد و  selectبدون ويژگی  <xsl:value-of>است که 
   .ايجاد کنيد از شما خطا گرفته می شود selectرا بدون ويژگی  <xsl:value-of>اگر 

به  Htmlبه  DVDListحال می خوھيم يک مثال جامع انجام دھيم و آن ھم تبديل سند 
می خواھيم صفحه ی خروجی را .گونه ای که مقادير آن در سطر ھا  ستونھای مجزا باشد

  :به شکل زير در آوريم

  
در  Tableتنھا کافی است با مفھوم .کار سختی می آيد ولی بسيار ساده است نظربه 
html در .کامال آشنا باشيدhtml  برای ايجاد يکTable  از تگ<table>  استفاده می
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استفاده می  <td>و برای ايجاد ستون از تگ  <tr>برای ايجاد سطر از تگ .شود
  :ستون ايجاد می کند ٣برای مثال کد زير يک جدول با دو سطر و .شود

      <table> 

          <tr> 

              <td> 

              </td> 

              <td> 

              </td> 

              <td> 

              </td> 

          </tr> 

          <tr> 

              <td> 

              </td> 

              <td> 

              </td> 

              <td> 

              </td> 

          </tr> 

      </table>  
  .ستون است ٣می بينيد که دو سطر دارد که در ھر سطر 

کل کار ما .ما می خواھيم عناوين به صورت ايستا باشند و مقاديرشان به صورت پويا
  :حول کد زير می چرخد

<table border="1" bordercolor="#000033"> 

 <tr> 

  <td> 

   <h1> Title </h1> 

  </td> 

  <td> 

   <h1> Director </h1> 

  </td> 

  <td> 

   <h1> Price </h1> 

  </td> 

  <td> 

   <h1> Star1 </h1> 

  </td> 

  <td> 

   <h1> Star2 </h1> 

  </td> 

 </tr> 

 <tr> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </tr> 
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    </table> 

ستون و سطر  ٥حاوی ايجاد کرديم که سطر اول آن يک جدول با دو سطر  در اين کد
 Star2 Star1 Price   در سطر اول ستون ھايی به نامھای.دوم آن بدون ستون است

Director Title تگ .ايجاد کرديم که نقش عناوين را برعھده دارند<h1>  برایStyle 
اين تگ کل .استفاده کرديم <xsl:apply-template>ولی در سطر دوم از تگ .است

Value در سند  ھای موجودxml حال برای ترتيب در نمايش عناصر و .را نمايش می دھد
به اين صورت که تگ ھا .جای دادن آنھا در جدول از روش ميکس کردن استفاده ميکنيم

تگ  نحوه ی کار به اين صورت است که ما می دانيم که.را جدا جدا نمايش می دھيم
DVDList  حاوی چندين تگDVD و ما می خواھيم طبق شکلی که از خروجی ديديد .است

پس چون قرار است يک سطر را اشغال کند .يک سطر را اشغال کند DVDمقادير ھر تگ 
  :قرار دھيم <tr></tr>بايد آن را در داخل تگ 

<xsl:template match="DVD"> 

 <tr> 

  <p> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </p> 

 </tr> 

 </xsl:template>  
آن را  matchجدا تعريف کرديم و نام  <xsl:template>ھمانطور که می بينيد ما يک 

-xsl:apply>کد باالتر توسط به اين ترتيب اين تگ در مقاديری که .قرار داديم DVDھم 
template>  ايجاد کرده بود دنبال تگDVD  می گردد و ھر تگDVD د را که پيدا می کن

منظور عنوان ( ١+ DVDپس تا اينجا ما به تعداد تگ ھای .در يک سطر قرار می دھد
سطر داريم ولی مقادير ھر سطر آشفته است زيرا در داخل کد باال نيز از ) است

<xsl:apply-template> مقادير با توجه به شکل خروجی نشان داده شده .استفاده شده
در يک ستون  Titleمثال .انه نمايش داده می شودموجود در ھر سطر در ستون ھای جداگ

پس ما بايد به ازای ھر يک از مقاديری که می خواھيم نمايش دھيم يک .نشان داده شده
  :به صورت زير عمل کنيم titleستون مجزا تعريف کنيم مثال برای 

<xsl:template match="Title"> 

 <td> 

  <p> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </p> 

 </td> 

 </xsl:template> 
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را در ستون ھای مجزا نمايش دھيم  titleبا توجه به اين کد چون می خواستيم مقادير 
به ھمين ترتيب برای ساير موارد نيز عمل می .قرار داديم <td></td>مقدارش را در تگ 

  :به شکل زير می شود CSSکد کلی کار با اعمال برخی موارد نظير .کنيم
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="html" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <html> 

   <head> 

    <title>DVD Lists</title> 

    <style type="text/css"> 

     h1 {font-family: verdana; font-size: 16pt;font-

weight:bold ;color:Green} 

     p {font-family: tahoma;font-size: 14pt;font-

weight:bold;color:Red} 

    </style> 

 

   </head> 

   <body> 

    <table border="1" bordercolor="#000033"> 

     <tr> 

      <td> 

       <h1> Title </h1> 

      </td> 

      <td> 

       <h1> Director </h1> 

      </td> 

      <td> 

       <h1> Price </h1> 

      </td> 

      <td> 

       <h1> Star1 </h1> 

      </td> 

      <td> 

       <h1> Star2 </h1> 

      </td> 

     </tr> 

     <tr> 

      <xsl:apply-templates/> 

     </tr> 

    </table> 

   </body> 

  </html> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="DVD"> 
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  <tr> 

   <p> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </p> 

  </tr> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="Title"> 

  <td> 

   <p> 

   <xsl:apply-templates/> 

   </p> 

  </td> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="Director"> 

  <td> 

   <p> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </p> 

  </td> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="Price"> 

  <td> 

   <p> 

    $ <xsl:apply-templates/> 

   </p> 

  </td> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="Star"> 

  <td> 

   <p> 

    <xsl:apply-templates/> 

   </p> 

  </td> 

 </xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

  :خروجی به شکل زير می شود Htmlو سورس 
<html> 

  <head> 

    <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

    <title>DVD Lists</title> 

    <style type="text/css"> 
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     h1 {font-family: verdana; font-size: 16pt;font-

weight:bold ;color:Green} 

     p {font-family: tahoma;font-size: 14pt;font-

weight:bold;color:Red} 

    </style> 

  </head> 

  <body> 

    <table border="1" bordercolor="#000033"> 

      <tr> 

        <td> 

          <h1> Title </h1> 

        </td> 

        <td> 

          <h1> Director </h1> 

        </td> 

        <td> 

          <h1> Price </h1> 

        </td> 

        <td> 

          <h1> Star1 </h1> 

        </td> 

        <td> 

          <h1> Star2 </h1> 

        </td> 

      </tr> 

      <tr> 

 <tr> 

          <p> 

    <td> 

              <p>The Matrix</p> 

            </td> 

    <td> 

              <p>Larry Wachowski</p> 

            </td> 

    <td> 

              <p>$ 18.74</p> 

            </td> 

     

     <td> 

              <p>Keanu Reeves</p> 

            </td> 

     <td> 

              <p>Laurence Fishburne</p> 

            </td> 

... 

</tr> 

    </table> 
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  </body> 

</html>  
پس به اين ترتيب توانستيم .ما نام يک فيلم را در آن قرار داديم,به دليل طوالنی بودن کد 

که داشته  DVDحال ھر چند تا تگ .دھيمقرار  htmlمحتوای پويا را در يک صفحه ی 
خودش آنھا را نمايش می  Htmlنيست و فايل  XSLباشيم نيازی به دستکاری سند 

 xmlآشنا شديد می بينيد که می توانيد به سند  xmlجلوتر که با تغيرات در فايل .دھد
برد اين مھمترين کار.نمايش دھيد Htmlمقاديری را حذف و اضافه کنيد و آنھا را در فايل 

از يک فايل  SQLکه به جای پايگاه داده ی .مثال در سايت ھای خبری و درج اخبار است
xml  و تبديل آن بهhtml يعنی به .برای بھبود بسيار زياد کارايی سايت استفاده می کنند
قرار می دھند و سپس به شکلی که در باال گفته شد آن را  xmlاخبار ردر سند  DVDجای 

  .نمايش می دھند HTMLبه صورت 
برای فيلتر کردن مقادير بازيابی شده  XSLTدر  XPathدر ادامه با نحوه ی استفاده از 

خوشبختانه .آشنا می شويم که مھمترين کاربردش مثل جستجو در سايت ھای خبری است
با استفاده از اشيا و متد ھای  XMLو نحوه ی کارش در فيلتر کردن اسناد   XPathبا 

ASP.NET  که چگونه با متد  دو ديدينا شديد آشSelectNodes  شیXmlDocument 
ولی مھمتر .و ھمين کار را برای ما راحت تر می کندرا فيلتر کرد  xmlمی توان داده ای 

  .است XSLTاز آن کاربرد آن در  
  

بگرديم و آنھا را  Basic Instinctدر ابتدا برای مثال می خواھيم دنبال بازيگران فيلم 
  :برای آن به صورت زير می شود XPathمی دانيم عبارت .دھيم نمايش

/DVDList/DVD[Title='Basic Instinct']/Starring/Star  
-xsl:apply>تگ  selectمحل استفاده از اين عبارت به عنوان مقدار برای ويژگی 

template> است:  
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="text" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[Title='Basic 

Instinct']/Starring/Star"/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

  :شروع می شود Bرف با حمی خواھيم دنبال عناوين فيلم ھايی بگرديم که 
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<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="text" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[starts-

with(Title,'B')]"/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

  :قرار دارند Dramaدنبال فيلم ھايی می گرديم که در گروه 
<xsl:stylesheet version="1.0" 

    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

 <xsl:output method="text" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[@Category='Drama']"/> 

 </xsl:template> 

</xsl:stylesheet>  
  :می گرديم DVDدنبال مقادير تمام فرزند ھای 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD/*"/> 

 </xsl:template> 

  :می گرديم ٤تگ شماره ی  DVDعنوان  دنبال
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[4]/Title"/> 

 </xsl:template> 

  :شماره ی چھارم می گرديم DVDدنبال نام گروه 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[4]/@Category"/> 

 </xsl:template> 

را  DVDب بين دو مقدار را انجام دھيم مثال من عنوان می توانيم عمل ترکي| با عملگر 
  :با نام کارگردان ترکيب می کنم

<xsl:template match="DVD"> 

 <xsl:apply-templates select="Title|Director"/> 

 </xsl:template> 

با عنوان  DVDمثال من قيمت .می توانيم با مقادير بازيابی شده محاسبه انجام دھيم
Original Sin  را با قيمتDVD  با عنوانBasic Instinct جمع می کنم:  

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:text>Sum Of The Pric Of Original Sin &amp; Basic Instinct is : 

</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="/DVDList/DVD[Title='Original Sin']/Price + 

/DVDList/DVD[Title='Basic Instinct']/Price"/> 

 </xsl:template> 
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کردن باعث اعمال به  ٤+اين (کنم و نمايش دھم ٤+ھا را  DVDيا اينکه قيمت تمامی 
  ):نمی شود و صرفا يک نمايش ساده است xmlسند 

<xsl:template match="DVD"> 

 <xsl:value-of select="Price + 4"/> 

 </xsl:template> 

وجود دارند که با آنھا می توانيد اعمال مختلفی انجام   XPathعملگر ھای مختلفی در 
  :دھيد که ليست آنھا را در جدول زير مشاھده می کنيد

 توضيح نوع برگشتی عملگر

and Boolean  باعث ايجاد عملAnd می شود

or Boolean  باعث ايجاد عملOr می شود 
= Boolean عملگر مساوی

!= Boolean عملگر نامساوی

&lt; (<) Boolean عملگر کوچکتر

&lt;= (<=) Boolean عملگر کوچکتر يا مساوی

&gt; (>) Boolean عملگر بزرگتر

&gt;= (>=) Boolean عملگر بزرگتر يا مساوی

+ Number جمع

- Number تفريق

* Number ضرب

div Number تقسيم

mod Number  باقيمانده

  
  :بيشتر باشد$ ٢٥می خواھم که قيمتشان از ھايی را  DVDبرای مثال ليست 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="/DVDList/DVD[(Price &gt; 25)]"/> 

 </xsl:template> 

 .می پردازيم XSLTو  XPathدر ادامه به بررسی توابع و متد ھای موجود در 
که .است languageمخفف  که xml:langيک ويژگی وجود دارد به نام  xmlدر 

  :مثال.مشخص کننده ی مخفف زبان يک تگ است
<greeting xml:lang=”en”>welcome</greeting> 
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را بنويسيد و مساوی را کليک کنيد فھرستی از مخفف  xml:langدر کد باال اگر ويژگی 
را  از آن فھرست زبانی زبانھای موجود برای شما به نمايش در می آيد و شما می توانيد

درز بودن اين ويژگی دست ماست و اين .را انتخاب کرديم enانتخاب کنيد که ما در اينجا 
را به صورت زير  xmlسند .ما ھستيم که رعايت گرامر زبان مربوطه را انجام می دھيم

  :می نويسيم
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<greet> 

 <greeting xml:lang="en">Welcome</greeting> 

 <greeting xml:lang="fr">Bienvenue</greeting> 

 <greeting xml:lang="es">Bienvenida</greeting> 

 <greeting xml:lang="de">Willkommen</greeting> 

</greet> 

به اين منظور .است XSLTقصد ما انتخاب درست کلمه ی خوش آمد گويی در سند 
XPath  تابعی به نامlang() يار ما گذاشته تا بتوانيم با توجه به شرايط گزينه ی در اخت

در سايت  xml:langو  langشايد کاربردی ترين مورد استفاده از .درست را انتخاب کنيم
  :برای استفاده کافيست تابع را به فرم زير بنويسيم.ھای چند زبانه باشد

lang(‘value name’) 
  :مثال در اينجا

lang(‘en’) 
در حقيقت ما با استفاده از اين تابع می .است falseيا  Trueتابع  مقدار برگشتی اين

برای نمايش محتويات تگ در صورت .فھميم آيا زبان تگ مورد نظر انگليسی ھست يا خير
True  تابع بودن مقدار برگشتیlang  استفاده کنيم که ناحيه ی  []بايد از آن در داخل

زبان فرانسوی عمل خوش آمد گويی را انجام زير مقدار تگی که به  XSLکد .انتخاب است 
  :داده نمايش می دھد

<xsl:template match="greet"> 

 French : <xsl:apply-templates select="greeting[lang('fr')]"/> 

 </xsl:template> 

  
با نام تگ والد  matchاست يعنی ويژگی  ”match=”Parent Tagدقت کافی کنيد که 
کد باال را می توانستيد به صورت زير .نمايشش دھيم مقدار دھی شده تگی که می خواھيم

  :ھم بنويسيد
<xsl:template match="/"> 

 French : <xsl:apply-templates select="/greet/greeting[lang('fr')]"/> 
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 </xsl:template> 

  :خروجی کد فوق به صورت زير خواھد بود
French : Bienvenue  

می بايست آن را در داخل کروشه يا  langھنگام استفاده از تابع پس در حالت کلی 
ناحيه ی انتخاب به کار ببريد البته اين ناحيه ی انتخاب ھميشه بايد وابسته به يک تگ 

  :باشد ھمان تگی که می خواھيم مقدارش ر نمايش دھيم
tag name[lang(‘value name’)] 

امکان اين نيست که آن را تنھا صدابزنيد می باشد و  Booleanاين تابع از نوع توابع 
  :مثال کد زير اشتباه است

<xsl:template match="/greet/greeting"> 

 <xsl:apply-templates select="lang('fr')"/> 

 </xsl:template>  
بايد در داخل کروشه صدا زده شوند که کم  XSLTبرای استفاده در  XPathاکثر توابع 

که قبال در  Starts-Withنيز آشنا می شويد با علم به اينکه تابعی مثل کم با توابع ديگری 
  .موردش توضيح داده ايم ھم در داخل کروشه صدا زده شد

  
که نام يک سری تگ مشابه را به است  ()sumاز جمله توابع محاسباتی مھم تابع 

در برای مثال .مع می کندجعنوان ورودی دريافت می کند و مقادير آن تگ ھا را با يکديگر 
به .را با ھم جمع کنيم Priceمی خواھيم مقادير موجود در تگ ھا  DVDسند مربوط به 

  :ھا را می خواھيم DVDگر مجموع قيمت يعبارت د
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="sum(DVDList/DVD/Price)"/> 

 </xsl:template> 

  .است Priceمجموع مقادير تگ ھای خروجی کد فوق يک عدد است که آن ھم 
را مسير دقيق تگ موردنظر  sumبه اين نکته دقت کنيد که من آرگومان ورودی تابع 

  .قرار دادم priceيعنی 
که مقدار برگشتيشان  يک  sumاين است که در اينگونه توابع مثل  ديگر نکته ی مھم

 تگ داد و حتما بايد ازنمايش  apply-templateرا نمی توان با تگ  مقدار عددی است
Value-Of استفاده کرد.  

اين تابع يک مقدار عددی را به .است ()roundتابع  XPathاز جمله توابع ديگر در 
  :مثال .عنوان آرگومان ورودی می پذيرد و آن عدد را رند می کند
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round(23.45)=23 
round(23.76)=24 

  :و نمايش داديمشماره ی چھارم را رند کرده  DVDدر مثال زير قيمت 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="round(DVDList/DVD[4]/Price)"/> 

 </xsl:template> 

  .است ٢٤بوده که خروجی کد باال عدد  ٢٣٫٥١شماره ی چھارم   DVDقيمت 
البته اگر در مقدار برگشتی تناقضی با ھم نداشته (می توان توابع را تودرتو ھم صدا کرد

ھا را به صورت زير محاسبه می  DVDمثال ما مقار رند شده ی مجموع قيمت کل .)باشند
  :کنيم

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="round(sum(DVDList/DVD/Price))"/> 

 </xsl:template> 

آرگومان  اين تابع ھر چند تا.اشاره کرد ()concatاز توابع ديگر می توان به تابع 
 رشته ی حاصل از اتصالشان را ھم وصل می کند و هورودی می پذيرد و تمام آنھا را ب

  :در استفاده از اين تابع حتما بايد دو عبارت زير را بلد باشيد.برمی گرداند
#&١٠;    

  .باعث رفتن به سطر بعد می شود
#&٣٢;  

  .باعث ايجاد يک فضای خالی می شود
خروجی کار می کنند و در ھنگام اجرا کار نمی  htmlورد باال تنھا در سورس مالبته دو 

  .کنند
 ٤شماره ی  DVDقيمت و بازيگران –نام کارگردان -عنوان فيلمبرای مثال من مقادير 

  :را به ھم وصل کردم
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="concat('The Titel Of The Film is 

',/DVDList/DVD[4]/Title,'&#10;',' Director is 

',/DVDList/DVD[4]/Director,'&#32;&#32;','Price Of This DVD : 

',/DVDList/DVD[4]/Price,'&#10;','The Star Of This DVD : ', 

'&#10;',/DVDList/DVD[4]/Starring/Star[1],'&#32;','&amp;','&#32;',/DVDList/DVD

[4]/Starring/Star[2])"/> 

 </xsl:template> 

  :باال به شکل زير می شود XSLخروجی برای  htmlسورس 
The Titel Of The Film is Original Sin 

 Director is Henri Wacdfgowi  Price Of This DVD : 23.51 
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The Star Of This DVD :  

Antonio Banderas & Anjelina Jolie 

  :و اگر آن را اجرا کنيد به صورت زير خواھد بود
The Titel Of The Film is Original Sin Director is Henri Wacdfgowi Price Of This DVD : 23.51 The Star Of 
This DVD : Antonio Banderas & Anjelina Jolie  

ھمانطورکه از معنی آن نيز .است ()substringتابع بعدی که معرفی می کنيم تابع مھم 
آرگومان ورودی  ٣يا  ٢ اين تابع می تواند.پيداست اين تابع يک زير رشته توليد می کند

رشته ی مورد نظر است که می خواھيم از آن يک زير اولين آرگومان آن .داشته باشد
کاراکتر  شماره یاين مقدار بيانگر .دومين آرگومان يک مقدار عددی است.رشته توليد کنيم

ر باشد بيانگر اين و ھمينطور آرگومان ورودی سوم اگ.ھايی است که از اول رشته کم شود
است که از آن تعداد کاراکتر ھايی که توسط دومين آرگومان کم شده چقدر به جلو 

  :مثال.بياييم
substring(‘ali reza’,2)=li reza 
substring(‘ali reza’,2,4)=li r 

  .باعث شد ما از ابتدای رشته تا سر کاراکتر دوم از رشته بکاھيم ٢در مثال اول عدد 
باعث شد ما از ابتدای رشته تا سر کاراکتر دوم از رشته بکاھيم  ٢ھم عدد  در مثال دوم

  .کاراکتر اول مورد قبول است ٤در آيد حال از اين رشته  li rezaتا رشته به صورت 
-substringوجود دارند به نامھای  ()substringدو تابع ديگر نيز از خانواده ی تابع 

after()  وsubstring-before تابع  که کارsubstring()  را به نحو محدودتری انجام
و دو ارگومان ورودی ارند اولی خود رشته و دومی کاراکتری که با آن عمل  می دھند

  :کاربرد اين دو تابع در مثال زير مشخص است.انطباق انجام می شود
substring-before('1963/02/13', '/')=1963 

substring-after('1963/02/13', '/')=02/13  
به محض برخورد با  انجام شد واز ابتدای رشته / عمل انطباق با کاراکتر در مثال اول  

  .ھر چه قبل از آن بود به خروجی رفت /اولين کاراکتر 
از ابتدای رشته انجام شد و به محض برخورد با / در مثال دوم عمل انطباق با کاراکتر 

  .جی رفتھر چه بعد از آن بود به خرو/ اولين کاراکتر 
اين .کاراکتر را انجام ميدھد جابجايیعمل تابع اين .است ()translateتابع بعدی تابع 

آرگومان ورودی دارد ولی رشته ی مربوطه دومی کاراکتری که در رشته يمربوطه  ٣تابع 
ھست و ما می خواھيم آن را تبديل کنيم و آرگومان سوم کاراکتری است که  عمل تبديل به 
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 Rمی خواھم ھر چه  ali reza ramin rahmanمثال در جمله ی .يردآن صورت می گ
  :تبديل کنم Zداريم را به 

translate(‘ali reza ramin rahman’,’r’,’z’) 
  :آن به صورت زير می شود XSLکد  

<xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="translate('ali reza ramin rahman','r','z')"/> 

 </xsl:template> 

  :خروجی به صورت زير می شود Htmlو سورس 
ali zeza zamin zahman 

را فھميديد می خواھيم يک مثال  translateو  substringحال که طرز کار دو تابع 
آدرس داخلی  در اين مثال من می خواھيم.کاربردی از ترکيب اين دو تابع را با ھم ببينيم

  :به اين صورت که آدرس زير را دريافت می کنم.يک کامپيوتر را به آدرس وب تبديل کنم 
C:\LearningXSLT\examples\ch05\path.xml 

  :و آن را تبديل به آدرس وب زير می کنم
.com/users/LearningXSLT/examples/ch05/path.xmlhttp://mysite 

آنچه که در اينجا واضح است اين است که عالمت بين پوشه ھا در سيستم داخلی يک 
پس يکی از .است /در حالی که عالمت بين صفحات يک سايت .است \کامپيوتر به صورت 

ھمچنين يک مشکل .ودانجام ش translateذاست که بايد با تابع  /به  \کارھای من تبديل 
اين کار را .ندارم و بايد آن را حذف کنم \:Cديگر اين است که من در آدرس وب نيازی به 

پس تنھا چيزی که می ماند اضافه کردن آدرس .انجام می دھم substringنيز با تابع 
به سادگی انجام می  <xsl:text>سايت و با احيانا صفحه ای خاص از سايت که با تگ 

ی مربوطه حذف می  را از اول رشته \:Cرشته ی  substringابتدا با تابع  پس.گيرد
  :را به صورت زير می نويسم xmlسند  ,قبل از آن .کنم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<doc>C:\LearningXSLT\examples\ch05\path.xml</doc> 

  :کنمبه صورت زير استفاده می  substringبرای حذف از تابع 
substring(/doc,4) 

/doc  مقدار تگdoc  در سندxml ھم يعنی از اول رشته  تا  ٤عدد .را برمی گرداند
  :پس تا اينجا من عبارت زير را توليد کردم.سر کاراکتر چھارم را حذف کن

LearningXSLT\examples\ch05\path.xml 

  :نمعوض می ک/ ھا را با  \جای تمام  translateحاال با يک تابع 
translate(substring(/doc,4),'\','/') 
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  :به فرم زير می شود <xsl:value of>پس تگ 
<xsl:value-of select="translate(substring(/doc,4),'\','/')"/> 

  :دلخواھی را مبنی برآدرس سايت به تگ باال بچسبانيم textکافيست 
<xsl:text>http://mysite.com/users/</xsl:text> 

  :به صورت زير شد XSLکلی پس کد 
<xsl:output method="html" indent="yes"/> 

<xsl:template match="/"> 

  <xsl:text>http://mysite.com/users/</xsl:text><xsl:value-of 

select="translate(substring(/doc,4),'\','/')"/> 

 </xsl:template> 

  .خروجی را ھم که قبال ديده بوديد
ارت توليد شده ی فوق در خروجی يک نوشته ی ساده است و ھيچ گونه لينکی البته عب

در  HyperLinkتبديل کنيم از تگ مخصوص  HyperLinkبرای اينکه آن را به .ندارد
html  استفاده می کنيم يعنی تگ<a></a> . از اين تگ به صورت زير درhtml  استفاده

  :می شود
<a href=”URL”>Text</a> 

و  صفحه ی وب مقصد است  در نظر گرفته می شود آدرس hrefرای مقداری که ب
Value  تگa  ھمانtext  ی است که اگر رويش کليک کنيم به آدرس موجود در ويژگی

href می رويم.  
  :کنيممی توليد  aبرای تگ  Valueو ھم  hrefو ھم ويژگی  aبايد ھم تگ  XSLپس در 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:element name="a"> 

  <xsl:attribute name="href"> 

   <xsl:text>http://mysite.com/users/</xsl:text> 

   <xsl:value-of 

select="translate(substring(/doc,4),'\','/')"/> 

  </xsl:attribute>GO 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

  :کد فوق به صورت زير خواھد بودسورس خروجی 
<a 

href="http://mysite.com/users/LearningXSLT/examples/ch05/path.xml">GO</a> 

که حاوی لينک باال  و اگر آن را اجرا کنيد نوشته ی زير روی صفحه ظاھر می شود
  :است

GO  

  .وبی که توليد کرده بوديم خواھيم رفت که اگر رويش کليک کنيم به آدرس

www.ParsBook.org



390 
 

  
ھر تگ  xmlدر اسناد معتبر .است ()generate-idتابع بعدی که معرفی می کنيم تابع 

ھم ھست و به وسيله ی آن از ساير تگ ھا قابل شناسايی  Uniqueدارد  که  Idيک 
 مقدار شناسه ی واحدتگ ھای مختلف يک می تواند برای  ()generate-idتابع .است

اين تابع نام تگی که قرار است برايش شناسه توليد کند را به عنوان آرگومان .توليد کند
  .ورودی می پذيرد

در ابتدا يک مثال بسيار ساده با ھم می بينيم و سپس يک مثال کمی پيچيده تر مطرح 
  :زير را در نظر بگيريد xmlسند .می کنيم

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<doc>hellow</doc> 

تعريف کنم  idيک ويژگی  docمی خواھم يک خروجی به شکلی ايجاد کنم که برای تگ 
برای اين .برايش در نظر بگيرم uniqueمقداری  ()generate-idو با استفاده از تابع 

موجود در  docش را از تگ  Valueايجاد کنم که  docکار من بايد تگ جديدی به نام 
  :را به صورت زير می نويسم templateپس ابتدا تگ .مدريافت کن xmlسند 

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

<xsl:template match="doc"> 

   

 </xsl:template> 

که مقدار اين  idتعريف می کنم با يک ويژگی به نام  docسپس در داخلش تگی به نام 
ديگر می دانيم تگ جاری ھمان تگی به عبارت .ويژگی بر اساس تگ جاری قرار داده شود

بر اساس آن توليد می کنم و به ويژگی  Idمن يک .آمده matchاست که نامش در قسمت 
id  تگ جديدم نسبت می دھد و ھمينطورValue  تگ جديدم را ھم از تگ جاری می

  :نمايش می دھند. با علم اينکه تگ جاری را با .گيرم
<xsl:element name="doc"> 

 <xsl:attribute name="id"> 

  <xsl:value-of select="generate-id(.)"/> 

 </xsl:attribute> 

 <xsl:value-of select="."/> 

  </xsl:element>  
  :پس کد کلی به فرم زير شد

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

<xsl:template match="doc"> 

 <xsl:element name="doc"> 

  <xsl:attribute name="id"> 

   <xsl:value-of select="generate-id(.)"/> 
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  </xsl:attribute> 

  <xsl:value-of select="."/> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template>  
  :خروجی به شکل زير ميشود htmlو سورس 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<doc id="ID0EC">hellow</doc>  
  .اختصاص داده شده توجه کنيد idی که به ويژگی واحد به مقدار

  .حال به مثال پيچيده تر بپردازيم
  :زير را در نظر بگيريد xmlساده ی برای مثال سند 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<doc> 

 <a>hellow</a> 

 <a>welocome</a> 

 <a>thanks</a> 

 <a>ok</a> 

 <a>good</a> 

</doc> 

ھا پس  idالبته اين .واحد توليد کنم idيک  aاز تگ ھای  کھم برای ھر يمن می خوا
من می خواھم  وو تنھا جنبه ی نمايش دارند  اصلی اعمال نمی شود  xmlاز توليد به فايل 

حاوی يک ويگی  aخروجی نمايش دھم که تمام تگ ھای  htmlرا در فايل  xmlيک سند 
id  با مقداریUnique ر کد زير را می نويسمبرای اين کا.باشد:  

<xsl:template match="a"> 

 <xsl:element name="a"> 

  <xsl:attribute name="id"> 

   <xsl:value-of select="generate-id(.)"/> 

  </xsl:attribute> 

  <xsl:value-of select="."/> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

اين به اين .کار دارم aتگ ھايی به نام  اه بمشخص کردم ک ”match=”aمن با عبارت 
بلکه به اين معنی است که .شناسه اضافه کنم aمعنی نيست که من می خواھم به تگ ھای 

در  aآنھا را از تگ جاری  Valueتوليد کنم که  aمن می خواھم تگ ھای جديدی به نام 
  .يافت کنم

که مقدار آن را با  idبا يک ويژگی  aسپس يک تگ جديد ايجاد کردم به نام 
generate-id(.) در داخل  .عالمت .توليد کردمgenerate-id  نشان دھنده ی اين است

اين تگ جاری ھمان تگی است که در  حال که برای تگ جاری می خواھد شناسه توليد کند
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توليد می کند بر  (.)generate-idدقت کنيد مقداری که تابع .مشخص شده matchقسمت 
توليد  (.)generate-idما مقدار شناسه را با .است نه برای تگ جاری اساس تگ جاری

  .تگ جديدی که ساختيم قرار می دھيم idويژگی  درمی کنيم و سپس آن را 
اين کار باعث می شود .مدمشخص کر <”.”=xsl:value-of select>مقدارش ھم با 

  .انتقال داده شود aمقدار تگ جاری به تگ جديد 
 aاست و تگ جديدی ھم که من ساختم  aم است که تگ جاری در اينجا اين نکته نيز مھ

  .و اين دو با ھم فرق می کنند نام دارد
  :باال تر از کد باال کد زير را بنويسيد

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:element name="doc"> 

  <xsl:apply-templates select="/doc/a"/> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

 .را نمايش می دھد aاين کد مقادير تمام فرزند ھای تگ 
  :پس کد کلی به شکل زير شد

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:element name="doc"> 

   <xsl:apply-templates select="/doc/a"/> 

  </xsl:element> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="a"> 

  <xsl:element name="a"> 

   <xsl:attribute name="id"> 

    <xsl:value-of select="generate-id(.)"/> 

   </xsl:attribute> 

   <xsl:value-of select="."/> 

  </xsl:element> 

 </xsl:template> 

رتيب که با تگ به اين ت.در اين مثال ھم عمل انطباق يا ميکس انجام می شود
template تمام مقادير تگ ھای  ,اولa  ولی وقتی .پشت سر ھم نمايش داده می شوند

دوم اجرا می شود تگ ھای توليد شده يکی يکی به جای مقادير نمايش  templateتگ 
پشت  aتمام مقادير تگ ھای  ,اول templateبرای مثال با تگ .داده شده قرار می گيرند

  :می شوند که به صورت زير می شودسر ھم نمايش داده 
<doc>hellowwelcomethanksokgood</doc> 

www.ParsBook.org



393 
 

چون ھنوز به  که اين در نمايش به اين صورت است ولی در اصل به شکل زير است
  :خروجی نرفته

<doc><a>hellow</a><a>welcome</a><a>thanks<a></a>ok<a>good</a></do
c> 

  :تگ به صورت زير ساخته می شود يک دوم templateسپس با اولين اجرای تگ 
<a id="ID0EE">hellow</a>  

با تگ باال عوض می  <a>hellow</a>سپس عمل ميکس انجام می شود و جای تگ 
تا وقتی که تگی به نام (تمام تگ ھای موجود انجام می گيرد اين عمل به ترتيب برای .شود

a در عبارت مربوطه وجود داشته باشد.(  
  :می شود ريپس خروجی به شکل ز

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<doc> 

  <a id="ID0EE">hellow</a> 

  <a id="ID0EG">welocome</a> 

  <a id="ID0EI">thanks</a> 

  <a id="ID0EK">ok</a> 

  <a id="ID0EM">good</a> 

</doc> 

ر پيدا کنيد بايد تبح XSLاگر می خواھيد در . کاربرد فراوانی دارد  XSLعمل ميکس در 
  .کنيد کآن را به خوبی در

  
آخرين تگ مشابه را بر می گرداند مثال اگر سند  Valueاين تابع .است ()lastتابع بعدی 

xml  ما ھمان سند بااليی باشد کدxsl را به صورت زير بنويسيد:  
<xsl:template match="doc"> 

 <xsl:value-of select="a[last()]" /> 

  </xsl:template>  
ناحيه عبارت داخل کروشه مشخص کننده ی .عبارتی بسيار ساده است s[last()]عبارت 

را بر می  aبوده و مقدارآخرين تگ  aحال اين ناحيه وابسته به تگی با نام .ی انتخاب است
استفاده ھای زيادی می توان از تابع .خاھد بود goodگرداند که اگر اجرايش کنيد مقدار 

last() ال خروجی کد زير مقدار تمام تگ ھای کرد مثa به غير از آخری است:  
<xsl:template match="doc"> 

 <xsl:apply-templates select="a[position()!=last()]"/> 

 </xsl:template>  
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مثال .اين تابع فضاھای خالی را نرماليزه می کند.است ()normalize-spaceبعدی تابع 
  :زير باشد به صورت xmlفرض کنيد سند 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<boulevard> 

 <block>      Panorama Street</block> 

 <block>Highland    Plaza  </block> 

 <block>   Hutchens Avenue</block> 

 <block>   Wildwood         Drive</block> 

 <block>    Old     Chimney     Road</block> 

 <block>  Carrol    Circle</block> 

</boulevard> 

اگر .ھستند white-spaceبسيار آشفته و پر از تگ ھا در اين سند  Valueمی بينيد که 
  :انجام دھيم به صورت زير blockما عمل بازيابی را مثال از چھارمين تگ 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="/boulevard/block[4]" /> 

 </xsl:template>  
  :آنگاه خروجی آن به شکل زير می شود

   Wildwood         Drive 

برای نرماليزه کردن .می بينيد که در خروجی عينا ھمان چيزی آمده که در سند بود
استفاده می کنيم و آرگومان وروديش را نام  ()normalize-spaceفضاھای خالی از تابع 

  :ی خواھيم مقدارش نرماليزه شود و سپس در خروجی چاپ شودتگی می دھيم که م
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="normalize-space(/boulevard/block[4])" /> 

 </xsl:template>  
  :حال خروجی به شکل زير می شود

Wildwood Drive 

ته ی مورد نظر برداشته شد می بينيد که فضاھای خالی اضافه از ابتدا مابين و وسط رش
  .و سپس به خروجی رفت

است و دو آرگومان  booleanاين تابع يک تابع .است ()containsتابع مھم بعدی تابع 
کاراکتر است و تشخيص می  )يا چند(ورودی دارد که اولی رشته ی مربوطه و دومی يک

  :مثال).True Or False(کتر در آن رشته وجود دارد يا خيردھد که آيا آن کارا
Contains(‘hellow word’,’wo’)=true 
Contains(‘hellow word’,’ui’)=false 

ا برای من مثال بگوييم آن مقاديری ر.استفاده کنيم true & falseما کی توانيم از اين 
  :زير دقت کنيد xmlبه سند .نمايش بده که در آنھا اين کلمه ی خاص وجود دارد
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<doc> 

 <a>hellow</a> 

 <a>hellow word</a> 

 <a>thank you</a> 

 <a>you are silly</a> 

 <a>how are you</a> 

</doc> 

  :را به صورت زير بنويسيد xslو کد 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="//a[contains(.,'you')]" /> 

 </xsl:template>  
  ).a//(خواھد بود aبحث ما مقدار تمام تگ ھايی با نام  در اين کد

باشد بازيابی می شود و آن ھم  youکه مقدارش حاوی رشته ی  aدر اين کد اولين تگ 
thank you خواھد بود.  

می  را بازيابی کنيداستفاده شده  youاگر بخواھيد تمام مقاديری که در آنھا از رشته ی 
ھمانطور که پيش تر (استفاده کنيد apply-template از تگ Value-ofبايست به جای 

 <xs:apply-template>و  <xsl:value-of>ھم اشاره کرده بوديم يک فرق مھم بين 
قادر نيست در مقدار برگشتی برخی توابع بيش از يک  <xsl:value-of>اين است که 

  ):قادر است <xs:apply-template>مقدار را نمايش دھد ولی 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="//a[contains(.,'you')]" /> 

 </xsl:template>  
  :خروجی کد فوق به صورت زير می شود

thank youyou are sillyhow are you  
از يک نقطه استفاده کرديم اين يعنی تگ  containsما در رشته ی مورد بحث تابع 

اعمال  containsتگی می رسد تنھا در ھمان تگ تابع  يعنی نوبت به بررسی ھر.جاری
می بود استفاده می  aيا ھر چيزی که مسيری برای   aنمی توانستيم از . به جای .شود

عبارت ديگر ما به ھر تگی می  هب.آن وقت از پيمايش تمام تگ ھا خبری نبود کرديم زيرا
را بررسی کنيم ) تگ جاری(مربوط به ھمان تگ containsرسيم بايد مقدار برگشتی تابع 

و در غير اين صورت برنامه با يک خطای  در آن ھست يا نه youو بگوييم آيا رشته ی 
می توان ذکر کرد جستجو بر اساس  containکاربرد ی که از تابع .نحوی روبرو ميشد
  .کلمه ی کليدی است
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ا محاسبه و اين تابع طول يک رشته ر.است ()string-lenghtتابع ساده ی بعدی تابع 
  :مثال.پس طبيعتا يک آرگومان ورودی دارد و آن ھم ھمان رشته است.برميگرداند

string-lenght(‘ali’)=3 
اين تابع عمل نقيض را انجام می دھد .است ()notتابع بعدی که معرفی می کنيم تابع 

مثال مربوط به  xmlمثال طبق سند .است trueباشد خروجيش  falseمثال اگر وروديش 
  :را به صورت زير بنويسيد xslکد  containsابع ت

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates select="//a[not(contains(.,'you'))]" /> 

 </xsl:template>  
آمده و ھمين کار را برعکس  notيک تابع  containsھمانطور که می بينيد روی تابع 

  :نيستند youمی روند که حاوی رشته ی می کند و مقادير تگ ھايی به خروجی 
hellow hellow word  

نام تگ .می پردازيمدر اينجا به معرفی يک تابع و يک تگ ھمنام و به ھم وابسته 
<xsl:key>  ونام تابعkey() کاری که اين دو با ھم انجام می دھند بازيابی داده از .است

يک الگو برای بازيابی مشخص  <xsl:key>به گونه ای که در ابتدا با تگ .است xmlسند 
يک تگ  <xsl:key>تگ .عمل بازيابی را انجام می دھيد ()keyمی کنيد و سپس با تابع 

top-level  است يعنی جزو فرزندان تگ<xsl:style-sheet>  محسوب می شود و نمی
نحوه ی تعريف آن به صورت .استفاده کرد <xsl:template>توان از آن در داخل تگ 

  :زير است
<xsl:key name=” name” match=”pattern name” use=”use name”/> 

برای استفاده در  <xsl:key>که تنھا برای شناسايی تگ نام دارد  nameاولين ويژگی 
  .کاربرد دارد keyتابع 

يک الگو برای بازيابی مشخص می کند و ھمان اين ويژگی .است matchويژگی بعدی 
من خودم .داشت <xsl:template>معمولی در تگ  matchنقشی را در اينجا دارد که 

دادم و بيشتر الگوھای بازيابی را به  <xsl:template>موجود در  matchکمتر الگو به 
value-of وapply-template  مثال نام .بھتر است در اينجا ھم ھمين کار را بکنيد.دادم

و يا يک  بازيابی را انجام دھيدگره ای را بدھيد که می خواھيد از تگ ھای فرزند آن عمل 
موجود در  matchدرکل اگر بخواھيد از الگوھای کامل در .خالی/ عالمت 
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<xsl:template> استفاده کنيد دستتان برای فيلتر نمايش داده ھا در تگ ھايی ھمچون
value-of وapply-template بسته خواھد بود.  

از چه گره ای بايد  ()keyتابع گی مشخص می کند ژاين وي.است useويژگی آخر 
 xmlکد زير بر مبنای سند .حال اين گره می تواند ھم تگ و ھم ويژگی باشد.کنداستفاده 

  .ھاست DVDمربوط به 
 <xsl:key name="myDVD" match="DVD" use="@id"/>  

دادم  DVDالگويش را ھم تگ .قرار دادم myDVDرا  <xsl:key>در اين کد نام تگ 
  .ل بازيابی را از تگ ھای فرزند آن انجام دھمچون می خواستم عم

و تگ ھای فرزند تگ  idحال که يک الگو ايجاد کرديم و گفتيم حق استفاده از ويژگی 
DVD  می رسيم به استفاده از آن که بر عھده ی تابع را داريدkey اين تابع عمل .است

-applyتگ  بازيابی را انجام می دھد و برای استفاده می بايست در يکی از دو
template  و ياvalue-of می دانيد اين تگ ھا حتما بايد ھمانطور که استفاده شود... و
بايد در داخل  ()keyپس در نتيجه ازتابع .باشند <xsl:template>در داخل 

<xsl:template> اولی نام تگ .دارد اين تابع دو آرگومان ورودی.استفاده شود
<xsl:key>  بايد با مقدار ويژگی  مقداری است کهو دومیuse  ھمخوانی داشته باشد مثال
معرف يک ويژگی باشد در اينجا آرگومان دوم می توان مقدار آن ويژگی  useاگر ويژگی 

  :باشد 
key('myDVD', '3222')  

که آرگومان ورودی اول است دقيقا ھمان نامی  است که  keyدر اين کد می بينيد که نام 
است که می  3222و مقدارش ھم .تعريف کرده بوديم <xsl:key>تگ  nameدر ويژگی 

آن مقدار .تعريف شده بود ھمخوانی داشته باشد useبايست با مقداری که در ويژگی 
در تگھايی با نام است پس در نتيجه  3222بود و در اينجا ھم مقدارش  idمعرف ويژگی 

DVD) که در ويژگیmatch  تگ<xsl:key> تگی می گرديم  به دنبال) مشخص شده بود
جالب اينجاست که شما محدود به استفاده از مقادير بازيابی شده .باشد ’id=’3222که 

  :يد و می توانيد خودنيز الگوھايی را به آن اضافه کنيدتنيس ()keyتوسط تابع 
<xsl:key name="myDVD" match="DVD" use="@id"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="key('myDVD', '3222')/Title"/> 

 </xsl:template> 
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دارد بازيابی کردم و  ’id=’3222که  DVDرا از تگ  titleتگ  Valueدر اين کد من 
  :خروجی به شکل زير شد

Basic Instinct  
يادتان باشد .می تواند در جستجو ھا باشد Keyپس متوجه می شويم کاربرد عمده ی 

قرار / برابر را  <xsl:template>تگ  matchمقدار  ()keyبرای درست کار کردن تابع 
  .دھيد

  :در برنامه ی خود استفاده کرد مثال <xsl:key>می توان از چندين تگ 
<xsl:key name="myDVD" match="DVD" use="@id"/> 

<xsl:key name="DVD" match="DVD" use="Title"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="key('myDVD', '3222')/Title"/> 

 <xsl:text> ---</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="key('DVD', 'Basic Instinct')/Starring/Star[1]"/> 

 <xsl:text> ---</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="key('DVD', 'Basic Instinct')/Starring/Star[2]"/> 

 </xsl:template> 

را نيز بازيابی   Title (Basic Instinct(با نام  DVDمثال من نام بازگران  در اين
پس می بينيد حتما ملزم نيستيد .است Titleش برابر useمقدار ويژگی  Keyتگ دوم .کردم

ھا  parameterپس از آشنايی با موارد ديگر مثل .آن را با نام يک ويژگی مقداردھی کنيد
  .دکار خواھيم کر keyباز ھم با 

  
اين تگ بر اساس نام تگی که .است <xsl:copy-of>تگ بعدی که معرفی می کنيم تگ 

خود دريافت می کند يک کپی از تمام انشعاب گره ھايی که نامش را با  selectدر ويژگی 
تمام  ,منظور از انشعاب .و به خروجی می برد دريافت کرده ايجاد می کند selectِويژگی 

 .ستو حتی ويژگی ھا گاننواد  د وگره ھای فرزن
  :زير را در نظر بگيريد xmlسند ابتدا برای مثال 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<main> 

 <parkway> 

  <thoroughfare>Governor Drive</thoroughfare> 

  <thoroughfare name="Whitesburg Drive"> 

   <sidestreet>Bob Wallace Avenue</sidestreet> 

   <block>1st Street</block> 

   <block>2nd Street</block> 

   <block>3rd Street</block> 

   <sidestreet>Woodridge Street</sidestreet> 
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  </thoroughfare> 

  <thoroughfare name="Bankhead"> 

   <sidestreet>Tollgate Road</sidestreet> 

   <block>First Street</block> 

   <block>Second Street</block> 

   <block>Third Street</block> 

   <sidestreet>Oak Drive</sidestreet> 

  </thoroughfare> 

 </parkway> 

 <boulevard> 

  <block>Panorama Street</block> 

  <block>Highland Plaza</block> 

  <block>Hutchens Avenue</block> 

  <block>Wildwood Drive</block> 

  <block>Old Chimney Road</block> 

  <block>Carrol Circle</block> 

 </boulevard> 

</main> 

 يا بزرگراه .يکی بزرگراه و ديگری بولوار.در اين سند دو نوع راه مشخص شده
parkway بزرگ می تواند مستقيم باشد و يا حاوی خيابان Thoroughfare ھر .باشد

Thoroughfare ند حاوی خيابان کوچک يا خيابان بزرگ نيزمی تواSideStreet  و
 Thoroughfareھر .ولی يک بولوار تنھا می تواند حاوی کوچه باشد.باشد Blockکوچه 

ذکر می شود و  Valueاگر حاوی کوچه و يا خيابان بزرگ نباشد نامش به عنوان 
  .خواھد بود nameان ويژگی امش به عنوناگرحاوی کوچه و يا خيابان بزرگ باشد 

  :به کد زير نگاه کنيد
<xsl:template match="tag(s) name"> 

 <xsl:copy-of select="tag(s) anme"/> 

 </xsl:template>  
و دومی مقدار دھی  matchاولی مقداردھی به ويژگی .ما دو نوع انتخاب جداگانه داريم

به اين صورت که .است selectگی اصل کار مقدار دھی به ويژ.است selectبه ويژگی 
و نمايش داده می  دشما نام ھر تگی را به آن بدھيد عمل کپی ازآن تگ صورت می گير

می دھيد ناحيه ای را مشخص می کند که عمل  matchولی مقداری که به ويژگی .شود
عالوه بر کپی که با   تگ ھا Valueصورت گيرد و تنھا از  بايد به صورت مستثنی کپی
   .مشخص شده بود selectی ويژگ

  :را به صورت زير بنويسيد xslباال کد  xmlبا توجه به سند 
<xsl:template match="parkway"> 

 <xsl:copy-of select="/"/> 

 </xsl:template> 
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نام تگ نام (ناحيه ای را که بايد عمل کپی به درستی از تمام عناصر در اين کد من 
تنھا از  بايد  يشه در نطرگرفتم و ناحيه ای را که عمل کپیگرفته شود را ر...) ويژگی و

Value گيرد را نصورت  از آن تگ ھاparkway اگر به کد خروجی نگاه .در نظر گرفتم
  :کنيد منظور من را در می يابيد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <main> 

 <parkway> 

  <thoroughfare>Governor Drive</thoroughfare> 

  <thoroughfare name="Whitesburg Drive"> 

   <sidestreet>Bob Wallace Avenue</sidestreet> 

   <block>1st Street</block> 

   <block>2nd Street</block> 

   <block>3rd Street</block> 

   <sidestreet>Woodridge Street</sidestreet> 

  </thoroughfare> 

  <thoroughfare name="Bankhead"> 

   <sidestreet>Tollgate Road</sidestreet> 

   <block>First Street</block> 

   <block>Second Street</block> 

   <block>Third Street</block> 

   <sidestreet>Oak Drive</sidestreet> 

  </thoroughfare> 

 </parkway> 

 <boulevard> 

  <block>Panorama Street</block> 

  <block>Highland Plaza</block> 

  <block>Hutchens Avenue</block> 

  <block>Wildwood Drive</block> 

  <block>Old Chimney Road</block> 

  <block>Carrol Circle</block> 

 </boulevard> 

</main> 

  

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle  
  

در نظر گرفتم کل تگ ريشه به خروجی آمد و از  ”/”=selectکه چون من  دمی بيني
در نظر گرفتم عمل کپی که قرار بود شامل  ”match=”parkwayطرف ديگر چون 
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Value  تگ ھا باشد را تنھا از تگ ھای باقيمانده يعنیboulevard  و گرفتParkWay 
حال اگر می خواھيد ھمه ی تگ ھا مستثنی شوند کافيست .از اين امر مستثنی شد

match=”/” در حالت کلی اگر بيش از يک تگ داشتيد و برای جلوگيری از .قرار دھيد
ھمه ی آنھا را پاک کنيد می توانيد از تگ حذف به  textمی خواستيد  XSLشلوغی سند 

  :صورت زير استفاده کنيد
<xsl:template match=”text()”/>  

 يک تگ را به ما می دھد Valueاين تابع در حقيقت  استفاده کرديم ()textبله از تابع 
اين نکته را .اين کد باعث حذف ھرگونه نوشته ی خالی و بدون تگ از خروجی می شود.

تگ کلی  ٧مثال .بدانيد که در صورت گلچين مقادير مستثنی نبايد از کد باال استفاده کنيد
و حتی نوشته ھای خاليشان در  تای آنھا از مستثنی ھا باشند ٣داريد که می خواھيد 

بقيه ی تگ ھا پاک شود در اين صورت نمی توانيد از کد باال  textو  خروجی باشد
  .استفاده کنيد

در .بعضی مواقع ھم استفاده نکردن از کد باال برای حذف نوشته ھای خالی امکان ندارد
کار  xslبايد مستثنی شود ولی در بعضی اسناد  parkwayال ما ميدانستيم که تگ مثال با

د که اصال متوجه نمی شويد مقاديری که به صورت نوشته ی خالی وآنقدر پيچيده می ش
به درستی مال مدام تگ ھستند و يا مقادير قاطی از تگ ھای مختلف ھستند  وجود دارند

ای خالص شدن از شر نوشته ی خالی استفاده از تگ آن موقع است که بھترين راه بر...و
  .است ()textحذف با تابع 

در نظر می گيريد بی ربط به مقداری که  selectيادتان باشد مقداری که برای ويژگی 
ربطشان اين است که به ھيچ وجه نبايد گره .در نظر می گيريد نيست matchبرای ويژگی 

مشخص می  selectگره ی ای باشد که در  ینواده مشخص می کنيد  matchای که در 
  .ولی برعکس اين مورد صحيح است.کنيد

  :است / جزو نواده ی sidestreetچون  خروجی کد زير بسيار عجيب خواھد بود مثال
<xsl:template match="sidestreet"> 

 <xsl:copy-of select="/"/> 

 </xsl:template>  
  :زير دقت کنيد XSLبه سند 

<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

<xsl:template match="boulevard"/> 

<xsl:template match="parkway"> 

www.ParsBook.org



402 
 

 <new-parkway> 

  <xsl:copy-of select="thoroughfare"/> 

 </new-parkway> 

 </xsl:template> 

  :در اينجا به کدی جديد بر می خوريم و آن ھم کد زير است
<xsl:template match="boulevard"/> 

می شود را  boulevardاين کد به اين معنی است که تمام مواردی که مربوط به تگ 
  .متوقف کن

  .برای درک ھر چه بيشتر اين امر يک ميان بر می زنيم
  :زير دقت کنيد xmlبه سند ساده ی 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<docing> 

<doc1> 

 <a>hellow</a> 

 <a>welocome</a> 

 <a>thanks</a> 

 <a>ok</a> 

 <a>good</a> 

</doc1> 

<doc2> 

 <b>salam</b> 

 <b>khosh amadid</b> 

 <b>mamnoon</b> 

 <b>bashe</b> 

 <b>khoob</b> 

</doc2> 

</docing> 

  :را به صورت زير بنويسيد XSLو سند 
<xsl:output method="xml" indent="yes"/> 

<xsl:template match="doc2"/> 

<xsl:template match="docking"> 

 <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:template> 

دوم ھدف چاپ تمامی عناصر و فرزندان و نوادگان تگ  templateدر اين سند در تگ 
docing  با استفاده ازapply-template در حاليکه تگ .است<xsl:template 

match=”doc2”/> ی تگ در حقيقت يک استثنا روtemplate  دوم قايل می شود و
  :خروجی کد فوق به صورت زير است.محتوياتش را از نمايش محروم می کند

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

hellow 

welocome 
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thanks 

ok 

 good 

يک نسخه از تمام  copy-ofدر آن مثال ھم تگ .حال به مثال اصلی بر می گرديم
د و سپس می گير Thoroughfareھايی با نام  و زير درخت ھا ی تگفرزندان و نوادگان 

ايش داده می مبدون تگ ن است پس آن قسمتی که parkwayاستثنا ھم چک می شود که 
بدون استفاده از تگ  پس خروجی مثال ما.خواھد بود Boulevardتگ ھای  Valueشود 
  :شدبه صورت زير  )</”xsl:template match=” Boulevard>(حذف 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <new-parkway><thoroughfare>Governor Drive</thoroughfare><thoroughfare 

name="Whitesburg Drive"> 

   <sidestreet>Bob Wallace Avenue</sidestreet> 

   <block>1st Street</block> 

   <block>2nd Street</block> 

   <block>3rd Street</block> 

   <sidestreet>Woodridge Street</sidestreet> 

  </thoroughfare><thoroughfare name="Bankhead"> 

   <sidestreet>Tollgate Road</sidestreet> 

   <block>First Street</block> 

   <block>Second Street</block> 

   <block>Third Street</block> 

   <sidestreet>Oak Drive</sidestreet> 

  </thoroughfare></new-parkway> 

  

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle    

  .حال اگر تگ حذف را قرار دھيد ديگر نوشته ھای بدون تگ ظاھر نمی شوند
استفاده می کريم به صورت  </”xsl:template match=” boulevard>اگر از تگ  پس

  :زير می شد
<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 

 <new-parkway><thoroughfare>Governor Drive</thoroughfare><thoroughfare 

name=”Whitesburg Drive”> 

   <sidestreet>Bob Wallace Avenue</sidestreet> 

   <block>1st Street</block> 

   <block>2nd Street</block> 

   <block>3rd Street</block> 

   <sidestreet>Woodridge Street</sidestreet> 

  </thoroughfare><thoroughfare name=”Bankhead”> 
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   <sidestreet>Tollgate Road</sidestreet> 

   <block>First Street</block> 

   <block>Second Street</block> 

   <block>Third Street</block> 

   <sidestreet>Oak Drive</sidestreet> 

  </thoroughfare></new-parkway> 

  

مشخص می  matchدوباره اين نکته را متذکر می شوم که ھيچ وقت گره ای که در 
ر اين صورت از البته د.مشخص می کنيد  selectگره ای باشد که در  نواده یکنيد نبايد 

  .نتيجه عجيب خواھد بودشما خطايی گرفته نمی شود ولی 
به  <xsl:copy-of>برای استفاده از  XPathالبته من خودم راه ساده تر ی را با 

  :صورت زير پيشنھاد می کنم
<xsl:output method=”xml” indent=”yes”/> 

<xsl:template match=”/”> 

 <new-parkway> 

  <xsl:copy-of select=”/main/parkway/thoroughfare”/> 

 </new-parkway> 

 </xsl:template> 

کپی شده و به  throughfareدر اينجا يک راست محتويات تمام تگ ھايی با نام 
 .خروجی می روند

يک  Valueاين تگ يک کپی از .است <xsl:copy>تگ بعدی که معرفی می کنيم تگ 
طرز استفاده از .به خروجی می برد <xsl:apply-template>تگ تھيه می کند و با تگ 
  :اين تگ به صورت زير است

<xsl:copy> 
  <xsl:apply-template/> 
</xsl:copy> 

سند مربوط به راھھا کپی گرفته ھای تگ ھای موجود در  Valueمثال کد زير از تمامی 
  :و نمايش می دھد

<xsl:template match=”/”> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template>  
  :خروجی به شکل زير می شود

<?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 

  Governor Drive 
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   Bob Wallace Avenue 

   1st Street 

   2nd Street 

   3rd Street 

   Woodridge Street 

   

   

   Tollgate Road 

   First Street 

   Second Street 

   Third Street 

   Oak Drive 

   

  

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle 

خروجی نيازمند ايجاد می شوند برای نمايش در  <xsl:copy>کپی ھايی که توسط تگ 
 matchدر ويژگی  يداين تگ را می توان.داده شوند اين ھستند که در داخل يک تگ نمايش

  .می آوريد مشخص کنيد <xsl:copy>ی که برسر تگ <xsl:template>تگ 
  :مثال اگر مثال باال را به صورت زير بنويسيد

<xsl:template match=”parkway”> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:apply-templates/> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template> 

  :به صورت زير می شود که خروجی
 <parkway> 

  Governor Drive 

   

   Bob Wallace Avenue 

   1st Street 

   2nd Street 

   3rd Street 

   Woodridge Street 

   

   

   Tollgate Road 

   First Street 

   Second Street 
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   Third Street 

   Oak Drive 

   

 </parkway> 

  

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle  
در حقيقت ناحيه ای که کپی ھای گرفته شده  matchپس با دادن نام يک تگ در ويژگی 

مثال .حال شما می توانيد اين ناحيه راکوچکتر کنيد.مايش داده شوند را مشخص کرديمنبايد 
  :قرار می دھيم blockباشد آن را برابر   ”match=”parkeway به جای اينکه

<xsl:output method=”xml” indent=”yes”/> 

<xsl:template match=”block”> 

    <xsl:copy> 

<name> 

           <xsl:apply-templates/> 

</name> 

    </xsl:copy> 

</xsl:template> 

داديم به اين  blockده بايد نمايش داده شوند را ناحيه ای که مقادير کپی شدر کد باال 
کد خروجی به .مشخص شدند blockدر داخل خود تگ  blockترتيب مقادير مربوط به 
  :صورت زير خواھد شد

  Governor Drive 

   Bob Wallace Avenue 

   <block><name>1st Street</name></block> 

   <block><name>2nd Street</name></block> 

   <block><name>3rd Street</name></block> 

   Woodridge Street 

   Tollgate Road 

   <block><name>First Street</name></block> 

   <block><name>Second Street</name></block> 

   <block><name>Third Street</name></block> 

   Oak Drive  

  <block><name>Panorama Street</name></block> 

  <block><name>Highland Plaza</name></block> 

  <block><name>Hutchens Avenue</name></block> 

  <block><name>Wildwood Drive</name></block> 

  <block><name>Old Chimney Road</name></block> 

  <block><name>Carrol Circle</name></block> 

www.ParsBook.org



407 
 

نسبت به تگ .چقدر می تواند کاربردی باشد <xsl:copy>د که تگ پس می بيني
<xsl:copy-of>  تگ<xsl:copy> تا اينجا ھميشه از تگ .بسيار پر کاربرد تر است

<xsl:apply-template/>  در داخل<xsl:copy> اين امر باعث نمايش .استفاده کرديم
کردن آن می توانيد از تگ برای محدود .تمام مقادير کپی گرفته شده در خروجی می شود

  .استفاده کنيد </”xsl:template match=”tag name to be remove>(حذف
  :اگر کد ما به صورت زير بود

<xsl:template match="thoroughfare"> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:apply-templates select="sidestreet" /> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template>  

اين .است selectويژگی حاوی  apply-templateاين است که تگ  چيز جديد در اينجا
 selectمثال در باال اگر ويژگی .ويژگی نمايش داده ھای کپی گرفته شده را محدود می کند

  :نبود خروجی به صورت زير بود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

  

  <thoroughfare>Governor Drive</thoroughfare> 

  <thoroughfare> 

   Bob Wallace Avenue 

   1st Street 

   2nd Street 

   3rd Street 

   Woodridge Street 

  </thoroughfare> 

  <thoroughfare> 

   Tollgate Road 

   First Street 

   Second Street 

   Third Street 

   Oak Drive 

  </thoroughfare> 

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle  
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باعث می شود مقادير نمايش داده شده محدود  selectحال ويژگی.که کامال واضح است
پس .به آن داده شده sidestreetدر اينجا نام .به نام تگی باشند که در آن مشخص شده

که خروجی .است sidstreetتگ ھای  Valueش دھد تنھا مقاديری را که قرار است نماي
  :آن به صورت زير است

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

  

  <thoroughfare /> 

  <thoroughfare>Bob Wallace AvenueWoodridge Street</thoroughfare> 

  <thoroughfare>Tollgate RoadOak Drive</thoroughfare> 

  Panorama Street 

  Highland Plaza 

  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle  

واقعا جالب است که من .پس می بينيد که می توان مقادير کپی گرفته شده را محدود کرد
  .نمايش دھم thoroughfareرادر داخل تگ  sidestreetمقادير تگ ھايی با نام  متوانست

مثال از تمام .با ھم استفاده ی بھينه کرد <xsl:copy>و  <xsl:copy-of>وان از می ت
به خروجی  boulovaredدر داخل تگی گرفته و آنھا را  کپی blockتگ ھايی با نام 

  .ببريم
 XPathمی بايست از يک عبارت  xmlھای کل سند  blockبرای دسترسی به تمام 

 blockعبارت صرف نظر از اينکه والد گره ی  اين.است block//و آن ھم .استفاده کرد
يشه مشتق می شوند را بازيابی رکه از تگ  blockچيست تمام گره ھايی با نام 

گفتيم  <xsl:copy-of>ما در مورد تگ .البته از آن بايد در جای مناسب استفاده کنيم.ميکند
آن داده  selectه ويژگی با استفاده از آن می توان از تمام انشعاب ھايی از گره ای که ب که

  :پس عبارت را به صورت زير می نويسيم.تھيه کنيم کپی بوديم
<xsl:copy-of select="//block"/> 

مشخص می شود که در پايين به  matchنتيجه ی کد باال تنھا در صورت وجود ويژگی 
  .آن اشاره می کنيم

اضافه ی ديگری نباشد به درستی نمايش داده شوند و چيز  blockبرای اينکه تگ ھای 
ولی در اينجا چون ما می خواھيم تگ .استفاده کنيم ”/”=matchھمانطور که گفتيم بايد از 
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 ”=matchقرار دھيم ناچارا بايد  boulovaredرا در داخل تگ  blockھای 
boulovared” دليلش را جلوتر می فھميد(باشد.(  

اين کار را تگ .قرار دھيم blockحال کافيست اين کپی که تھيه کرديم را به جای تگ 
<xsl:copy>  دھدانجام می:  

<xsl:template match="boulevard"> 

 <xsl:copy-of select="//block"/> 

</xsl:template> 

به ھمراه مقدارشان به خروجی می رود ولی  blockدر اين کد تمام تگ ھايی با نام 
ايی که جزو فرزندان و نواده ی تمام تگ ھ Valueمستثنی است پس  boulovaredاينجا 
برای حذف .نمايش داده می شوند Textھستند بدون ھيچ تگی به صورت  ParkWayتگ 

  :آنھا از تگ حذف زير استفاده می کنيم
 <xsl:template match="parkway"/>  

اين تگ از تمام سند کپی می گيرد ولی .xsl:copy>حال می رسيم به استفاده از تگ 
اگر کد را به صورت زير .ا نمايش می دھد که در داخلش مشخص شدهصرفا آنھايی ر

  :بنويسيم
<xsl:template match="boulevard"> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:copy-of select="//block" /> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template>  
از تمام سند کپی می گيرد ولی برای نمايش ناچار است  < xsl:copy>در اينجا تگ 

يادتان ھست که قبال .مشخص می کند را نمايش دھد <xsl:copy-of>تی را که تگ محتويا
نگاه  matchپس از نمايش ھم به مقدار ويژگی .استفاده می کرديم apply-templateاز 

 <boulevard>بايد مقاديری که می خواھد نمايش دھد در داخل تگ می کند و می بيند که 
  .قرار دھد

  :شود خروجی ھم به شکل زير می
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <boulevard> 

 <block>1st Street</block> 

 <block>2nd Street</block> 

 <block>3rd Street</block> 

 <block>First Street</block> 

 <block>Second Street</block> 

 <block>Third Street</block> 

 <block>Panorama Street</block> 

 <block>Highland Plaza</block> 
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 <block>Hutchens Avenue</block> 

 <block>Wildwood Drive</block> 

 <block>Old Chimney Road</block> 

 <block>Carrol Circle</block> 

 </boulevard>  
ناچار  <boulevard>توليد شد تگ //   XPath Syntaxدر اينجا چون مقادير توسط 

ی که در داخل خود blockام تگ ھا اعمال شود نه فقط تگ ھای است روی تم
<boulevard>  استفاده می کنيم ديگر از والدين تگ // بودند زيرا وقتی ازblock  صرف

مال خودش است و کدام مال  blockنمی داند که کدام تگ  boulevardنظر می کنيم پس 
parkway مام آنھا اعمال شودپس ناچار است روی ت.  

استفاده شده نبايد تگی که در  <xsl:copy-of>اينجا ھم دقت کنيد چون از تگ  در
مشخص شده  selectتگی باشد که در ويژگی  نواده یمشخص شده  matchويژگی 
  .است

  :ما به صورت زير باشد xslحال اگر کد 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:copy-of select="//block"/> 

 </xsl:template> 

  :اه خروجی به شکل زير می شودآنگ
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<block>1st Street</block> 

<block>2nd Street</block> 

<block>3rd Street</block> 

<block>First Street</block> 

<block>Second Street</block> 

<block>Third Street</block> 

<block>Panorama Street</block> 

<block>Highland Plaza</block> 

<block>Hutchens Avenue</block> 

<block>Wildwood Drive</block> 

<block>Old Chimney Road</block> 

<block>Carrol Circle</block> 

دسترسی داريم ولی  blockھمانطور که می بينيد بی دردسر به تمام تگ ھايی با نام 
  .قرار داد <boulevard>ی در اخل تگ نمی توان آنھا را به سادگ

روی  for-eachاين تگ دقيقا مثل حلقه ھای .است <xsl:for-each>حاال نوبت به تگ 
آن  Valueيک دشته گره ی خاص پيمايش می کند و ما می توانيم مقادير دلخواھی از قبيل 

ه به وسيله است ک selectاين تگ  حاوی يک ويژگی به نام .تگ ھا را از آن بازيابی کنيم
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فرم کلی تگ . محدوده ای که حلقه بايد ويش زده شود را مشخص کنيد ی آن می توانيد
<xsl:for-each> به صورت زير است:  

<xsl:for-each select=”tags Bound”> 
your favorite Retrive... 
</xsl:for-each>  

  :زير را بنويسيد xslھا کد  DVDبرای مثال در سند مربوط به 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:for-each select="/DVDList/DVD"> 

  <xsl:value-of select="name(.)"/> 

  <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:for-each> 

 </xsl:template>  
 ()nameتابع .را ميبينيد for-eachدر اين کد ساده تنھا نحوه ی کار کردن حلقه ی 

محدوده ای که حلقه رويش زده شود را .را بر می گرداند) (.تابعی است که نام تگ جاری
/DVDList/DVD  مشخص کرديم يعنی حلقه روی تک ھايی با نامDVD  که فرزند

DVDList پس .سپس به ھر يک که رسيد نامش را به خروجی می برد.ھستند ميزند
  :خروجی به فرم زير شد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

DVD 

  :و اگر کد را به صورت زير بنويسيد
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:for-each select="/DVDList/DVD"> 

  <xsl:value-of select="Title"/> 

  <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:for-each> 

 </xsl:template>  
آن را در خروجی  Titleتگ  DVD Valueدر اين کد من در ھر بار گردش در ھر تگ 

   .نوشتم
  :خروجی به شکل زير می شود

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>The Matrix 

Basic Instinct 

Basic Instinct2 
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Original Sin 

Desperado 

Open Range 

Last Samurai 

زير ما در مثال .را انجام داد HTMLعمل ايجاد جداول  for-eachمی توان با حلقه ی 
ابتدا قسمت ايستای کار را انجام می دھيم .ھا انجام می دھيم DVDاين کار را برای ليست 
  :که ھمان عنوان ھا است

<tr> 

 <td>Title</td> 

 <td>Category</td> 

 <td>Director</td> 

 <td>Price</td> 

 <td>First Star</td> 

 <td>Second Star</td> 

    </tr>  
  .جاد کردم که حاوی ستونھايی با نامای مشخص شده استمی بينيد که يک سطر اي

  :را ايجاد می کنم for-eachحال حلقه ی 
<xsl:for-each select="/DVDList/DVD">  

 DVDکار به اين صورت خواھد بود که در ھر بار چرخش حلقه که با يک تگ طرز 
ی که در باال چيده انه به ترتيبگمواجه می شويم می خواھيم مقاديرآن را در ستون ھای جدا

شده را درداخل يک برای اين کار کافی است ھر عنصر بازيابی .شده به خروجی ببريم
  ):tr(قرار دھيم و کل آنھا را در يک سطر) td(ستون

<tr> 

 <td> 

  <xsl:value-of select="Title" /> 

 </td> 

 ... 

     </tr>  
  :پس کد کلی به شکل زير خواھد بود

 <xsl:template match="/"> 

 <html> 

  <body> 

   <table width="100%" border="2"> 

    <tr> 

     <td>Title</td> 

     <td>Category</td> 

     <td>Director</td> 

     <td>Price</td> 

     <td>First Star</td> 

     <td>Second Star</td> 

    </tr> 
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    <xsl:for-each select="/DVDList/DVD"> 

     <tr> 

      <td> 

       <xsl:value-of select="Title" /> 

      </td> 

      <td> 

       <xsl:value-of select="@Category" /> 

      </td> 

      <td> 

       <xsl:value-of select="Director" /> 

      </td> 

      <td> 

       <xsl:value-of select="Price" /> 

      </td> 

      <td> 

       <xsl:value-of 

select="Starring/Star[1]" /> 

      </td> 

      <td> 

       <xsl:value-of 

select="Starring/Star[2]" /> 

      </td> 

     </tr> 

    </xsl:for-each> 

   </table> 

  </body> 

 </html> 

 </xsl:template>  
  :صورت زير خواھد بودو شکل جدول خروجی به 

  
جلوتر با اين حلقه بيشتر کار .ھم آشنا شديد for-eachپس با نحوه ی کار با تگ 

  .خواھيم کرد
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  .ياد بگيريم XSLحال می خواھيم کار با متغيرھا و پارامترھا را در 
در اين .ھم از اين قاعده مستثنی نيست XSLھر زبان برنامه نويسی حاوی متغير است و 

اين .است <xsl:variable>اولين آنھا تگ .نوع متغير را معرفی کنيم ٢اھيم بخش می خو
 selectکه نام متغير را مشخص می کند و دومی  nameتگ حاوی دو ويژگی است اولی 
  :فرمت کلی آن به صورت زير است.که مقدارش را مشخص می کند

<xsl:variable  name=”Var name” Select=”tag name or static 
name”/> 

نيز به آن  selectمی توان بدون ويژگی  <xsl:variable>مقدار يک متغير را در تگ 
  :داد

<xsl:varibale name=”var name”>Value</xsl:variable> 
قرار دھيد "" در صورتی که مقدار متغير شما عددی باشد می بايست آن را تنھا درون 

  :ھم استفاده کنيد ’‘ز ا"" ولی اگر رشته ای باشد حتما بايد عالوه بر 
<xsl:variable name="aaa" select="'ali'"/> 

و ھم بيرون آن  <xsl:template>ھم می توانيد درون تگ  <xsl:variable>از تگ 
برای .می گويند globalکه اگر آن را در بيرون ايجاد کنيد به آن متغير  .استفاده کنيد

  .استفاده کنيد$ کنار نامش از عالمت ايست استفاده از يک متغير تعريف شده از قبل می ب
  :در زير نمونه ی ساده ای از استفاده از متغير را می بينيد

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:variable name="aaa" select="'ali'"/> 

 <xsl:value-of select="$aaa"/> 

 </xsl:template> 

ايجاد  aliبا مقدار  aaaربه نام يک متغي <xsl:template>در اين کد  در داخل تگ 
 aaaمتغير در اين کد مقدار .آن را نمايش داديم Value-ofکرديم و سپس ھمانجا با تگ 

که توش تعريف شده قابل دسترسی است و بيرون از آن  templateتنھا در ھمان تگ 
 top-levelبرای قابل دسترس بودن آن می بايست آن را به صورت .قابل دسترسی نيست

  :عريف می کرديمت
<xsl:variable name="aaa" select="'ali'"/> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:value-of select="$aaa"/> 

 </xsl:template> 

زير را  xslمربوط به راھھا را در نظر بگيريد و کد  xmlبرای مثال در اين زمينه سند 
  :بنويسيد
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<xsl:variable name="blocks"> 

 <xsl:copy-of select="//block"/> 

</xsl:variable> 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:copy-of select="$blocks"/> 

 </xsl:template> 

و مقداردھی به آن  blocksول مشخص است تعريف يک متغير به نام اخط  ٣آنچه در 
 <xsl:copy-of>توسط در اينجا .ولی اين مقداردھی ديگر يک رشته ی ساده نيست.است

گرفته می شود البته ھمراه نام تگ و  blockيک کپی کلی از تمام تگھا با نام 
اين تگھا به  برای نمايش.ذخيره می شوند blocksسپس تمام آنھا در داخل متغير .مقدارش

استفاده کنيم تا تمام تگھای موجود در  copy-ofھمراه مقدارشان می بايست باز از تگ 
پس خروجی کد فوق به صورت .ه مقدارشان در خروجی کپی کندرا به ھمرا blocksمتغير 

  :زير می شود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<block>1st Street</block> 

<block>2nd Street</block> 

<block>3rd Street</block> 

<block>First Street</block> 

<block>Second Street</block> 

<block>Third Street</block> 

<block>Panorama Street</block> 

<block>Highland Plaza</block> 

<block>Hutchens Avenue</block> 

<block>Wildwood Drive</block> 

<block>Old Chimney Road</block> 

<block>Carrol Circle</block> 

-applyيا  value-ofاز  copy-ofاگر برای نمايش محتويات متغير به جای تگ 
template جی می رفتند و از طرف استفاده می کرديم محتويات بدون نام تگ به خرو

ديگر نمی توانستيم به آنھا نام تگ را دستی بدھيم چون در اين صورت تگی که ما به آن 
ھا قرار می گرفت در حاليکه ما برای ھر  blockداده بوديم به صورت کلی روی تمام 

  .نياز داشتيم blockيک تگ  blockمقدار 
اين تگ ھمان کاری را می .است <xsl:param>نوع دوم تعريف متغير استفاده از تگ 

با اين تفاوت که می با ھمان تعاريف قبلی انجام می دھد  <xsl:variable>کند که تگ 
 selectتواند حاوی مقدار پيش فرض ھم باشد يعنی می توانيد برايش  با ويژگی 

نيز  paramبا  varuableمی توانيد مثال ھای باال را بجای .ندھيد مقداردھی الزم را انجام
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و  <xsl:param>فرق ديگری که بين .انجام دھيد و با نتايج مشابه روبرو می شويد
<xsl:variable> مقدار متغيری مه با وجود دارد اين است که<xsl:variable>   ايجاد می

تعريف می کنيد قابل تغيير  <xsl:param>کنيد قابل تغيير نيست ولی مقداری را که با 
اين تگ .صورت می گيرد <xsl:with-param>اين تغيير توسط تگ ديگری به نام .است

و  nameحاوی دو ويژگی قابل دسترسی است و  apply-templateتنھا درون تگ 
select است. name  نام متغيريست که با<xsl:param>  تعريف شده وselect 

برای مثال کد زير را که مربوط به سند .رايش شده ی آن متغير استمقدارجديد يا وي
xmlمربوط به راھھا است در نظر بگيريد:  

<xsl:template match="thoroughfare"> 

 <xsl:apply-templates select="block"> 

  <xsl:with-param name="precinct" select="5"/> 

 </xsl:apply-templates> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="block"> 

 <xsl:param name="precinct" select="4"/> 

 <xsl:value-of select="$precinct"/> 

 </xsl:template>  
خواھند بود و نمايش داده می  ٤برابر  blockمقادير تگ ھايی با نام تمام در اين کد 

که فرزند  blockا نام مقادير تگ ھايی بعبارت بااليی باعث می شود که شوند ولی 
thoroughfare  شود ٥ھستند مقدارشان برابر.  

  .خيلی گسترده نيست <xsl:with-param>می بينيد که کاربرد 
  .پس ما در اين بخش با دو نوع تعريف متغير آشنا شديم که بسيار شبيه ھم بودند

ايد مرتب سازی عملی است که در ھر زبانی ب.حال به بحث مرتب سازی می پردازيم
  .اين امکان را فراھم کرده <xsl:sort>نيز با تگ  XSLT.وجود داشته باشد 

را در جای درست به  </xsl:sort>برای اعمال يک مرتب سازی معمولی بايدعبارت 
  .کار ببريد

  
روی مقادير  رتب سازی رامبرای مثال در ھمان سند مربوط به راھھا می خواھيم عمل 

  :نجام دھيم که خروجی به صورت زير شودی ابه گونه ا  blockتگ ھای 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <boulevard> 

 <block branch="thoroughfare">1st Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">2nd Street</block> 
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 <block branch="thoroughfare">3rd Street</block> 

 <block branch="boulevard">Carrol Circle</block> 

 <block branch="thoroughfare">First Street</block> 

 <block branch="boulevard">Highland Plaza</block> 

 <block branch="boulevard">Hutchens Avenue</block> 

 <block branch="boulevard">Old Chimney Road</block> 

 <block branch="boulevard">Panorama Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">Second Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">Third Street</block> 

 <block branch="boulevard">Wildwood Drive</block> 

 </boulevard> 

ه مقدارشان نام ايجاد کرديم ک branchما قبل از مرتب سازی تگ ھای جديدی با ويژگی 
مثال خيابان .بزرگراه يا بولواری است که کوچه يا خيابان مورد نظر از آن انشعاب پيدا کرده

1st Street  ازthoroughfare انشعاب پيدا کرده.  
 templateابتدا يک برای اين کار .پس قبل از مرتب سازی بايداين تگ ھا را توليد کنيم

ه ديم چون قصد داريم تمام مقادير درآن نمايش داايجاد می کن ”match=”boulevardبا 
  :شود

<xsl:template match="boulevard"> 

 </xsl:template> 

استفاده می  XPath //blockاز  blockسپس در داخل آن برای دسترسی به ھر تگ 
و می خواھيم عمل ھا خواھيم داشت  blockاز طرفی چون يک پيمايش روی تک تک  کنيم

ھيچ چيز بھتر ) به آن يک ويژگی اختصاص دھيم (انجام دھيم  blockتگ خاصی روی ھر 
  :نيست for-eachيک حلقه ی از 

<xsl:for-each select="//block">  

   </xsl:for-each> 

چون .انجام دھيم blockروی تگ ھای می توانيم ھر کاری  for-eachدر بين حلقه ی 
 زيرا اين.استفاده کنم <xsl:copy>تگ قصد من اضافه کردن ويژگی است می توانم از 

می گيرد و به خروجی می  blockتگ  Valueيک کپی از تگ در ھربار چرخش حلقه  تگ
  :در تگی محدود کنيمبرد و ما می توانيم آن  مقدار را 

<xsl:copy> 

 <xsl:attribute name="branch"> 

  <xsl:value-of select="name(..)" /> 

 </xsl:attribute> 

 <xsl:value-of select="."/> 

    </xsl:copy> 
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نمايش  blockھمراه با نام تگ  blockدر اينجا تگ کپی باعث می شود محتويات تگ 
است ولی در اينجا  ”select=”//blockالبته ( ”match=”//blockداده شوند چون 

فه می به آن اضا branchسپس در اين بين يک ويژگی به نام .است)را دارد matchنقش 
ھمان بزرگراھی که خيابان مورد نظر (مشخص شده يعنی نام تگ والد.. کند که مقدارش با 
مشخص شده يعنی مقدار تگ جاری که ھمان . مقدارش ھم با سپس  )از آن انشعاب شده

  :به صورت زير شد xslپس کد کلی .است Blockتگ 
<xsl:template match="text()" /> 

<xsl:template match="boulevard"> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:for-each select="//block"> 

  <xsl:copy> 

   <xsl:attribute name="branch"> 

    <xsl:value-of select="name(..)" /> 

   </xsl:attribute> 

   <xsl:value-of select="."/> 

  </xsl:copy> 

  </xsl:for-each> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template> 

به اين .قرار داديم for-eachديگر روی حلقه ی  <xsl:copy>در اين کد يک تگ ما 
اين تگ .نيز يک کپی گرفته می شود for-eachترتيب از کل مقادير توليد شده در حلقه ی 

  .قرار دھيم Boulevardبرای اين است که بتوانيم مقادير را درون تگ 
کپی را از تمامی مقادير می  عملبيرونی  <xsl:copy>ور که می دانيد تگ ھمانط

و سپس حاصل را ) که در اينجا ھم نشده درآن تعريف نشده باشد selectاگر ويژگی (گيرد
محدود می کند و مقادير اضافه به صورت نوشته ی خالی باقی  matchبا مقدار ويژگی 

بود يعنی مقادير توليد شده در تگ  ”match=”boulevardاز آنجايی که .می مانند
boulevard برای حذف ھر گونه .قرار می گيرند و اضافه ھا بيرون از آن ھستندtext  در

 .در تگ حذف استفاده کرديم ()textاز تابع ) نوشته ی خالی و بدون تگ(صفحه 
  :پس کد خروجی به شکل زير شد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

  

 <boulevard> 

 <block branch="thoroughfare">1st Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">2nd Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">3rd Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">First Street</block> 
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 <block branch="thoroughfare">Second Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">Third Street</block> 

 <block branch="boulevard">Panorama Street</block> 

 <block branch="boulevard">Highland Plaza</block> 

 <block branch="boulevard">Hutchens Avenue</block> 

 <block branch="boulevard">Wildwood Drive</block> 

 <block branch="boulevard">Old Chimney Road</block> 

 <block branch="boulevard">Carrol Circle</block> 

 </boulevard> 

اين تگ را .بيابيم </xsl:sort>جای درستی برای درج برای اعمال مرتب سازی بايد 
پس .انجام دھيم blockاضافه کردن ويژگی به تگ ھای بايد قبل از ھر گونه اقدام برای 

در ھر بار چرخش حلقه ابتدا عمل است تا  <xsl:for-each>بھترين جا دقيقا زير تگ 
البته خود کامپايلر ھم در ھيچ .به تگ ويژگی اضافه شودمرتب سازی انجام گيرد و سپس 

بنابراين به سادگی ) Vs(را نميدھد </xsl:sort>جا غير از آن به شما اجازه ی درج 
ی نگاھی بيندازيد می بينيد حال اگر به خروج.را بيابيم </xsl:sort>توانستيد جای درست 

به اين .و به صورت صعودی انجام شده Blockتگ ھای  valueکه مرتب سازی بر اساس 
به  </xsl:sort>انجام شده که تگ  Blockتگ ھای  valueدليل مرتب سازی بر اساس 

است  for-eachحلقه ی  selectنگاه می کند که در اينجا ھمان  matchمقدار 
)//block (ن در می يابد که مرتب سازی بر اساس چه آيتمی صورت گيرد و از آ.  

می توانيد عمل مرتب سازی را بر اساس  <xsl:sort>تگ  selectبا استفاده از ويژگی 
  :والد گره تغيير دھيد برای مثال کد باال را به صورت زير بنويسيد

<xsl:template match="text()" /> 

 <xsl:copy> 

  <xsl:for-each select="//block"> 

   <xsl:sort select="name(..)"/> 

   <xsl:sort/> 

   <xsl:copy> 

    <xsl:attribute name="branch"> 

     <xsl:value-of select="name(..)" /> 

    </xsl:attribute> 

    <xsl:value-of select="."/> 

   </xsl:copy> 

  </xsl:for-each> 

 </xsl:copy> 

 </xsl:template> 

ار کاين .آورديم </xsl:sort>را بر سر  ”(..)xsl:sort select=”name>ما عبارت 
 selectعمل مرتب سازی به صورت جداگانه توسط مقداری که ويژگی باعث می شود که 
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گره ی .در اينجا اين ويژگی حاوی نام والد گره ی جاری است.دارد انجام شود sortتگ 
مرتب سازی بر اساس پس  است blockشخص شده تگ م forجاری که در حلقه ی 

boulevard  وthroughfare عمل مرتب سازی مقادير به اين صورت که .انجام می شود
ھم جدا انجام می  throughfareجدا و بر اساس  boulevardبر اساس  blockتگ ھای 

  :خروجی به صورت زير می شود.شود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

  

<boulevard> 

 <block branch="boulevard">Carrol Circle</block> 

 <block branch="boulevard">Highland Plaza</block> 

 <block branch="boulevard">Hutchens Avenue</block> 

 <block branch="boulevard">Old Chimney Road</block> 

 <block branch="boulevard">Panorama Street</block> 

 <block branch="boulevard">Wildwood Drive</block> 

 <block branch="thoroughfare">1st Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">2nd Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">3rd Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">First Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">Second Street</block> 

 <block branch="thoroughfare">Third Street</block> 

 </boulevard> 

ی به طور جداگانه برای تگ ھای عمل مرتب سازھمانطور که مشخص است 
boulevard  وthroughfare اين مدل مرتب سازی را مرتب سازی .انجام گرفته است

زير  xmlه ای می گويند و بسيار کاربردی است برای درک بيشتر به سند ساده ی دست
  :دقت کنيد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <freezer> 

 <item branch="bakery">bread</item> 

 <item branch="bakery">jelly doughnuts</item> 

 <item branch="bakery">rolls</item> 

 <item branch="freezer">green beans</item> 

 <item branch="freezer">ice cream</item> 

 <item branch="freezer">peas</item> 

 <item branch="freezer">pot pie</item> 

 <item branch="produce">apples</item> 

 <item branch="produce">bananas</item> 

 <item branch="produce">kumquats</item> 

 </freezer> 

  :را به صورت زير بنويسيد xslو کد 
 <xsl:template match="bakery" /> 
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 <xsl:template match="produce" /> 

 <xsl:template match="freezer"> 

  <xsl:copy> 

   <xsl:for-each select="//item"> 

    <xsl:sort select="name(..)"/> 

    <xsl:sort/> 

    <xsl:copy> 

     <xsl:attribute name="branch"> 

      <xsl:value-of select="name(..)" /> 

     </xsl:attribute> 

     <xsl:value-of select="."/> 

    </xsl:copy> 

   </xsl:for-each> 

  </xsl:copy> 

 </xsl:template> 

  :خروجی به شکل زير می شود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 <freezer> 

 <item branch="bakery">bread</item> 

 <item branch="bakery">jelly doughnuts</item> 

 <item branch="bakery">rolls</item> 

 <item branch="freezer">green beans</item> 

 <item branch="freezer">ice cream</item> 

 <item branch="freezer">peas</item> 

 <item branch="freezer">pot pie</item> 

 <item branch="produce">apples</item> 

 <item branch="produce">bananas</item> 

 <item branch="produce">kumquats</item> 

 </freezer> 

می بينيد که مرتب سازی به صورت دسته ای برای تک تک دسته ھا جداگانه انجام 
می توانيد صعودی يا نولی بودن مرتب سازی را  <xsl:sort>تگ  orderويژگی با .شده

 xsl:sort>از  </xsl:sort>مشخص کنيد مثال در کد باال اگر به جای 
order=”descending”/> ويژگی ديگر .استفاده کنيد مرتب سازی نزولی انجام می شود

ساس حروف کوچک و است که ترتيب مرتب سازی بر ا case-orderويژگی  sortتگ 
فرق می کند و بايد ترتيبی برای آن  carبا  Car از نظر آن بزرگ را مشخص می کند مثال

ابتدا را انتخاب کند  Upper-firstمقدار  case-orderمشخص شود مثال اگر برای ويژگی 
Car  و سپسcar ويژگی ديگر .انتخاب می شوندdata-type  است که نوع داده ای عنصر

اين ويژگی وقتی کاربرد دارد که عدد ھا  جھت مرتب سازی را مشخص می کندمورد نظر 
زيرا در بعضی موارد بعضی ھا اعداد را رشته در نظر می .از نوع رشته باشند يا نباشند
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گيرند و بايد نوع داده ای را درست مقدار دھی کنند ئ در غير اين صورت اين باعث مرتب 
  .سازی نادرست خواھد بود 

  .استفاده کنيد ()textاال ھم به جای دو خط اول می توانستيد از تگ حذف و تابع در کد ب
  :را چک می کنيم sortزير ويژگی ھای ديگر تگ  xmlبا استفاده از سند 

<doc> 

 <a id="1">ali</a> 

 <a id="3">reza</a> 

 <a id="6">asghar</a> 

 <a id="9">zahrai</a> 

 <a id="2">ahmad</a> 

 <a id="7">soosan</a> 

 <a id="4">nemat</a> 

 <a id="5">jafar</a> 

 <a id="8">moahmmad</a> 

 <a id="11">omid</a> 

 <a id="0">kazem</a> 

</doc>  
  به صورت زير باشد xslاگر کد 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:for-each select="//a"> 

  <xsl:sort/> 

  <xsl:value-of select="."/> 

  <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:for-each> 

 </xsl:template>  
به اين ترتيب در ھر بار چرخش حلقه مرتب سازی انجام می شود و سپس مقدار تگ 

خروجی اين کد اسامی مرتب شده به .جاری که مرتب شده در خروجی نمايش داه می شود
  .صورت صعودی است

  :درا به صورت زير بنويسي xslابتدا کد 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:for-each select="//a"> 

  <xsl:sort select="@id"/> 

  <xsl:value-of select="."/> 

  <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:for-each> 

 </xsl:template>  
عمل مرتب  مشخص می کنيم که for-eachحلقه ی  selectبا ويژگی طبق کد باال 
 selectولی با ويژگی .aچه تگی صورت گيرد که ميبينيد بر اساس تگ  سازی بر روی

در نظر  idويژگی توانستم آيتمی که مرتب سازی بر اساس آن انجام گيرد را  sortتگ 
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ب سازی به درستی انجام مرتولی يک مشکل اينجا وجود دارد و آن ھم اين است که .بگيرم
عددی است ولی اينجا به صورت رشته ای  xmlدر سند  idمقدار ويژگی نمی گيرد زيرا 

استفاده می کنيم و مقدارش  Data-typeبرای اصالح آن از ويژگی .آن را در نظر می گيرد
  :می دھيم numberرا 

<xsl:sort select="@id" data-type="number"/>  
  

توجه کنيد ولی قبل از آن تابع  variableو  keyبه مثالی در زمينه ی حال 
document() اين تابع باعث می شود ما به سند .را معرفی می کنيمxml  ديگری غير از

اين تابع به صورت .آن سندی که عمل تبديل را با آن انجام ميدھيم دسترسی داشته باشيم
  :زير نوشته می شود

document(‘address of xml document’) 
مثال فرض کنيد يک  برای.مقدار برگشتی آن نيز تمام گره ھا ی سند مقصد خواھد بود

  :به صورت زير داريم first.xmlسند به نام 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<usstates> 

 <western> 

  <usstate>Arizona</usstate> 

  <usstate>California</usstate> 

  <usstate>Idaho</usstate> 

  <usstate>Montana</usstate> 

  <usstate>Nevada</usstate> 

  <usstate>Oregon</usstate> 

  <usstate>Washington</usstate> 

  <usstate>Utah</usstate> 

 </western> 

</usstates> 

به  second.xmlسند دوم را با نام .اين سند بيانگر ايالت ھای معروف آمريکا است
  :صورت زير در نظر بگيريد

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<capitals> 

 <capital usstate="Arizona">Phoenix</capital> 

 <capital usstate="California">Sacramento</capital> 

 <capital usstate="Idaho">Boise</capital> 

 <capital usstate="Montana">Helena</capital> 

 <capital usstate="Nevada">Carson City</capital> 

 <capital usstate="Oregon">Salem</capital> 

 <capital usstate="Washington">Olympia</capital> 

 <capital usstate="Utah">Salt Lake City</capital> 
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</capitals> 

  .در اينجا پايتخت ھر ايالت مشخص شده
  :را به صورت زير بنويسيد xslکد 

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:apply-templates 

select="document('second.xml')/capitals/capital[3]"/> 

 </xsl:template> 

دسترسی  second.xmlما به سند  document(‘second.xml’)در اين کد با عبارت 
است  Boiseکه  capitalسومين تگ  valueبه  capitals/capital[3]/داريم و با 

برای تبديل استفاده  XSLCompiledTransformيادتان باشد اگراز شی .دسترسی داريم
  :می کنيد بايدکد آن را به صورت زير اصالح کنيد

        Dim xmlFile As String = Server.MapPath("first.xml") 

        Dim xslFile As String = Server.MapPath("firsting.xsl") 

        Dim htmlFile As String = Server.MapPath("result.htm") 

        Dim a As New XsltSettings 

        a.EnableDocumentFunction = True 

        Dim transform As New XslCompiledTransform 

        transform.Load(xslFile, a, New XmlUrlResolver()) 

        transform.Transform(xmlFile, htmlFile) 

را فعال کنم و  EnableDocumentFunctionتوانستم  xslsettingsدر اين کد با شی 
 xslsettingsکافيست آن شی  XSLCompiledTransformبرای اضافه کردن آن به شی 

در  New XmlUrlResolverش بدھيم و با دادن loadرا به عنوان آرگومان دوم به متد 
  .را حل کرديم documentمشکل وجود تابع حقيقت 

باال را ترکيب کنم  به گونه ای که  xmlدو سند ل اين است که بتوانم ھدف من در اين مثا
پايتخت آن از يک سند ديگر  ,که در اينجا نام ايالت است ,با دادن يک مقدار به يک متغير

را به متغير  Arizonaبازيابی شود و در کنار نامش نشان داده شود مثال اگر من مقدار 
  :بدھم خروجی به شکل زير شود

Phoenix, Arizona 

  :مقادير دو سند است دقت کنيد زير که ترکيبی از  xslباال به کد  xmlحال بر طبق اسناد 
 <xsl:key name="Capital" match="capitals/capital" use="@usstate"/> 

 <xsl:key name="State" match="usstates/western/usstate" use="."/> 

 <xsl:param name="cr">Arizona</xsl:param> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:apply-templates select="document('second.xml')/capitals"/> 

  <xsl:text>, </xsl:text> 

  <xsl:value-of select="key('State', $cr)"/> 

 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="capitals"> 

  <xsl:value-of select="key('Capital', $cr)"/> 

 </xsl:template> 

  .در اين کد از تکنيک ميکس استفاده شده.اين کد بسيار ساده است
با مقادير  تعريف شده و اولی از Capital & stateبا نام ھای  keyدو در دو خط اول 

با فرزند ھای تگ  استفاده می کند و دومی usstateويژگی  کار دارد و از capitalتگ 
usstate فعال ھيچ چيز مشخص نيست .استفاده می کند از تگ جاری استفاده می کند و

شان مشخص شده فعال اعتبار ندارد و صرفا matchيعنی اين الگوھايی که در ويژگی 
پس تا اينجا ھمه .تعريف کرديم Arizonaبا مقدار  crسپس يک متغير به نام .الگو ھستند

  .توضيح واضحات بود
سند  <xsl:apply-template>و به وسيله ی  <xsl:template>سپس در داخل تگ 

second.xml مقادير تگ ھای فرزند اين کار باعث می شود تمام .را به کار اضافه کرديم
  :نمايش داده شوند capitalsتگ 

<xsl:apply-templates select="document('second.xml')/capitals"/>  
  :و با عبارت زير 

<xsl:value-of select="key('State', $cr)"/>  
با نام  keyبه اين صورت که .به ساير نوشته ھا اضافه می شود Arizonaنوشته ی 

State  طبق تعريف بهusstates/western/usstate  مقدار گره ی .(با اشاره می کند و
را به  Arizonaبود را مقايسه می کند و نام  Arizonaرا که برابر  cr$مقدار  )جاری

چندين تگ ھمنام با نامھای  second.xmlھمانطور که ديديد در سند .برد خروجی می
usstate  می خواستيم وجود داشتند و اگرkey  دوم را به صورت زير تعريف کنيم به

  :برمی خورديمچند مقداری مشکل 
<xsl:key name="State" match="usstates/western " use="usstate "/>  

  :)تگ صورتی رنگ در خروجی نخواھد بود(زير استتا اينجا خروجی به صورت 
<capitals> 

 Phoenix 

 Sacramento 

 Boise 

 Helena 

 Carson City 

 Salem 

 Olympia 

 Salt Lake City</capitals> 

, Arizona  
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مقدار اول حاصل عبارت  ٨ھمانطور که ميبينيد 
document(‘second.xml’)/capitals  رنگ صورتی  در باال به(ھستند پس يک تگ

اين تگ به ).مخصوص عمل ميکس است(بايد به صورت باال بينشان باشد) مشخص است
خروجی نميرود ولی قبل از رفتن به خروجی اين تگ وجود دارد تا شايد عمل ميکسی 

دقت کنيد اين تگ صورتی را من خودم جھت فھم بيشتر ايجاد  پس.بخواھد انجام شود
  .کردم

در صورت عدم وجود ھم باعث ايجاد  keyص شده در ھر دو يادتان باشد الگوھای مشخ
استفاده  usstates/western/usstate از طرف ديگر در اين کد ازخطا نمی شود و 

می شد و چنانچه از دومی ھم استفاده کنيد چون ) اول(اصلی xmlکرديم که مربوط به سند 
مانطور که در ادامه کد آن را اضافه کرديم مشکلی پيش نمی آيد ھ documentبا تابع  

  :زير را نوشتيم
<xsl:template match="capitals"> 

  <xsl:value-of select="key('Capital', $cr)"/> 

 </xsl:template> 

به صورت زير تعيين خروجی اين کد به تنھايی .اين کد باعث ايجاد عمل ميکس می شود
  .می شود
key  با نامcapital  به آدرسcapitals/capital  اشاره می کند و مقدار$cr  را که

Arizona  است را با ويژگیusstate  تگcapital  مقايسه می کند و ھر کدام که ھمنام
اين .دقت کنيد matchبه مقدار ويژگی حال .است phoenixبود برمی گرداند که می دانيم 

می گردد و  capitalsپس در محتويات موجود به دنبال تگی با نام .است capitalsمقدار 
اين تگ در .جايگزين می کند مقدار قبليش  را به جای phoenixبه محض يافتن آن مقدار 

پس کافيست به جای مقادير آن مقدار جديد .خروجی باال به رنگ صورتی نشان داده شده
  :قرار گيرد وسپس خروجی به شکل زير می شود phoenixيعنی 

Phoenix, Arizona 

و  xmlيتی ندارد بلکه آنچه که اھميت دارد ترکيب دو سنددر اين مثال خروجی اھم
ھمينطور باز ھم به شکل عميق تری با عمل .و متغير در کنار ھم بود keyاستفاده از 

  .ميکس آشنا شديد
  .می پردازيم XSLدر حال حاضر به بحث برنامه نويسی شرطی در 

ند وجود است و چک می کبه معنای اگر  ifتگ .آشنا می شويم <xsl:if>در ابتدا با تگ 
در حقيقت مقداری که .انجام می دھد testاين کار را با ويژگی .يا عدم وجود يک مقدار را
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يعنی ايا مقدار  ”’test=”@id=’3443مثال .می پذيرد عبارت شرطی است testويژگی 
 if aو يا شرط زيرکه مثل شرط ھای يک طرفه ای مثل .ھست يا نه ٣٤٤٣برابر  idويژگی 
then  است که تنھاtrue  ياfalse برايشان مھم است:  

<xsl:template match="/"> 

 <xsl:if test="//boulevard"> 

  <xsl:text>Found a Boulevard!</xsl:text> 

 </xsl:if> 

 </xsl:template> 

اگر وجود داشت درخروجی .وجود دارد يا نه boulevard//در اين کد چک شده آيا 
  .را بنويس Founf a Boulevardنوشته ی 

اين مثال در .است ifکه فرم ساده ای دارد تنھا نکته اش استفاده از چند در اين مثال 
  :مربوط به راه ھاست xmlرابطه با سند 

<xsl:template match="text()"/> 

<xsl:template match="thoroughfare"> 

 <xsl:if test="@name"> 

  <xsl:copy> 

    <name> 

   <xsl:value-of select="@name"/> 

    </name> 

    <xsl:if test="@name[contains(., 'Drive')]"> 

   <drive> 

    <xsl:if test="block"> 

     <xsl:copy-of select="block"/> 

    </xsl:if> 

   </drive> 

    </xsl:if> 

  </xsl:copy> 

 </xsl:if> 

 </xsl:template> 

سند تگھای تمام  Valueعمل کپی از.است <xsl:copy>کار روی تگ مبنای در اين کد 
کپی گرفته می شود  thoroughfareبه جای مقاديری که از تگ  گرفته می شود و سپس

  :قرار می گيردھستند  <xsl:copy>مقاديری که در داخل تگ 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

  <thoroughfare><name></name></thoroughfare> 

  <thoroughfare><name>Whitesburg Drive</name><drive><block>1st 

Street</block><block>2nd Street</block><block>3rd 

Street</block></drive></thoroughfare> 

  <thoroughfare><name>Bankhead</name></thoroughfare> 

  Panorama Street 

  Highland Plaza 
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  Hutchens Avenue 

  Wildwood Drive 

  Old Chimney Road 

  Carrol Circle 

  .صورت زير توليد می شوندبه  thoroughfareمقادير تگ ھای 
  :قرار می گيرد <name>در داخل تگ  thoroughfareتگ  nameابتدا مقدار ويژگی 

<xsl:value-of select="@name"/>  
 nameحاوی ويژگی به نام  thoroughfareالبته قبل از آن چک می شود آيا تگ  

  :ھست يا نه
<xsl:if test="@name"> 

اگر .ھست يا نه Driveحاوی رشته ی  nameسپس چک می شود اگر مقدار ويژگی 
تگ برايش ايجاد می شود و در درونش چک می شود آيا  Driveبود تگی به نام 
thoroughfare  حاوی فرزندی به نامblock د از مقدار آن تگ کپی ھست يا نه اگر بو

با تگ حذف نيز نوشته ھای خالی که در .قرار بده Driveبگير يعنی مقدارش را درون تگ 
 .خروجی باال ھم آنھا را ميبينيد حذف می کنيم

  :پس خروجی به شکل زير خواھد بود
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<thoroughfare> 

  <name>Whitesburg Drive</name> 

  <drive> 

    <block>1st Street</block> 

    <block>2nd Street</block> 

    <block>3rd Street</block> 

  </drive> 

</thoroughfare> 

<thoroughfare> 

  <name>Bankhead</name> 

</thoroughfare> 

که می رسيم چک می  thoroughfareدر ابتدا به اولين تگ ھمانطور که می بينيد 
به دومين .گيرد شود آيا حاوی ويژگی ھست يا نه چون نيست پس اصال کاری صورت نمی

ھست پس مقدارش  nameحاوی ويژگی که می رسيم می بينيم که  thoroughfareتگ 
می نويسد سپس چک می شود آيا مقدار اين ويژگی حاوی رشته ی   nameرا در تگ 

Drive اوی فرزندی با نام چون ھست سپس چک می شود آيا ح است يا نهblock  ھست يا
اين .به خروجی ميبرد Driveفرزند را در داخل تگ  ٣فرزند با اين نام دارد آن  ٣نه چون 
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می توانستيد کد باال را با .بود <xsl:if>يک مثال نسبتا کامل در زمينه ی استفاده از تگ 
  :ھم بنويسيد thoroughfareروی تک تک تگ ھای  for-eachحلقه ی 

 <xsl:template match="text()"/> 

 <xsl:template match="/"> 

  <xsl:for-each select="//thoroughfare"> 

  <xsl:if test="@name"> 

   <xsl:copy> 

    <name> 

     <xsl:value-of select="@name"/> 

    </name> 

    <xsl:if test="@name[contains(., 'Drive')]"> 

     <drive> 

      <xsl:if test="block"> 

       <xsl:copy-of select="block"/> 

      </xsl:if> 

     </drive> 

    </xsl:if> 

   </xsl:copy> 

  </xsl:if> 

  </xsl:for-each> 

 </xsl:template> 

 //از  thoroughfareمی بينيد که برای دسترسی به تگ ھايی با نام 
thoroughfare استفاده کرديم.  

تگ شرطی بعدی که معرفی جداگانه و استفاده ی ھمزمان  ٣حال می رسيم به معرفی 
  :دارند

<xsl:choose> , <xsl:when>  , <xsl:otherwise>. 
  :تگ در کنار ھم در عبارت زير واضح است ٣کاربرد اين 

<xsl:choose> 
<xsl:when test=”...”> 
... 
</xsl:when>  
<xsl:when test=”...”> 
... 
</xsl:when>  
<xsl:otherwise> 
... 
</xsl:otherwise> 

تگ می توانيد انتخابھای شرطی چند گانه داشته  ٣ھمانطور که مشخص است با اين 
  . if...else if...elseباشيد دقيقا مثل ساختار 
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  .ھا را با ھم می بينيم DVDمربوط به  xmlدر زير يک مثال روی سند 
به معنای اين است که * عالمت .ت زير می نويسمرا به صور Templateدر ابتدا تگ 

پس .و پيمايش شوند تمام فرندان و نوادگان می توانند در اين تگ قابل دسترسی باشند
  :اين کار را انجام می دھد matchدر اينجا نيست چون خود  for-eachنيازی به حلقه ی 

<xsl:template match="*"></xsl:template> 

اين صورت بيان می کنم که به ھر تگی که رسيدی اگر نامش سپس شرط خود را به 
Title  بود بنويسFound a Title  اگر نامشPrice  بود بنويسFound a Price  و اگر
حال در انتھا اگر ھم تگی وجود داشت که ما .بود به ھمين ترتيب Starو  Directorنامش 

ل چک کردن تگ ھا را نيز عم.نام آن تگ Found aبنويس مورد بررسی قرارش نداديم 
  :انجام می دھد ()nameتابع 

<xsl:choose> 

 <xsl:when test="name() = 'Title'"> 

  <xsl:text>Found a Title! 

            </xsl:text> 

 </xsl:when> 

 <xsl:when test="name() = 'Director'"> 

  <xsl:text>Found a Director! 

            </xsl:text> 

 </xsl:when> 

 <xsl:when test="name() = 'Price'"> 

  <xsl:text>Found a Price! 

            </xsl:text> 

 </xsl:when> 

 <xsl:when test="name() = 'Star'"> 

  <xsl:text>Found a Star! 

            </xsl:text> 

 </xsl:when> 

 <xsl:otherwise> 

  <xsl:text>Found a </xsl:text> 

  <xsl:value-of select="name()"/> 

  <xsl:text>. 

      </xsl:text> 

 </xsl:otherwise> 

  </xsl:choose> 

مقدار آن را نيز در کنارش قرار  Titleبه محض يافتن مثال تگ حال می خواھيم 
در انتھای کار استفاده  </xsl:apply-template>کافی است از تگ برای اين کار .دھد
مشخص  matchلبته ما می دانيم اين تگ تمام مقادير تگ ھايی را که الگويشان در ا.کنيم

شده را به خروجی می بردولی در اينجا ابتدا سرط ھا چک می شوند و مقاديری که با تگ 
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دقيقا روی مقاديری قرار خواھند  !Found a Priceبه خروجی فرستاديم مثل  Textھای 
  به اين دليل .آنھا را به خروجی می برد </xsl:apply-template>گرفت که 

<xsl:apply-template/>  را در انتھا قرار دادم که ترتيب در خروجی رعايت شود
خوشبختانه به دليل .The Matrixو سپس بنويسد  !Found aTitleيعنی مثال اول بنويسد 
سر جای اصلی نوشته ھا را  textتمام تگ ھای  <xsl:choose>عملکرد درست تگ 

  :نمونه ای از خروجی را در زير می بينيد.چاپ می کنند
 Found a DVD. 

    Found a Title! 

            The Matrix 

    Found a Director! 

            Larry Wachowski 

    Found a Price! 

            18.74 

    Found a Starring. 

     Found a Star! 

            Keanu Reeves 

     Found a Star! 

            Laurence Fishburne 

يک نکته ی مھم اين است که ھمه جا الزم نيست برای پيمايش روی يک دسته گره 
 matchبه جای آن کافی است مقداردھی درستی به .استفاده کنيد for-eachحتما از تگ 

توانيد از عبارت  می DVDھا برای پيمايش ھر تگ  DVDمثال در سند مربوط به .کنيد
/DVDList/DVD  درmatch استفاده کنيد:  

<xsl:template match="/DVDList/DVD"> 

 <xsl:value-of select="Title"/> 

 <xsl:text>---</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="Price"/> 

 <xsl:text>---</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="Director"/> 

 </xsl:template> 

عناصری  ھم DVDال در ھر تگ ح.ھاست DVDپيمايش من در اين کد روی تک تک 
ش توانستم selectو دادن نام آن عناصر به ويژگی  Value-ofوجود دارد که من با تگ 

  :نمايش دھم خروجی کد فوق به صورت زير است DVDمقاديرش را در ھر تگ 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 The Matrix---18.74---Larry Wachowski 

      Basic Instinct---38.14---Larry Wachowski 

 Basic Instinct2---20.45---Larry Wachowski 

 Original Sin---23.51---Henri Wacdfgowi 

 Desperado---13.12---Henri Wacdfgowi 
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 Open Range---34.74---Henri Wacdfgowi 

   Last Samurai---37.75---Henri Wacdfgowi 

ھم استفاده کنيم ولی اين کار را بدون آن  forبرای خروجی باال می توانستيم از حلقه ی 
ديگر پيمايشی در باشد آنگاه  ”/”=matchحال اگر مثال .ھم انجام دادم matchو باويژگی 

و يا به ويژگی  matchکار نيست پس بايد الگوھای مناسبی بسته با خواسته ی خود به 
select  تگ ھایtemplate & value-of پس اگر .بدھيدmatch  حاوی نام تگی باشد

که به کررات در سند تکرار شده يکی يکی آن ا پيمايش می کند ولی اگر حاوی تنھا يک 
از طرف ديگر با مقداردھی ھای مختلف به .تگ باشد مشخصا پيمايشی در کار نيست

match ظير دست شما در به کار بردن تگھايی نtemplate & value-of  بسته خواھد
 xslه ی ناين نکته در کل مثال ھای ما در زمي .بود پس ھمه چيز به خودتان بستگی دارد

  .صحت دارد
است که برای شماره  <xsl:number>تگ بعدی که الزم می دانم آن ا معرفی کنم تگ 

است را  blockتگ  Valueدر مثال زير من ھرچه .کاربرد دارد بندی مقادير بازيابی شده
و برای شماره بندی از تگ ) ”match=”blockبه وسيله ی (بازيابی کردم

<xsl:number>  کردماستفاده:  
<xsl:template match="//block"> 

  <xsl:number level="any"/> 

  <xsl:text> - </xsl:text> 

  <xsl:value-of select="."/> 

  <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="text()"/> 

انجام شود خروجی به  globalقرار دادم تا شمارش به طور  anyرا  levelويژگی 
  :صورت زير می شود

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

1 - 1st Street 

2 - 2nd Street 

3 - 3rd Street 

4 - First Street 

5 - Second Street 

6 - Third Street 

7 - Panorama Street 

8 - Highland Plaza 

9 - Hutchens Avenue 

10 - Wildwood Drive 

11 - Old Chimney Road 

12 - Carrol Circle 
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شمارش دسته ای صورت می گيرد به اين باشد آنگاه  ”level=”singleاگر مقدار 
دا شمارش می شوند و که فرزند والد خاصی باشند ج blockصورت که ھر تعداد تگ 

  :خروجی به صورت زير می شود
1 - 1st Street 

2 - 2nd Street 

3 - 3rd Street 

1 - First Street 

2 - Second Street 

3 - Third Street 

1 - Panorama Street 

2 - Highland Plaza 

3 - Hutchens Avenue 

4 - Wildwood Drive 

5 - Old Chimney Road 

6 - Carrol Circle 

مشخص می توانيد فرمت شمارنده را  <xsl:number>تگ  formatبا ويژگی 
بدھيد بر اساس حروف  ”format=”aمقدار پيش فرض آن عددی است ولی مثال اگر .کنيد

در صورتی که تعداد بيش از حروف الفبا شد از دو ...a-b-c.الفبا شمارش انجام می گيرد
اگر مقدار ويژگی .خواھد بود abو سپس  aa نوبت zحرف استفاده می کند مثال بعد از 

format  را برابرi&#x9;  در نظر می گرفتيد شمارش به صورت يونانی صورت می
 ....-i – ii- iii-iv.گيرد

اين ويژگی يک نام به . nameيک ويژگی وجود دارد به نام  <xsl:template>در تگ 
  دردی می خورد؟ حال اين نام به چه.اختصاص می دھدمربوطه  templateتگ 

را از  templateکه يک  <xsl:call-template>وجود دارد به نام  XSLيک تگ در 
 templateو اين صدا زدن بر اساس نامی است که به تگ  جايی ديگر صدا می زند

  :داده بوديماختصاص 
<xsl:call-template name=”name of <xsl:template>”/> 

حاال می خواھيم يک بازيابی .را در نظر بگيريد ھا  DVDبرای مثال سند مربوط به 
جداگانه که به ترتيب ويژگی  templateقبل از آن دو .انجام دھيم xslساده از آن توسط 

  :را بازيابی می کند را ايجاد می کنيم DVDتگ  categoryو  idھای 
<xsl:template match="DVD" name="iid"> 

 <xsl:value-of select="@id"/> 

 <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

</xsl:template> 
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<xsl:template match="DVD" name="cat"> 

 <xsl:value-of select="@Category"/> 

 <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 </xsl:template> 

اصلی را به  xslحال کد .است catدوم  templateو نام  iidاول  templateنام 
  :صورت زير می نويسم

<xsl:template match="DVDList/DVD"> 

 <xsl:value-of select="Title"/> 

 <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="Director"/> 

 <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 <xsl:value-of select="Price"/> 

 <xsl:text>&#10;</xsl:text> 

 <xsl:text>This DVD Id :</xsl:text> 

 <xsl:call-template name="iid"/> 

 <xsl:text>This DVD Category :</xsl:text> 

 <xsl:call-template name="cat"/> 

 </xsl:template> 

ش را به خروجی  Price و Title  Directorکه می رسيم DVDبه ھر تگ در اين کد 
می  را صدا iidبا نام  templateيک  </xsl:call-template>می بريم و سپس با تگ 

که نوبت  DVDتگ  idمربوطه رجوع می شود و  templateبه اين ترتيب به تگ .زنم
-xsl:call>بررسيش است بدست آمده و در خروجی چاپ می شود و به ھمين ترتيب برای 

template/>  با نامcat.  
-formatمطرح می کنم قالب بندی اعداد با تابع  xslآخرين بحثی که در زمينه ی 

number() است.  
اين تابع دو آرگومان ورودی دارد که اولی عدد مورد نظر و دومی قالبی برای نمايش 

برای عدديست که در صورت صفر بودن نمايش داده نمی شود و # عالمت .آن است
برای . عالمت .برای عددی است که حتی اگر صفر ھم باشد بايد نمايش داده شود ٠عالمت 

و $ می توانيد از عالمت ھايی چون .ار می رودجدا کردن قسمت صحيح و اعشاری به ک
  :استفاده کنيددر قالب خود نيز % 

format-number(‘3.4135125’,’#.##’)=3.41 
format-number(‘3.41’,’$#.##’)=$3.41 
format-number(‘0.34’,’%##’)=%34  
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 XSLTدر اين بحث با خيلی چيزھا در .به پايان رسيد XSLTخوب بحث ما در رابطه با 
 ASP.NETدر  XMLآشنا شديم و بحث ما فراتر از مقدمات آن بود حال به ادامه ی کار با 

 .می پردازيم
صحبت  aspxدر صفحات  xmlکردن داده ھای  Bindدر اين بخش می خواھيم با 

را آموختيم و  xmlکد نويسی پشت صحنه خواندن و نوشتن داده ھای  اتا به حال ب.کنيم
اين کنترل داده ھا .در اين راستا استفاده کنيم XmlDataSource حال می خواھيم از کنترل

بسيار سريع تر  ObjectDataSourceو  sqlDataSourceرا نسبت به کنترل ھای 
به صورت سلسله مراتبی ھستند و می توانند  xmlاز طرف ديگر داده ھای .ندبازيابی می ک

مبتنی بر  sqldatasourceی داشته باشند در حاليکه داده ھا levelتعداد بی شماری 
می توان به صورت  XmlDataSourceبرای استفاده از کنترل .تندسھ )Tabular(جدول

  :زير عمل کرد
<asp:XmlDataSource ID="XmlDataSource1" runat="server" DataFile="myxml.xml" 

/> 

فت از ص XmlDataSourceبرای کنترل  xmlدر اين کد برای مشخص کردن منبع فايل 
DataFile  آن استفاده کردم و آدرس و نام سندxml خود را به آن دادم.myxml  نام ھمان

ايجاد کنيد و منبع داده اش را  GridViewحاال اگر يک .ھاست DVDسند مربوط به 
XmlDataSource باال بدھيد به صورت زير:  

   <asp:GridView ID="gridview1" runat="server" 

DataSourceID="xmldatasource1" > 

 </asp:GridView> 

  :آنگاه نتيجه ای عجيب به صورت زير می گيريد
I

D 
Category 

3
221 

Science 
Fiction 

3
222 

Drama 

3
223 

Drama 

3
224 

Drama 

3
225 

Action 
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3
226 

Western 

پس نتيجه می گيريم که .نمايش داده شده اند GridViewمی بينيد که تنھا ويژگی ھا در 
در .ار باشد به ھمين سادگی عمل کنيد نمی توانيد مقادير دلخواه خود را بازيابی کنيداگر قر

ھم حاوی ويژگی بودند ويژگی آنھا در Titleو يا  Starringضمن اگر تگ ھای داخلی مثل 
GridView پس .نمايش داده نمی شد و تنھا ويژگی ھای اولين سطح نمايش داده می شوند

تنھا از گره ھای  Bindجه ی دلخواه خود نرسيديم و عمال عمل  به نتيمی بينيم که اصال
  .صورت می گيرد DVDسطح اول ھمچون 

که ممکن است در (برای جلوگيری از مشکل باال و پيش آمدن مشکالت احتمالی ديگر 
در  XPathتفاده از سراھھای مختلفی وجود دارد مثل ا) بازيابی از اسناد پيچيده رخ دھد

Bind  ھاکردن داده.  
استفاده می  sqlکردن مقادير موجود در جداول  Bindدر  ()Evalھمانطور که از تابع 

برای اين کار کافی است .می توانيد اين کار را انجام دھيد XPathکرديد در اينجا ھم با متد 
آرگومان ورودی که به آن می دھيد نيز می .استفاده کنيد XPathاز  <%...#%>در تگ 

ش را نمايش دھيد و يا الگوی مورد نظر برای Valueمی خواھيد  تواند نام تگی که
اين نکته را به خاطر داشته باشيد که مثال  ھنگامی که از آن استفاده می کنيد .بازيابی باشد

را به کار ببريد و نيازی نيست که به  XPath(“Title”)در اينجا می توانيد يک راست 
-topتگ  Xmldatasourceاده کنيم زيرا استف DVDList/DVD/Title/از  Titleجای 

level  راDVD  در نظر می گيرد نه تگDVDList  يعنی تشخيص می دھد تگ ريشه
DVDList  يعنی است و تگ پس از آنDVD و برای  را به عنوان مبدا در نظر می گيرد

 اناگر مثال خواستيم بازيگر و م راست نامش را به کار می بريمھ Titleبازيابی مقدار تگ 
 DVDفرزند  Starچون استفاده کنيم  Starring/Starرا به خروجی ببريم می بايست از 

  .نيست
استفاده  TemplateFieldمن از  GridViewکردن تگ ھا در  Bindبرای در مثال زير 

  :کردم
   <asp:XmlDataSource ID="XmlDataSource1" runat="server" 

DataFile="myxml.xml" /> 

   <asp:GridView ID="gridview1" runat="server" AutoGenerateColumns="false"  

DataSourceID="xmldatasource1" > 

 <Columns> 

 <asp:TemplateField HeaderText="Title"> 
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 <ItemTemplate> 

 <%# XPath("Title") %> 

 </ItemTemplate> 

 </asp:TemplateField> 

 <asp:TemplateField HeaderText="Director"> 

 <ItemTemplate> 

 <%# XPath("Director") %> 

 </ItemTemplate> 

 </asp:TemplateField> 

 <asp:TemplateField HeaderText="Price"> 

 <ItemTemplate> 

 <%#XPath("Price")%> 

 </ItemTemplate> 

 </asp:TemplateField> 

 <asp:TemplateField HeaderText="Starrs"> 

 <ItemTemplate> 

 <%#XPath("Starring/Star[1]")%><br /> 

 <%#XPath("Starring/Star[2]")%><br /> 

 </ItemTemplate> 

 </asp:TemplateField> 

 </Columns> 

 </asp:GridView> 

خود کنترل  XPathکردن مقادير استفاده از ويژگی  Bindنحوه ی ديگر 
XmlDataSource مورد نظر خود را به اين ويژگی بدھيد  به اين ترتيب که الگوی.است

البته نکته ی مھم در اينجا اين است که در اين الگو بايد از آدرس درست تگ ھا و ويژگی .
 XmlDataSourceبه  DataSourceھمزمان با  XPathھا استفاده کنيد زيرا ويژگی 

ی از ھنوز شناختمی رسد که  XmlDataSourceوقتی به  XPathداده می شود و الگوی
را  DVDList/DVD/Title/بايد  Titleتگ ھای سند ندارد بنابراين برای بازيابی تگ 

استفاده  XPathوقتی از  GridViewکردن آن در  Bindبرای در اينجا در ضمن .بنويسيد
تگ ی که در XPathتا متد  استفاده کنيد.)يعنی يک نقطه (می کنيد بايد از تگ جاری 

ا عمل نمايش تگی را برعھده داشته باشد که با ويژگی به کار می رود تنھ <..#%>
XPath  کنترلXmlDataSource مثال زير بيانگر اين مطلب است .مشخص کرده بوديم

  :نمايش می دھد GridViewکه بازيگران فيلم ھا را در 
    <asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" DataFile="myxml.xml" 

XPath="/DVDList/DVD/Starring/Star"></asp:XmlDataSource> 

   <asp:GridView ID="grid" Runat="server" DataSourceID="xml1" 

AutoGenerateColumns="false"> 

   <Columns> 

   <asp:TemplateField HeaderText="Star List"> 
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   <ItemTemplate> 

   <%# Xpath(".") %><br/> 

   </ItemTemplate> 

   </asp:TemplateField> 

   </Columns> 

   </asp:GridView> 

می توان استفاده ھای مختلفی کرد مثال  XmlDataSourceکنترل  Xpathاز ويژگی 
نگھداری کرد تا با انتخاب ھر يک  DropDownListھا را در يک   Idمی توان ليستی از 

 DVDبرای بازيابی عنوان  مثالنکته اينجاست که .از آنھا مشخصات فيلم نمايش داده شوند
  :ما به صورت زير باشد XPathبايد الگوی 

XPath=”/DVDList/DVD[@ID=” & DropDownList1.SelectedValue & “]/Title”  

به کار بردن اينگونه الگوھا که از مقدار کنترل ھای ديگر بدست می آيد در صفحه ی 
aspx يک شت صحنه استفاده کنيم پس نبايد نھا در کد پامکان پذير نيست بنابراين بايد از آ

برای .استفاده کنيم aspxدر صفحه ی  XmlDataSourceکنترل  XPathراست از ويژگی 
 XmlDataSourceکنترل  Xpathبايد از متد در کد پشت صحنه  Xpathاز استفاده 

  .استفاده کنيم
می  ايجاد xmlھای موجود در سند  idبا ليستی از  DropDownListپس ابتدا يک 

  :کنيم
    <asp:DropDownList ID="DropDownList1" runat="server"> 

    <asp:ListItem Value="3221"></asp:ListItem> 

    <asp:ListItem Value="3222"></asp:ListItem> 

    <asp:ListItem Value="3223"></asp:ListItem> 

    <asp:ListItem Value="3224"></asp:ListItem> 

    <asp:ListItem Value="3225"></asp:ListItem> 

    <asp:ListItem Value="3226"></asp:ListItem> 

    </asp:DropDownList> 

 Drop DownListالبته می توان اين گونه کار ھای پيش پا افتاده مثل مقدار دھی يک 
به نام  Htmlتگ از DropDown Listانجام داد مثال در باال به جای  JavaScriptرا با 

Select استفاده می کرديم.  
و زدن آن دکمه  DropDownListيک دکمه ھم ايجاد می کنيم تا با انتخاب آيتمی از 

  :برای مثال عنوان فيلم نمايش داده شود
<asp:Button ID="button1" runat="server"  Text="Go To DVD Title"/> 

  :تعريف می کنيمرا به صورت زير  XmlDatasourceسپس کنترل 
    <asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" 

DataFile="myxml.xml"></asp:XmlDataSource> 
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را در اينجا مقداردھی نکردم و اين کار را در کد پشت  XPathدقت کنيد که من صفت 
  .صحنه انجام خواھم داد

اده می کنيم در استف XmlDatasourceکنترل  XPathسپس از آنجا که از ويژگی 
GridView  به عنوان آرگومان ورودی متد . ازXPath  استفاده می کنيم تا مقدار تگ

  :بازيابی می شود XmlDatasourceجاری را نمايش دھد که آن ھم از کنترل 
<asp:GridView ID="grid" Runat="server" AutoGenerateColumns="false"> 

   <Columns> 

   <asp:TemplateField HeaderText="DVD"> 

   <ItemTemplate> 

   <%# Xpath(".") %><br /> 

   </ItemTemplate> 

   </asp:TemplateField> 

   </Columns> 

   </asp:GridView> 

مشخص نکردم زيرا می  GridViewيادتان باشد که من در اينجا منبع داده را برای 
  .خواھم اين کار را در کد پشت صحنه انجام دھم

  :در نھايت به رويداد کليک دکمه رفته و ابتدا الگو را تعيين کنيد
xml1.XPath = "/DVDList/DVD[@ID=" & DropDownList1.SelectedValue & "]/Title" 

آن  XPathاست و يا خصوصيت  xml1من در اينجا  XmlDatasourceنام کنترل 
منبع داده ی کنترل پس بايد س.الگو نيز بسيار مشخص است.توانستم الگو را تعيين کنم

GridView  را ھمانXmlDatasource  عمل در نظر بگيريم وBind  کردن را انجام
  :دھيم

        grid.DataSource = xml1 

        grid.DataBind() 

ايجاد کردم و رويداد  DVDمن يک دکمه ی ديگر ھم برای بازيابی ستاره ھای يک 
  :کليکش را صورت زير می نويسم

    Protected Sub button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles button3.Click 

        xml1.XPath = "/DVDList/DVD[@ID=" & DropDownList1.SelectedValue & 

"]/Starring/Star" 

        grid.DataSource = xml1 

        grid.DataBind() 

    End Sub 

پس در اين مثال يک بار ديگر آموختيم که در کد پشت صحنه ھم می توان به تک تک 
ويژگی ھای کنترل ھا دسترسی داشت به ھمان صورتی که در اينجا من عمل اختصاص 
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حنه صدر کد پشت کردن را  Bindو ھمچنين عمل  GridViewمنبع داده ای به کنترل 
  .انجام دادم

يک تگ در  Textکه آموختيم اين بود که برای نمايش  پس تا اينجا نکته ای
GridView  حتما بايد ازtemplteField  استفاده کنيد  خودتان برای ايجاد ستون برايش
  .اقدام کنيد

ھای تودرتو را برای منبع داده ای  GridViewحال می خواھيم طريقه ی ايجاد 
XmlDataSource چنانچه قبل نحوه ی ايجاد .انجام دھيمGridView  ھای تودرتو را
انجام داده بوديم ولی انجام آن کمی پيچيده بود در  sqldatasourceبرای منبع داده ای 

به نسبت ساده تر  XmlDataSourceحالی که انجام اين کار برای منبع داده ای 
ھای تودرتو را برای منبع داده ای  GridViewحتما يادتان ھست که در ايجاد .است

sqldatasource  يکGridView  والد و يکGridView  فرزند داشتيم و با دوsql 
query  آنھا را پر می کرديم وsql query  منبع داده ای برایGridView  فرزند حاوی

والد بدست می  GridViewشده در  Bindيک پارامتر بود که آن پارامتر را از مقادير 
  ...آورديم و

و ديگر نيازی به پارامتر نداريم و حتی نياز به دو  در اينجا کار به نسبت ساده تر است
XmlDataSource در مثال زير می خواھيم جزييات ھر .جداگانه ھم نمی باشدDVD  را به

پس .جداگانه نمايش دھيم GridViewغير از بازيگرانش نمايش دھيم و بازيگران را در 
  :ايجاد می کنيم XmlDataSourceابتدا يک 

<asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" 

DataFile="myxml.xml"></asp:XmlDataSource> 

 Starring/Starرا به غير از جزييات بازيگرانش را که از تگ  DVDسپس جزييات 
  :می نويسيم GrdiViewبازيابی می شود در يک 

   <asp:GridView ID="grid" runat="server" AutoGenerateColumns="false" 

DataSourceID="xml1"> 

   <Columns> 

   <asp:TemplateField HeaderText="aaa"> 

   <ItemTemplate> 

   Title :<%# XPath("Title") %><br/> 

   Director : <%# XPath("Director") %><br/> 

   Price :$<%#XPath("Price")%><br/> 

   <i>Starring...</i><br /> 

    </ItemTemplate> 
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ی که در باال تعريف XmlDataSourceرا نام  GrdiViewد باال منبع داده ای در ک
- مقدار نام فيلم ٣که حاوی  aaaکرده بودم دادم سپس  يک ستون ايجاد کردم با نام 

در اين مرحله من می .است ...i> starring>کارگردان و قيمت و يک نوشته با فونت 
ران را در آن بازيابی کنم ولی برای تنوع  و ديگر قرار دھم و بازيگ GrdiViewتوانم يک 

ھمانطور که در کد باال می بينيد من از يک .استفاده می کنم repeaterحجم کمتر از يک 
در داخل  textبرای نوشتن پس .:Titleھم استفاده کردم مثال  textسری 

ItemTemplate مانعی پيش روی شما نيست.  
که  XPathم می رسد و آن ھم اين است که متد در اينجا نوبت به بيان يک نکته ی مھ

در اينجا من برای .است Stringمقدار برگشتيش از نوع در باال ھم از آن استفاده کرديم 
DataSource  کنترلrepeater  می خواھم از يک عبارتDataBinding  استفاده کنم تا

استفاده کنيم به  XPathمثال اگر از .يک دسته از مقادير گره ھا را برای من بازيابی کند
  :صورت زير می شود

# <%='DataSource ="server"runat ="repeater1"ID Repeater:asp

'>%>XPath("Starring/Star") 

در اين کد منبع داده ای تنھا يک مقدار رشته ای برمی گرداند در حاليکه من نياز به 
مام بازيگران در منبع داده ای مثال در اينجا من می خواھم نام ت.ته ای از تگ ھا دارم سد

بدين منظور يک متد جديد .يکی يکی آنھا را نمايش دھم (”.“)XPathمن باشد تا من با 
است و يک  XPathکه آرگومان وروديش ھمان الگوی  ()XPathSelectارايه شد به نام 

  :به صورت زير می شود DataBindingدسته گره را برای من برمی گرداند پس عبارت 
%>XPathSelect("Starring/Star") #<% 

  :به شکل زير می شود repeaterو کنترل 
   <asp:Repeater ID="repeater1" runat="server" DataSource='<%# 

XPathSelect("Starring/Star")%>'> 

   <ItemTemplate> 

   <h4><%# XPath(".") %></h4><br /> 

   </ItemTemplate> 

   </asp:Repeater> 

و سپس  Columnsديگر نبايد ابتدا تگ  repeaterھمانطور که می دانيد در کنترل 
TemplateField تنھا از را تعريف کنيم بلکه کافی است ... وItemTemplate  استفاده

خودش ستونی ندارد و تمام ستونھايش را ما خودمان بايد ايجاد  repeaterکنيم زيرا 
  .کنيم
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کنترل  ItemTemplateتعريف شد را بايد در درون تگ  ی که در باالrepeaterکنترل 
GridView  و پس از تگ<i>Starring..</i> در ضمن اين ھم يادتان باشد که .قرار دھيم

ی که به عنوان منبع داده ی xmlمی تواند از سند  XPathھم مثل  XPathSelectمتد 
GridView  انتخاب شده استفاده کند و تگDVD بدا در نظر آن را به عنوان م

دليل اين نيست که  XPathSelectاز  repeaterبنابر اين اينکه ما در يک کنترل .بگيرد
استفاده کنيم چون به ھر حال کنترل  GridViewمنبع داده ای  xmlنتوانيم از سند 

repeater  در درونGridView نمونه ای از خروجی را در زير می بينيد.تعريف شده:  
Title :The Matrix 

Director : Larry Wachowski 
Price :$18.74 
Starring... 

Keanu Reeves 

Laurence Fishburne 

کنترل سلسله مراتبی در  xmlکردن داده ھای  Bindحال می خواھيم کمی در مورد 
TreeView می توان داده ھای .صحبت کنيمxml  که به صورت سلسله مراتبی ھستند را

  .کرد TreeView Bindدر کنترل 
و  از جمله کنترل ھايی است که برای پيمايش سايت به کار ميروند TreeViewکنترل 

اين کنترل به صورت زير .و بسيار پرکاربرد ھم ھست شبيه يک درخت پيمايش است
  :تعريف می شود

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="..."> 

</asp:TreeView> 

است که منبع داده ای را  DataSourceد مھم ترين صفت آن صفت ھمانطور که می بيني
و گاھی ھم مثل اينجا  SiteMapDataSourceبرای آن مشخص می کند که اغلب از نوع 

به  TreeViewو يک  xmldatasourceحال يک .است xmldatasourceاز نوع 
  :صورت زير تعريف می کنيم

<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" 

DataSourceID="XmlDataSource1"></asp:TreeView> 

    <asp:XmlDataSource ID="XmlDataSource1" runat="server" 

DataFile="myxml.xml"></asp:XmlDataSource> 
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ھا  DVDمربوط به  XMLبه سند  XmlDataSourceھمانطور که می بينيد کنترل 
در نظر  XmlDataSourceھمان  ھم TreeViewکنترل منبع داده ی اشاره دارد و 

  :حال اگر به خروجی نگاه کنيد چيزی مثل شکل زير می بينيد.گرفتيم

  
تگ ھا نامشان  Valueخوبی انجام شد ولی به جای  به Bindھمانطور که ميبينيد عمل 

در  xmlکردن  Bindرا نمايش می دھد و اين امر نويد کد نويسی دستی را برای 
TreeView قبل از ھر کاری صفت  پس.می دھدAutoGenarateDatabindings  را

  :قرار دھيد falseبرابر با 
<asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" DataSourceID="XmlDataSource1" 

AutoGenerateDataBindings="false"></asp:TreeView> 

است و  GridViewکنترل  AutoGenerateColumnsکردن  falseاين کار دقيقا مثل 
کردن به طور دستی  Bindشدن خودکار سند جلوگيری می شود و به ما اجازه ی  Bindاز 

 DataBindingsکردن به طور دستی می بايست از عنصر  Bindبرای اعمال .را می دھد
که  را شامل می شود TreeNodeBindingsنيد که خود آن نيز يک يا چند شی کاستفاده 

  :کردن يک تگ مورد استفاده قرار می گيرد Bindھر يک از آنھا برای 
<DataBindings> 
<TreeNodeBindings ...> 
<TreeNodeBindings ...> 
... 
</ DataBindings> 

کردن  Bindبايد ابتدا از سطر ريشه شروع به  TreeNodeBindingsبرای استفاده از 
و  DataMemberبه ترتيب  TreeNodeBindingsدو خصوصيت مھم شی .کنيد

TextField ھستند:   
<asp:TreeNodeBinding DataMember="..." TextField="..." />  
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DataMember  تگبه نام xml  که کنترل اشاره داردTreeView  بايد به دنبالش
 textو روی آن تمرکز کند يعنی آماده باشد که عمل بازيابی را از ويژگی ھا و يا  بگردد

 شنام عنصری است که می خواھيد مقدارش را نماي TextFieldو صفت  آن تگ انجام دھد
نام آن ويژگی را بدھيد و يا  TextFieldمثال اگر عنصر شما يک ويژگی باشد بايد به .دھيد

را به  InnerText#آنگاه بايد مقدار ) ھر تگ text(اگر مقدار بين دو تگ باشد 
TextField بدھيد.  

پس وقتی ی .ل سلسله مراتبی استيک کنتر TreeViewھمانطور که گفتيم کنترل 
سلسله مراتبی را در آن نمايش دھيم سند ما بايد حتما حاوی گره ی  xmlخواھيم يک سند 

که در داخل تگ  TreeNodeBindingsپس ھميشه اولين شی .ريشه باشد
DataBindings به عبارت ديگر .تعريف می شود بايد به گره ی ريشه اشاره داشته باشد
به ھر تگی دسترسی داشته باشيد بايد حتما قبلش والد آن تگ را تعريف  اگر می خواھيد

دسترسی داشته باشيم می بايست والدش را که  DVDدر اينجا ھم چون می خواھيم به .کنيد
DVDList در سند مربوط به .است تعريف کنيمDVD گره ی ريشه ,ھاDVDList  بود پس

  :ا به صورت زير تعريف می کنيمرآن 
<asp:TreeNodeBinding DataMember="DVDList" Text="Root" /> 

است و نه  textنه حاوی است  DVDListی ما که نامش دقت کنيد که چون تگ ريشه 
استفاده  TreeViewکنترل  TextFieldبنابراين جايز نيست از ويژگی  ,ويژگی 

 DVDListجا به ما می گويد می تواند به جای نام اصلی تگ که در اين textويژگی .کنيم
  .تعيين کند) است textکه ھمان مقدار ويژگی (است يک نام ديگر 

را تعريف کنيم و به  DVDمی توانيم فقط گره ی  خوب پس از تعيين گره ی ريشه
داشته باشيم چون والدش تعريف شده و اگر بخواھيم مثال به تگ عناصرش دسترسی 

Title  دسترسی داشته باشيم می بايست والدش کهdvd  است راقبل از آن تعريف کرده
را  TextFieldتفکيک کردم پس ويژگی  idھا را بر حسب  DVDکه در اينجا من  باشيم
  :نمايش داده شود DVDتگ  idقرار دادم تا ويژگی  idبرابر 

<asp:TreeNodeBinding DataMember="DVD" TextField="ID" />  
  :می کنم ديگری را ھم تعريف به ھمين ترتيب عناصر دلخواه

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="Title" TextField="#InnerText" />  

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="Price" TextField="#InnerText" /> 

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="Star" TextField="#InnerText" /> 

  :به فرم زير شد TreeViewپس کد کلی 
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    <asp:TreeView ID="TreeView1" runat="server" 

DataSourceID="XmlDataSource1" AutoGenerateDataBindings="false"> 

    <DataBindings> 

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="DVDList" Text="Root" /> 

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="DVD" TextField="ID" /> 

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="Title" TextField="#InnerText" />  

    <asp:TreeNodeBinding DataMember="Price" TextField="#InnerText" /> 

     <asp:TreeNodeBinding DataMember="Star" TextField="#InnerText" /> 

    </DataBindings> 

    </asp:TreeView> 

  :رم زير می شودو خروجی به ف

 
 TreeViewرسيديم در مورد کنترل  WebSite Navigationجلوتر وقتی به بحث 

  .بيشتر بحث می کنيم
وجود دارد که انعطاف و راحتی  TreeViewکردن  Bindروش ديگری نيز برای 

کردن در  Bindبرای آماده کردن داده ھا برای  XSLTبيشتری دارد و آن ھم استفاده از 
TreeView در اين روش شما با .استXSL  سندxml  دلخواه خود را از روی سندxml 

به ھمان روشی که در باال به آن اشاره کرديم آن را در تعريف و ايجاد می کنيد و سپس 
TreeView Bind عمل تبديل .می کنيمXSL  بهXml  به صورتBuilt-in  در کنترل

XmlDataSource ز کالس وجود دارد پس نيازی به استفاده ا
Xslcompiledtransform نکته ای که راجب به تبديل .نيستxsl  وجود دارد اين است

و در  aspxنيست چون می خواھيم آن را در  htmlبه  xmlکه اينجا نياز به تبديل 
treeview  در کنترل به کار ببريم بايد آن راXmlDataSource  به عنوان منبع داده ای
استفاده  xmldatasourceکنترل  TransformFileز ويژگی برای اين کار ا.ذخيره کنيم

  :ا بدھيم تا عمل تبديل انجام گيردر xslمی کنيم که بايد به آن آدرس فايل 
<asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" DataFile="your xml file to 

convert" TransformFile="Your xsl File" /> 
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قرار می  XmlDataSourceدر داخل کنترل ز تبديل شما با اين کار خروجی حاصل ا
  .کردن Bindگيرد و آماده است برای 

  :مثل زير از روی سند اصلی بسازم xmlبرای مثال من می خواھم يک سند 
<Movies> 

  <DVDs ID="3221" Title="The Matrix"> 

    <Stars star1_Name="Keanu Reeves" star2_Name="Laurence Fishburne" /> 

  </DVDs> 

  <DVDs ID="3222" Title="Basic Instinct"> 

    <Stars star1_Name="Michael Douglas" star2_Name="Sharon Stone" /> 

  </DVDs> 

 ... 

</Movies> 

که حاوی فرزندان مشابھی به  Moviesمی بينيد که يک تگ ريشه ايجاد کردم به نام 
فيلم و دومی نام فيلم است و  idويژگی دارد که اولی  سپس ھر فرزند دو.است DVDsنام 

برای .در دو ويژگی ذخيره شدند Starsبه نام  DVDsبازيگران ھر فيلم ھم در تگ فرزند 
  .می نويسيمرا به صورت زير  xslتوليد سند باال کد 

  :ايجاد می کنيم Moviesابتدا تگ جديدی به نام 
<xsl:template match="/"> 

 <xsl:element name="Movies"> 

  <xsl:apply-templates select="//DVD" /> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

  .سابق نمايش داده می شوند DVDھمانطور که می بينيد در اين تگ مقادير تگھای 
لود  Moviesکه در باال در داخل تگ جديد  DVDسپس عمل ميکس را برای تگ ھای 

 DVDsديدی جايش از تگی به نام  DVDمی گوييم ھر جا تگ کرديم انجام می دھيم و 
استفاده کن و در ضمن دو ويژگی به آن اضافه کن و در انتھا ھر چه در داخل تگ 

Starring بود را نيز نمايش بده:  
<xsl:template match="DVD"> 

 <xsl:element name="DVDs"> 

  <xsl:attribute name="ID"> 

    <xsl:value-of select="@ID"/> 

  </xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="Title"> 

    <xsl:value-of select="Title"/> 

  </xsl:attribute> 

  <xsl:apply-templates select="Starring" /> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 
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ی شد انجام می که در باال بازياب Starringدر نھايت ھم عمل ميکس را برای تگ ھای 
ديدی جايش  Starringدھيم و می گوييم ھر جا از خروجی ھايی که در باال توليد شده تگ 

عوض کن و دو ويژگی برای دو بازيگر اصلی به آن اضافه  Starsرا با تگ جديدی به نام 
  :کن

<xsl:template match="Starring"> 

 <xsl:element name="Stars"> 

  <xsl:attribute name="star1_Name"> 

   <xsl:value-of select="Star[1]"/> 

  </xsl:attribute> 

  <xsl:attribute name="star2_Name"> 

   <xsl:value-of select="Star[2]"/> 

  </xsl:attribute> 

 </xsl:element> 

 </xsl:template> 

  .در مثال باال ديديدباز ھم کاربرد گسترده ی ميکس کردن را 
 TransformFileذخيره کنيد و به صفت  treeview.xslرا با نام  XSLن فايل حال اي

  :بدھيد xmldatasourceکنترل 
<asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" DataFile="myxml.xml" 

TransformFile="treeview.xsl" /> 

  :ام بدھيدپس بر اساس آن عمل بازيابی را انج.جديد داريد xmlحال انگار يک سند 
   <asp:TreeView ID="tr" runat="server" AutoGenerateDataBindings="false" 

DataSourceID="xml1"> 

   <DataBindings> 

   <asp:TreeNodeBinding DataMember="Movies" Text="Root" /> 

   <asp:TreeNodeBinding DataMember="DVDs" TextField="Title" /> 

   <asp:TreeNodeBinding DataMember="Stars" TextField="star1_Name" /> 

   </DataBindings> 

   </asp:TreeView> 

  :خروجی چيزی مثل شکل زير می شود
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پس می بينيد که در صورتی که سند شما بسيار شاخ و برگ داشت و نمی توانستيد با 
می توانيد با  دھيد آنگاهبازيابی ھای دلخواه را انجام  TreeViewدر  Bindروش قبلی 

XSL  اين کار را با ھمان (يک سند دلخواه از دل سند قبل بيرون بکشيد
XmlDataSource   به سادگی آب خوردن تنھا با مقداردھی ويژگیTransformFile 

به ھمان  TreeViewو سپس آن سند حاصل را در  )انجام می دھيد DataFileعالوه بر 
  .کنيد Bindروش قبل 
 Cacheاستفاده می کنيد  XmlDataSourceکته ھم يادتان باشد ھنگامی که از اين ن

باعث افزايش  Sqlبه جای  Xmlچون اصال استفاده از منبع داده ای .کردن آن يادتان نرود 
  .ا ھم کش کنيد XmlDataSourceکارايی و سرعت سايت می شود چه برسد به اينکه 

  
XML  وADO.NET:  

استفاده  DataSetشی Xml Readو Xml Writeم از دو متد در اين قسمت می خواھي
را به فرم  DataSetمتدی است که با آن  می توان محتويات شی  WriteXmlمتد .کنيم

xml  ذخيره کرد و متدReadXml  متدی است که با آن می توان محتويات يک فايلxml 
نمايش  DataSetطريق قرار داد تا بتوان آن را از  Datasetرا خواند و آن را در يک 

 xmlمی خواھيم در يک مثال محتويات يک جدول از پايگاه داده را تبديل به يک سند .داد
 ٥پس ابتدا .صورت می گيرد Offlineو به صورت  DataSetاين کار از طريق .کنيم

را از پايگاه داده بازيابی می کنم و آن را درون  employeesرکورد اول جدولی به نام 
DataSet و حتی آن را در  می ريزمGridView نمايش می دھم:  

        Dim connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim sql As String = "SELECT TOP 5 * FROM employees" 

        Dim conn As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim da As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(sql, conn) 

        Dim ds As DataSet = New DataSet() 

 

        da.Fill(ds, "employees") 

        GridView1.DataSource = ds.Tables("employees") 

        GridView1.DataBind() 

انجام دھم و سپس آن را در يک  xmlرا به  datasetيد عمل تبديل محتويات اين حال با
 server.mapPathپس ابتدا مسيری و نامی برای فايل با متد .جديد بريزم xmlفايل 

  :ايجاد می کنم
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Dim xmlFile As String = Server.MapPath("employees.xml") 

 ٢اين متد .استفاده می کنيم برای عمل تبديل DataSetشی  WriteXmlاز متد 
ی است که اوال بايد ساخته شود و سپس xmlآرگومان ورودی دارد که اولی مسير فايل 

محتويات تبديل شده بايد در آن ريخته شوند که ما آن را در باال تعريف کرديم و دومی 
مشتق شده  XmlWriteModeاين متد از کالس .متدی برای تعيين نوع سند خروجی است

مربوط  xsdاست که باعث ايجاد و درج فايل  WriteSchemaاولی .متد است ٣اوی و ح
دومی .می شودتوليد شده  xmlدر کنار سند به جدول مربوطه در پايگاه داده 

IgnoreSchema  است که از توليد و به خروجی رفتن فايلxsd  مربوط به جدول مربوطه
من از متد .توليد می شود xmlدر پايگاه داده جلوگيری می کند و تنھا سند 

IgnoreSchema  استفاده می کنم ولی اگر خواستيد فايلxsd  مربوط به جدول پايگاه داده
  :را انتخاب کنيد WriteSchemaرا نيز ببينيد 

ds.WriteXml(xmlFile, XmlWriteMode.IgnoreSchema) 

صورت زير  به) employees.xmlفايل (خروجی .در ھمينجا عمل تبديل انجام می شود
  :می شود

<?xml version="1.0" standalone="yes"?> 

<NewDataSet> 

  <employees> 

    <emp_ID>315d18d58-cd73-4b4f-94b7-c930067bc4ae</emp_ID> 

    <emp_firstname>arezoo</emp_firstname> 

    <emp_lastname>nasehi</emp_lastname> 

    <emp_job>motarjem</emp_job> 

  </employees> 

  <employees> 

    <emp_ID>3dba9a04e-dcec-441a-86b14fjc3a10eb5</emp_ID> 

    <emp_firstname>samad</emp_firstname> 

    <emp_lastname>najafi</emp_lastname> 

    <emp_job>okgkayr</emp_job> 

  </employees> 

  <employees> 

    <emp_ID>3dba9a04e-dcec-441a-86b1-941ec3a10e09</emp_ID> 

    <emp_firstname>mahtab</emp_firstname> 

    <emp_lastname>rajabzadeh</emp_lastname> 

    <emp_job>monshi</emp_job> 

  </employees> 

  <employees> 

    <emp_ID>3dba9a04e-dcec-441a-86b1-941ec3a10e41</emp_ID> 

    <emp_firstname>mahtab</emp_firstname> 

    <emp_lastname>keramatipoor</emp_lastname> 

    <emp_job>computerist</emp_job> 
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  </employees> 

  <employees> 

    <emp_ID>3dba9a04e-dcec-441a-86b1-941ec3a10eb5</emp_ID> 

    <emp_firstname>soozan</emp_firstname> 

    <emp_lastname>javadi</emp_lastname> 

    <emp_job>monshi</emp_job> 

  </employees> 

</NewDataSet>  
می بينيد که ھر ستون در جدول پايگاه داده تبديل به يک تگ شده و مقدار آن ستون نيز 

قرار دارد که نام  employeesھر رکورد نيز در داخل تگ .آن تگ شده Textتبديل به 
در ضمن تگ ريشه در اينجا .است ا آن نام ذخيره شده بودب datasetکه در  جدول مربوطه

خواستيد نام تگ ريشه را  اگر چنانچه) NewDataSer(است  DataSetنام پيش فرض 
اين کار با صفت .را تغيير دھيد DataSetبايد نام شی  ,تغيير دھيد قبل از عمليات تبديل

DataSetName  شیDataSet مثال.ميسر است:  
ds.DataSetName = "root"  

  .خواھد بود rootدر اين صورت نام تگ ريشه 
شی  ReadXmlکافی است از متد  ,توليد شده xmlبرای نمايش محتويات سند 

dataSet  استفاده کنيد و به عنوان آرگومان ورودی مسير فايلxml  مربوطه را به آن
  :بدھيد

        Dim dsXml As New DataSet 

        dsXml.ReadXml(xmlFile) 

  :و برای نمايش ھم به صورت زير عمل کنيد
        GridView2.DataSource = dsXml 

        GridView2.DataBind() 

 DataSetاز طريق  xmlپس در اين مثال با نحوه ی تبديل جداول پايگاه داده به اسناد
  .آشنا شديد

  
ما می توانيد با ش.آشنا شويم Xmlو  Sql Serverحاال می خواھيم با رابطه ی بين 

عمل بازيابی از پايگاه داده را انجام دھيد و سپس  , sqlھای معمولی  Queryاستفاده از 
يا  xQueryاين کار را .در آورده و از آن عمل بازيابی را انجام دھيد xmlآن را به شکل 

Execute Xml Query اين کار چند مرحله دارد اول اينکه بايد به انتھای .می گويند
Query  که اجرا می کنيد عبارتFOR XML اين عبارت به .را قرار دھيدsql server  می

 FORپس از اضافه کردن عبارت  .در آيند Xmlگويد داده ھا چگونه تنظيم شوند و به فرم 
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XML , اول اينکه صفات خاصه ی جداول پايگاه داده به صورت .شما دو انتخاب داريد
رشان مقدار ويژگی باشد و دوم اينکه صفات خاصه ی ايجاد شوند و مقدا xmlويژگی در 

برای .تگ ھا باشد textجداول پايگاه داده به صورت تگ در آيند و مقدار آنھا به صورت 
اضافه کنيد و  FOR XMLرا به انتھای  AUTOعملی کردن مورد اول الزم است عبارت 

اضافه  FOR XMLرا به انتھای  AUTO,ELEMENTSبرای عملی کردن مورد دوم عبارت 
در نظر  employeesزير را برای بازيابی نام و نام خانوادگی از جدول  Queryمثال .کنيد

  :بگيريد
SELECT emp_firstname,emp_lastname FROM employees  

  :باال به صورت زير در می آيد queryبرای عملی کردن مورد اول 
SELECT emp_firstname,emp_lastname FROM employees FOR XML AUTO 

  :ر می شوديی که بازيابی از آن انجام می گيرد به صورت زxmlو 
<employees emp_firstname="Nancy" emp_lastname="Davolio"/> 

<employees emp_firstname ="Andrew" emp_lastname ="Fuller"/> 

<employees emp_firstname ="Janet" emp_lastname ="Leverling"/> 

  :باال به صورت زير در می آيد queryای عملی کردن مورد دوم بر و
SELECT emp_firstname,emp_lastname FROM employees FOR XML AUTO,ELEMENTS  

  :ی که بازيابی از آن انجام می گيرد به صورت زير می شودxmlو 
>employees< 

>emp_firstname >Nancy</emp_firstname < 
>emp_lastname >Davolio</emp_lastname < 

>/employees< 
>employees< 

>emp_firstname >Andrew</emp_firstname < 
>emp_lastname >Fuller</emp_lastname < 

>/employees< 
>employees< 

>emp_firstname >Janet</emp_firstname < 
>emp_lastname >Leverling</emp_lastname < 

>/employee  

رعايت کنيد اين است که در اينجا برای خواندن داده ھا از شی مورد بعدی که بايد 
XmlReader  به جایSqlDataReader  استفاده می کنيم و برای اجرایQuery  ھم از

ExecuteXmlReader  شیSqlCommand  به جایExecuteReader()  استفاده می
ذکر شده در باال به  queryدر ادامه مثالی در اين زمينه می بينيم که ھدفش اجرای .کنيم

  :پس ابتدا اشيا مربوطه را ايجاد می کنيم.روش دوم است
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        Dim connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim customerQuery As String = "SELECT emp_firstname, emp_lastname 

FROM employees FOR XML AUTO, ELEMENTS" 

        Dim con As New SqlConnection(connectionString) 

        Dim com As New SqlCommand(customerQuery, con) 

        Dim str As String = String.Empty 

را انجام می  Queryرا باز می کنيم و پس از آن عمل اجرای  Connectionسپس 
  :دھيم

con.Open() 

Dim reader As XmlReader = com.ExecuteXmlReader() 

است الزم است که  Queryحاصل از اجرای  xmlحاوی مقادير سند  readerحال که 
با شرط  Do Whileبرای اين کار از يک حلقه ی .بازيابی ھای الزم از آن انجام شود

reader.read گ در سند وجود دارد وارد حلقه استفاده می کنيم يعنی می گوييم تا وقتی ت
  :شو

    Do While reader.Read() 

    Loop 

دارد  XmlReaderبا توجه به اينکه متد ھايی که شی .حال در داخل حلقه چه بنويسيم
می توان از متد ھای مشابه  ,دارد XmlTextReaderبسيار شبيه متد ھايی است که شی 

تگ آغاز را مشخص می کرد و  ReadStartElementآن استفاده کرد مثال متد 
ReadElementString  نيزtext  فرزند تگی را که با  ) ھای(تگ
ReadStartElement   مشخص شده را با گرفتن نام آن تگ به عنوان آرگومان ورودی

بود و  DVDتگ  ReadStartElement ,ھا DVDمثال در سند مربوط به .برمی گرداند
ReadElementString ی نظير نيز تگ ھايTitle بودند:  

Do While reader.Read() 

     reader.ReadStartElement("employees") 

     str += reader.ReadElementString("emp_firstname") 

     str += " " 

     str += reader.ReadElementString("emp_lastname") 

     str += "<br/>" 

Loop 

 حکم کاریمجھت  If  در کد زير من از يک شرط.ر بنويسيدپس کد کلی را به صورت زي
و تمام  استفاده کردم Do Whileدر ابتدای حلقه ی  و جلوگيری از بروز خطا ھای احتمالی

راجع به آن  XmlTextReaderکه در بحث  بازيابی ھا را در داخل آن شرط انجام دادم
  :توضيح داده شده بودشرط مفصل 
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    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        Dim connectionString As String = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings("aaa").ConnectionString 

        Dim customerQuery As String = "SELECT emp_firstname, emp_lastname 

FROM employees FOR XML AUTO, ELEMENTS" 

        Dim con As SqlConnection = New SqlConnection(connectionString) 

        Dim com As SqlCommand = New SqlCommand(customerQuery, con) 

        Dim str As String = String.Empty 

        Try 

            con.Open() 

            Dim reader As XmlReader = com.ExecuteXmlReader() 

 

            Do While reader.Read() 

                If (reader.Name = "employees") AndAlso (reader.NodeType = 

XmlNodeType.Element) Then 

                    reader.ReadStartElement("employees") 

                    str += reader.ReadElementString("emp_firstname") 

                    str += " " 

                    str += reader.ReadElementString("emp_lastname") 

                    str += "<br/>" 

                End If 

            Loop 

            reader.Close() 

        Finally 

            con.Close() 

        End Try 

        Label1.Text = str.ToString() 

    End Sub 

  
 Editableخواھيم داشت می خواھيم با  xmlبه عنوان آخرين بحثی که در زمينه ی 

xml DataBinding يعنی داده ھای .آشنا شويمxml  را بتوانيم از داخل صفحاتxml 
انجام می دھيم  XmlDataSourceما اين کار را با کنترل .اضافه و ويرايش کنيم-حذف

زيرا .SqlDataSource & ObjectDataSourceولی با تفاوت زياد نسبت به کنترل ھای 
برای .حاوی خصيصه ی قابل ويرايش بودن داده ھا نيست XmlDataSource کنترل

را در يک  XmlDataSourceترل فھميدن اين موضوع کافی است داده ھای کن
GridView  دکمه ی نمايش دھيد و سپسEdit  را درGridView  فعال کنيد و ويرايش را

را کليک کنيد آن وقت با پيغام خطايی مبنی بر اينکه  Updateانجام بدھيد و در انتھا 
XmlDataSource حاوی خصيصه ی قابل ويرايش بودن داده ھا نيست روبرو می شويد.  
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آن  ()Saveمی توان از متد  XmlDataSourceتوسط  xmlی ويرايش داده ھای برا
 DataFileھمانی که در ويژگی (اصلی xmlکار اين متد جابجا کردن سند .استفاده کرد

حال اين سند جاری کدام .با سند جاری است) مشخص شده بود XmlDataSourceکنترل 
کنترل  GetXmlDocumentبرای بدست آوردن سند جاری از متد است؟

XmlDataSource اين متد يک سند .استفاده می کنيدxml  با فرمتXmlDocument 
 تغييرات دلخواه خود را با متد ھای مربوطه شما می توانيد ودر اختيار شما قرار می ھد 

با .زنيدبرا صدا  XmlDataSourceکنترل  ()Saveو در نھايت متد  دھيدانجام  روی آن
جايش با ) که ھمان سند جاری محسوب می شود(تغيير يافته  xmlسند  ,صدا زدن اين متد

قبل از شروع مثال ھای عملی الزم است با يک سری متد آشنا .سند قبلی عوض می شود
  .شويد
  :را می بينيد XmlDocumentمتد مربوط به شی  ٣در 

SelectSingleNode: براساس فرمتXPath ی که به عنوان آرگومان ورودی دريافت
يک گره را انتخاب می کند و آن را از جنس  XmlDocumentمی کند از سند درون شی 

XmlNode برمی گرداند.  
CreateElement: يک تگ ايجاد می کند که نامش را به عنوان آرگومان ورودی

  .است XmlElementمقدار برگشتی آن ھم از نوع .دريافت می کند
DocumentElement: ی سند تگ ريشهxml يعنی با آن می توانيد .ما می دھد را به

  .به تگ ريشه دسترسی داشته باشيد
  

  :نيز حاوی دو متد مھم است  XmlElementشی 
SetAttribute: با اين متد می توانيد يک ويژگی به آن اضافه  ,پس از ايجاد تگ

  .دو آرگومان ورودی دارد که اولی نام ويژگی و دومی مقدار آن است.کنيد
AppendChild: با اين متد می توانيد برای تگ جاری فرزند انتخاب  ,س از ايجاد تگپ

کنيد ولی به شرطی که تگ ھای فرزند را قبال مشخص کرده باشيد چون آرگومان ورودی 
يعنی يک گره در سند  xmlNodeيادتان باشد .است XmlNodeاين تابع از جنس 

xml. حال اگراين گره تگ باشدXmlElement پس .ناميده می شودXmlNode  حکم يک
  .دارد... و XmlAttributeو يا  XmlElementنوع کلی را برای 
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اين متد فرزند .دارد RemoveChildيک متد به نام  XmlNodeدر حالت کلی نيز شی 
فرزند باشد برای  bگره ی والد و  aبه عبارت ديگر اگر .يک تگ ديگر را پاک می کند 

  :مبه صورت زير عمل می کني bپاک کردن 
a.RemoveChild(b)  

آشنا شديم به سراغ مثال ھای عملی در  xmlحال که با متد ھای الزم برای ويرايش سند 
جديد به سند اضافه کنيم که شامل تمام  DVDيک در ابتدا می خواھيم .اين زمينه می رويم
ی ول.اين کار را با نوشتن يک تابع انجام می دھيم.ھا دارند باشد DVDتگ ھايی که ساير 

ھا را در آن  DVDايجاد می کنيم و داده ھای سندمربوط به  Repeaterقبل از آن يک 
پس ابتدا کنترل .قرار می دھيم تا در ھر لحظه شاھد تغييرات اعمال شده باشيم

XmlDataSource را ايجاد می کنيم:  
<asp:XmlDataSource ID="xml1" runat="server" DataFile="myxml.xml" /> 

  :را به صورت زير ايجاد می کنيم Repeaterل سپس کنتر
    <asp:Repeater ID="Repeater1" runat="server" DataSourceID="Xml1" > 

      <ItemTemplate > 

          <h1><%#XPath("Title")%> </h1> 

          <b>Category:</b><%#XPath("@Category")%>  

          <b>Director:</b><%#XPath("Director")%>  

          <b>Price:</b><%#XPath("Price")%> 

      </ItemTemplate> 

  </asp:Repeater> 

اين .می رويم xmlجديد به سند  DVDکردن يک  Addحال به سراغ نوشتن تابعی برای 
و آرگومان ھای ورودی به تعداد مقاديری که الزم داريم به  AddDVDرا با نام  تابع

  :ير می نويسيمصورت ز
    Public Sub AddDVD(ByVal id As String, ByVal cat As String, ByVal title 

As String, ByVal dir As String, ByVal price As String, ByVal star1 As String, 

ByVal star2 As String) 

         

    End Sub 

ھستند  Decimalو  Integerجنس که به ترتيب از  Priceو  idدقت کنيد متغير ھای 
به مقدار  CDecو  CIntھنگام استفاده آنھا را با توابع . دريافت کرديم  Stringرا از نوع 

  .اصليشان تبديل می کنيم
  :تعريف می کنيم  XmlDocumentدر ابتدا يک شی از نوع 

Dim myXml As New XmlDocument 
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ی xmlعمل بازيابی سند  XmlDataSourceشی  ()getXmlDocumentسپس با متد 
آن تعريف کرديم را انجام می دھيم و چون مقدار برگشتی از  DataFileکه در خصوصيت 

در  XmlDocumentاست آن را در داخل متغيری که از جنس  XmlDocumentجنس 
  :باال تعريف کرديم ميريزيم

myXml = xml1.GetXmlDocument() 

  :به صورت زير بودکه  DVDحال می رسيم به پيکربندی تگ 
<DVD Id=”...”  Category=”...”> 
   <Title>...</Title> 
   <Director>...</Director > 
   <Price>...</Price > 
   <Starring> 
      <Star>...</Star> 
      <Star>...</Star> 
   </Starring> 
</DVD> 

شی  CreateElementاين کار را با متد .در ابتدا بايد تگ ھا را ايجاد کنيم
XmlDocument در ابتدا يک تگ به نام .انجام می دھيمDVD  ايجاد می کنيم و آن را در
دليلش را جلوتر متوجه می (ذخيره می کنيم dvdبا نام  XmlElementمتغيری از جنس 

  ):شويد
Dim dvd As XmlElement = myXml.CreateElement("DVD") 

حاوی  titleانجام می  دھيم با اين تفاوت که تگ  titleسپس ھمين کار را برای تگ 
text برای قراردادن .استtext  برای يک تگ از متدInnerText به اين .استفاده می کنيم

قرار  XmlElementترتيب که ابتدا تگ را ايجاد کرده و آن را در داخل متغيری از جنس 
  :می دھيم

Dim tit As XmlElement = myXml.CreateElement("Title") 

شی  InnerTextمی توانيم از متد  ,داريم titرا در متغير  Titleحال که تگ 
XmlNode  يا ھمانXmlElement  استفاده کنيم و مقدارTitle ی را که به عنوان

  :آرگومان ورودی داشتيم را به مقدار آن بدھيم
tit.InnerText = title 

  :ايجاد می کنيم را نيز Priceو  Directorبه ھمين ترتيب تگ ھای 
Dim dirr As XmlElement = myXml.CreateElement("Director") 

dirr.InnerText = dir 

Dim pr As XmlElement = myXml.CreateElement("Price") 

pr.InnerText = CDec(price) 
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  :می رسد Starringسپس نوبت به تگ 
Dim Str As XmlElement = myXml.CreateElement("Starring") 

  :Starو دو تگ 
Dim str1 As XmlElement = myXml.CreateElement("Star") 

str1.InnerText = star1 

Dim str2 As XmlElement = myXml.CreateElement("Star") 

str2.InnerText = star2 

اول اينکه رابطه ی تگ ھا با .حال که تعريف تگ ھا تمام شد بايد دو کار انجام دھيم
  .ا ايجاد کنيم و دوم اينکه رابطه ی اين تگ ھا را با سند اصلی ايجاد کنيمخودشان ر

تعريف کرده بوديم  dvdکه با نام  DVDرا به تگ  Categoryو IDپس ابتدا دو ويژگی 
  :انجام می دھيم setAttributeاين کار را با متد .اضافه می کنيم

dvd.SetAttribute("ID", CInt(id)) 

dvd.SetAttribute("Category", cat) 

  :يکی يک  مشخص می کنيم AppendChildرا با متد  DVDسپس فرزندان تگ 
'tit is the name Of Title Tag 

dvd.AppendChild(tit) 

dvd.AppendChild(dirr) 

dvd.AppendChild(pr) 

dvd.AppendChild(Str) 

شده نام متغير داده  AppendChildه عنوان آرگومان ورودی به متد ھای نام ھايی که ب
  .ھايی است که تگھايی است که در باال ايجاد کرديم را در آنھا ذخيره کرده بوديم

  :را مشخص می کنيم)ذخيره شده strدر متغير ( Starringسپس دو فرزند تگ 
Str.AppendChild(str1) 

Str.AppendChild(str2) 

معرفی  DVDListجديد را به عنوان فرزند جديد تگ  DVDدر نھايت بايد اين تگ 
تگ ريشه است و با متد  DVDListھمانطور که می دانيم تگ .کنيم

DocumentElement  شیXmlDocument  می توان به آن دسترسی داشت و ھر وقت
  :برايش استفاده کنيم AppendChildبخواھيم برايش فزندی ايجاد کنيم کافی است از متد 

myXml.DocumentElement.AppendChild(dvd)  
کنترل  Saveاز متد  xmlنھايت برای اعمال کارھايی که انجام داديم به سند  در

XmlDataSource که در سند (استفاده می کنيم تا جای سند قبلی را با سند جاری
MyXml عوض کند) ايجاد کرديم:  

xml1.Save() 

  :می کنيم Bindرا يک بار ديگر  repeaterبرای نمايش تغييرات داده شده نيز کنترل 
Repeater1.DataBind() 

www.ParsBook.org



458 
 

  :من اين کار را به صورت زير انجام دادم.را صدا بزنيم AddDVDحال کافيست تابع 
AddDVD(“3229”, “Drama”, “The Game”, “Winski”, “40.71”,Michael Douglas”, 

“Larry Belli”) 

ت من می خواھم قيم.حال می خواھيم به سراغ ويرايش داده برويم که بسيار ساده است
پس تابعی به نام .به آن دسترسی خواھم داشت را عوض کنم idخاص را که با  DVDيک 

editXML  آرگومان وروديش را می نويسم وid  و قيمت جديد قرار می دھم تا باid  به
دريافت  Stringمربوطه دسترسی داشته باشمودر ضمن ھر دو را به صورت  DVDتگ 

  :م را انجام می دھممی کنم و ھنگام استفاده تبديالت الز
    Public Sub editXML(ByVal id As String, ByVal new_price As String) 

        

    End Sub 

  :مثل تابع قبل ابتدا بازيابی سند را انجام می دھم
Dim myXml As New XmlDocument 

myXml = CType(xml1.GetXmlDocument(), XmlDocument) 

به .ابتدا بايد آن را پيدا کنم ,گره ی خاص از نوع تگ است چون قصد من ويرايش يک
  :استفاده می کنم و ابتدا مسير آن را مشخص می کنم XPathھمين منظور از 

Dim path As String = "/DVDList/DVD[@ID=" & CInt(id) & "]/Price" 

ه دسترسی داشته باشم ک DVDفرزند تگ  Priceطبق مسير باال من می توانم به تگ 
  .در آن برابر مقداری باشد که به عنوان آرگومان ورودی دريافت کردم Idويژگی  

برای استفاده از مسير باال و يا به عبارت ديگر برای انتخاب يک گره ی خاص از متد 
SelectSingleNode  شیXmlDocument استفاده می کنم:  

myXml.SelectSingleNode(path) 

ھم  GetElementByTagNameاز متد  SelectSingleNodeمی توانستيم به جای 
می تواند ويژگی ھا را نيز  SelectSingleNodeفرق اين دو اين است که .استفاده کنيم 

ولی ) يعنی با آن قادريد مقادير ويژگی ھا را نيز تغيير دھيد(انتخاب کند 
GetElementByTagName تنھا تگ ھا را انتخاب می کند.  

قرار می  XmlNodeتغيری از نوع می مورد نظر آن را در و برای دسترسی به گره 
  :دھيم

Dim node As XmlNode = myXml.SelectSingleNode(path) 

که از نوع تگ است دسترسی داريم و کافيست به آن مقدار  Priceحال ما به گره ی 
  :استفاده می کنيم Innertextچون از نوع تگ است از متد .دھی کنيم

node.InnerText = CDec(new_price) 
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می  Bindرا دوباره  Repeaterرا انجام می دھيم و سپس  Saveو در نھايت ھم عمل 
  :کنم

xml1.Save() 

Repeater1.DataBind() 

  :برای استفاه از تابع باال کافيست آن را به درستی صدا کنيم
editXML(“3221”, “34.76”) 

  .ير می دھدتغي 34.76را به  ”Id=”3221با  DVDکد باال قيمت 
  

برای اين کار يک تابع به نام .در نھايت با نحوه ی حذف گره ھا آشنا می شويم
RemoveDVD  می نويسم که آرگومان وروديش تنھاId يعنی تگ .فيلم مورد نظر باشد

DVD  باId مربوطه را حذف کن:  
    Public Sub RemoveDVD(ByVal id As String) 

         

    End Sub 

  :ھای الزم را انجام می دھم يابیسپس باز
Dim myXml As New XmlDocument 

myXml = CType(xml1.GetXmlDocument(), XmlDocument) 

ھمانطور که گفتيم اين .استفاده کنيم RemoveChildبايد از تابع  DVDبرای حذف تگ 
ی می تگ فرزندی که بايد حذف شود به عنوان ورود .تابع فرزند يک تگ را حذف می کند

به صورت زير عمل  bفرزند باشد برای پاک کردن  bگره ی والد و  aاگر  و گفتيم که.گيرد
  :می کنيم

a.RemoveChild(b)  
که کافيست از متد  aبرای دسترسی به .می باشد b=DVDو  a=DVDListدر اين مثال 

DocumentElement  استفاده کنيم ولی برای دسترسی بهDVD  بايد مسيرش را
يش را به عنوان idخاص را پاک کنيم که  DVDيم چون ما می خواھيم يک مشخص کن

  :پس يک مسير برايش مشخص می کنيم.آرگومان ورودی دريافت کرده ايم
Dim Cpath As String = "/DVDList/DVD[@ID=" & CInt(id) & "]" 

  :و سپس آن را انتخاب می کنيم
Dim Cnode As XmlNode = myXml.SelectSingleNode(Cpath) 

پس کافی .ی است که قرار است پاک شودDVdحاوی  تگ  Cnodeپس از اين به بعد 
  :بدھيم RemoveChildاست آن را به عنوان آرگومان ورودی به متد 

myXml.DocumentElement.RemoveChild(Cnode) 

  ...:و 
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        xml1.Save() 

        Repeater1.DataBind() 

  :خاص به صورت زير عمل می کنيم idند با از س DVDپس برای حذف يک 
RemoveDVD(“3221”) 

نکته ی مھم اين است که برای حذف يک تگ که والدش تگ ريشه نيست بايد مسير 
انتخاب کنيم و در  SelectSingleNodeوالد را جدا مشخص کنيم و والد را با ھمان متد 

نتخاب شده استفاده از تگ ا myXml.DocumentElementنھايت در کد باال به جای 
  .کنيم

  .به پايان رسيد Xmlبا اين مثال بحث ما در مورد 
  
  

Files and Streams 
ايل ھا و استريم ھا از جمله مباحث بسيار مھمی است که ک برنامه نويس تحت فبحث 

زيرا ھمه چيز پايگاه داده نيست و کار با فايل ھا و فولدرھای يک  وب بايد با آن آشنا باشد
مھمترين و پر کاربرد ترين فايل ھا و استريم ھا در قسمت .سايت نيز اھميتی ويژه دارد

FileManager ) ياControl Panel ( وب سايت ھايی است که خدماتHosting  ارايه
حتما می دانيد که وب سايتی که شما می سازيد در داخل يک فوادر در روی سرور .می کنند

 FileManagerدر قسمت  سپس در.ذخيره می شود و نامش ھم ھمنام وب سايت شماست
 –اجازه ی ايجاد درج   ,داخل آن فولدرو در  دوب سايتی که به شما خدمات ارايه می دھ
و کد ايجاد کنيد  htmlمثال می توانيد صفحات .ويرايش و حذف فايلھای گوناگون را داريد

html  می توانيد فايل .ا را ذخيره کنيد و سپس اجرا کنيدو آنھمربوطه را در آن بنويسيد
يد بسازيد و در کل به آسانی می توانيد فولدر ھای جدکنيد و حتی  Uploadھای مختف را 

صفحه ی وب ارايه  FileManagerروی فايل ھا و فولدر ھای سايتتان از طريق قسمت 
پس می بينيد که چقدر بحث فايل ھا و استريم ھا اھميت .پيمايش کنيد, hostingدھنده ی 

  .دارد
ی و متد ھای آنھا آشنا م Fileو  Directoryدر اولين گام در اين بخش با دو شی 

  .شويم
Directory:  
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ھای مختلف دسترسی داشت و  Directoryکه به وسيله ی آن می توان به شی است 
  .آنھا را کنترل کرد

  .اين شی حاوی متد ھای مختلفی است که به ترتيب با آنھا آشنا می شويم
CreateDirectory:به عبارت .برای ايجاد يک دايرکتوری يا مسير استفاده می شود

آرگومان .جاد فولدر يا فولدر ھای تودرتو در يک مسير خاص می شودديگر باعث اي
برای مثال می خواھيم يک فولدر .وروردی اين متد مسير مورد نظر جھت ايجاد خواھد بود

  :ابتدا مسير را مشخص می کنم.ايجاد کنيم Cدر درايو 
Dim path As String = "C:\myDir" 

يعنی يک فولدر به .مشخص شده C:\myDirھمانطور که می بينيد مسير ما به صورت 
نکته ی مورد توجه در اينجا اين است که مسير در داخل کامپيوتر .Cدر درايو  myDirنام 

 CreateDirectoryسپس از متد .نمايش داده می شود /و مسير در وب با  \محلی با 
  :استفاده می کنيم و مسير باال را به عنوان آرگومان ورودی به آن می دھيم

Directory.CreateDirectory(path) 

ايجاد کرديم به  Directoryبه ھمين سادگی يک فولدر يا بھتر است بگوييم يک مسير 
اين دليل می گوييم مسير که می توان چندين فولدر تودرتو ھم ايجاد کرد مثال اگر مسير من 

  :به صورت زير باشد
Dim path As String = "C:\myDir\aaa\ghg" 

  .ساخته می شود myDir –aaa – ghgفولدر تودرتو به نامھای  ٣آنگاه 
قبال وجود  ,نکته ی ديگر اين است که اگر مسير مورد نظر که می خواھيم ايجاد کنيم

  .با خطايی مواجه نمی شويم ,داشته باشد
Delete:حذف يک دايرکتوری مورد استفاده قرار می  متدی است که برای

اگر اين کتد را تنھا .متد مسير مورد نظر جھت حذف است آرگومان ورودی اصلی اين.گيرد
تنھا برای حذف دايکتوری ھای خالی کاربرد  ,با آرگومان ورودی مسير صدا بزنيم

 :برای مثال .دارد
Directory.Delete("C:\myDir\aaa\ghg") 

چون خالی است يعنی فايل و فولدری در آن  را پاک می کند ghgفولدر  ,اين عبارت
  :لی اگر کد به صورت زير باشد با خطا مواجه می شويمو.نيست

Directory.Delete("C:\myDir") 

  .خالی نيست myDirزيرا فولدر 
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نيست الزم است از آرگومان ورودی دوم متد  یکه خال Directoryبرای حذف يک 
Delete اين آرگومان از جنس .استفاده کنيمBoolean  بوده و باعث می شود تابع
Delete  به عبارت ديگر اگر آن را برابر .صورت بازگشتی عمل کندبهTrue قرار دھيد, 

عمل حذف را  ,به طور بازگشتی از آخرين فرزند دايرکتوری مورد نظر  Deleteمتد 
بنابراين يک دايرکتوری غير خالی ھم به اين صورت .شروع می کند تا به خود آن برسد 

 -ghgابتدا  ,ا به صورت زير صدا بزنيمبرای مثال اگر مسير کد باال ر.پاک می شود
  :پاک می شود myDirو در نھايت  aaaسپس

Directory.Delete("C:\myDir", True) 

Exist:مقدار .متدی است که وجود يا عدم وجود يک دايرکتوری را مشخص می کند
باشد يعنی دايرکتوری مورد نظر وجود  Trueبوده و اگر   booleanبرگشتی آن از جنس 

آرگومان ورودی اين متد نيز مسير آن .باشد يعنی وجود ندارد Falseو اگر  دارد
  :دايرکتوری است

Dim path As String = "C:\myDir\aaa\ghg" 

If Directory.Exists(path) Then 

    Response.Write("The Directory Exist") 

Else 

    Response.Write("The Directory Not Exist") 

End If 

GetCreationTime:اين متد اين .زمان ساخت دايرکتوری مورد نظر را به من می دھد
 Propertiesاين زمان را می توانيد در قسمت .خود فولدر دريافت می کندزمان را از 

  :فولدر مورد نظر ھم بيابيد
Response.Write(Directory.GetCreationTime(path)) 

GetLastAccessTime:ولی .آخرين دسترسی به دايرکتوری است متدی برای بازيابی
زيرا جايی را ندارد که از آن بازيابی کند زيرا در قسمت .اين متد به تنھايی کار نمی کند

Properties پس .فولدر مورد نظر تنھا زمان ساخت فولدر را دارد نه آخرين دسترسی
ناظرش به نام يعنی با متد مت.برای استفاده از اين متد بايد به طور دستی عمل کنيد

SetLastAccessTime  آن را مقدار دھی کنيد و سپس با متدGetLastAccessTime  از
وری مورد نظر به دايرکت SetLastAccessTimeمثال يک تاريخ را با متد .آن استفاده کنيد

  :آن را بازيابی کنيد GetLastAccessTimeبدھيد و سپس با متد 
 Directory.SetLastAccessTime(path, New DateTime(2003, 5, 4)) 

 Response.Write(Directory.GetLastAccessTime(path)) 
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و سپس  را به عنوان آخرين دسترسی به آن دادم 2003-5-4در اين مثال من تاريخ 
کاربرد اين کد ھنگامی است که شما می خواھيد زمان آخرين .ھمان را بازيابی کردم

در آن ھنگام در رويداد مور .باره از آن استفاده کنيددسترسی را جايی ذخيره کنيد تا دو
نظر خود ھر وقت که به مسير مورد نظر دسترسسی پيدا کرديد می توانيد آن را ذخيره 

 setنکته ی مھم اين است که وقتی شما اين زمان را .کنيد و ھر جايی از آن استفاده کنيد
ھر وقت می توانيد آن را بازيابی  اين زمان در حقيقت ذخيره می شود و ھر جا و,می کنيد 

  .کنيد
GetLastWriteTime: طرز کارش دقيقا مثلGetLastAccessTime  است تنھا زمانی

مثال يک فايل جديد در مسير .کاربرد دارد که در مسير مورد نظر چيزی نوشته می شود
  .صورت می گيرد setLastWriteTimeھم با متد  Setعمل .مورد نظر ايجاد می کنيد

GetDirectories: تمام فولدر ھای موجود در مسيری را که به عنوان آرگومان ورودی
بنابراين برای استفاده بايد ابتدا آن .ميگيرد را به صورت آرايه ای از رشته ھا برمی گرداند

  :را درون يک آرايه ی رشته ای قرار دھی و سپس از آن آرايه عمل بازيابی را انجام دھيد
Dim path As String = "C:\myDir" 

Dim mystr() As String = Directory.GetDirectories(path) 

  For Each i As String In mystr 

    Response.Write(i) 

    Response.Write("<br/>") 

  Next 

کامپيوتر  Cھای موجود در درايو  )فولدر(دايرکتوریفوق ليست تمامی  خروجی کد
  .شماست

تعريف کردم و مقدار برگشتی متد  ()mystrاز رشته ھا به نام آرايه  کپس ابتدا ي
GetDirectories  را در آن قرار دادم و سپس با يک حلقه یfor each  اسامی فايل ھا و

  .فولدر ھای موجو در آن مسير را يکی يکی به خروجی بردم
GetFiles: مثل طرز کارش دقيقاGetDirectories  است با اين تفاوت که به جای

فايل ھای موجود در مسير مورد نظر را  ,دايرکتوری ھای موجود در مسير مورد نظر 
  :ابی می کندبازي

        Dim mystr2() As String = Directory.GetFiles("C:\") 

        For Each i As String In mystr2 

            Response.Write(i) 

            Response.Write("<br/>") 

        Next 

  .کامپيوتر شماست Cفوق ليست تمامی فايل ھای موجود در درايو  دخروجی ک
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ھر دو متد .نکته ی ديگر در زمينه ی دو متد معرفی شده در باال الگوی بازيابی است
باال حاوی يک آرگومان ورودی ديگر عالوه بر مسير ھستند که يک رشته به عنوان 

مورد  )دايرکتوری(ن رشته الگويی برای جستجوی فايلاي.آرگومان ورودی دريافت می کنند
  :اين الگو به صورت زير است.نظر است

filename.fileSuffix  

 GetFilesمثال اگر الگوی من در متد .به معنای ھر چيز می باشد *در اين الگو عالمت 
از آغ aباشد اين به اين معنا است که تمام فايل ھايی که نامشان با حرف  *.*aبه صورت 

يعنی تمام فايل ھای متنی که نامشان  as*.txtو يا ).با ھر پسوندی(می شود را به من بده
يعنی تمام  *aرشته ی  GetDirectoriesو يا در  آغاز می شود را به من برگردان asبا 

کاربرد الگوی جستجو .آغاز شده را برگردان aدايرکتوری ھای موجود که نامشان با حرف 
  :واضح استدر کد زير کامال 

Dim mystr2() As String = Directory.GetFiles("C:\", "a*.*") 

For Each i As String In mystr2 

    Response.Write(i) 

    Response.Write("<br/>") 

Next 

عالمت ؟ نيز وجود دارد که برای تطبيق تک کاراکتر ھا به کار می * غير از عالمت 
يعنی دايرکتوری ھايی که  ???aتر ھا را بيان می کند مثال اين عالمت حداکثر کاراک.رود

  .حرف ديگر داشته باشد ٣ aشروع شده باشد و حداکثر پس از  aنامشان با 
GetLogicalDrives: اسامی تمام درايو ھای موجود در کامپيوتر شما را به صورت

  :آرايه ای از رشته ھا برمی گرداند
Dim mystr3() As String = Directory.GetLogicalDrives 

 For Each i As String In mystr3 

     Response.Write(i) 

     Response.Write("<br/>") 

 Next 

GetCurrentDirectory: اين متد مسيری که برنامه ی شما از آن اجرا می شود را بر
  :می گرداند

Response.Write(Directory.GetCurrentDirectory()) 

Move: -را به ) که مسلما قبال وجود داشته(قال فايل ھا و فولدر ھای يک مسيرعمل انت
دو .مسير جديد که قبال وجود نداشته را انجام می دھد و سپس مسير اول را پاک می کند

نداشته و  است که قبال وجود یو دومی مسير اولی مسير اصلی است.آرگومان ورودی دارد
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تد دقيقا مثل حرکت يک م نطرز کار اي.قل شوندداده ھای مسير اول بايد به داخل آن منت
مثال اگر يک عنصر را از جايی به جای ديگر حرکت .عنصر از جايی به جای ديگر است
  :دھيد ديگر در مکان اوليه قرار ندارد

Directory.Move("C:\myDir", "C:\oooj") 

د و سپس می رون ooojبه داخل  myDirدر کد باال تمام فايل ھا و فولدر ھای داخل 
کاربردش تنھا در يک  Directoryشی  moveمتد .پاک می شود myDirدايرکتوری 

 .درايو مشترک است و نمی تواند انتقال دايرکتوری ھا را بين درايو ھا ھم انجام دھد
را يک جور  Directoryشی  Moveنکته ی ديگر ھم اين است که می توان عمل 

Rename نيز تلقی کرد.  
و متد ھای  Fileآشنا شديد به سراغ شی  Directoryمتد ھای مھم شی خوب حاال که با 

  .آن می رويم
File:  

  .شی است که قابليت کنترل و دسترسی به فايل ھای مورد نظر را به ما می دھد
  .اين شی حاوی متد ھای مختلفی است که به ترتيب با آنھا آشنا می شويم

Copy:و آرگومان ورودی دارد که اولی د.متدی است که عمل کپی را انجام می دھد
و آرگومان دوم ھم .مسير فايلی است که عمل کپی می خواھد از محتوياتش صورت گيرد

مثال فرض .مسير فايلی است که اوال ھم جنس فايل اول باشد و دوما قبال وجود نداشته باشد
  :مو کد زير را برای آن می نويسي.داريم Cدر درايو  aبه نام  txtکنيد يک فايل 

Dim path1 As String = "C:\a.txt" 

Dim path2 As String = "C:\b.txt" 

File.Copy(path1, path2) 

 a.txtساخته می شود و سپس محتوای فايل  b.txtابتدا فايل جديدی به نام  ,در اين کد 
  .پاک نمی شود a.txtفايل  ,پس از عمل کپی در ضمن .دودر داخل آن کپی می ش
ويات يک فايل به فايلی که قبال وجود داشته منتقل شود بايد از اگر خواستيد محت

 Falseيا  Trueبودن عمل کپی را  OverWriteآرگومان ورودی سوم آن استفاده کنيد که 
  :قرار می دھد

        Dim path1 As String = "C:\a.txt" 

        Dim path2 As String = "C:\b.txt" 

        File.Copy(path1, path2, True) 

وجود دارند و ھر يک حاوی يک سری نوشته  a.txt & b.txtدر کد باال ھر دو فايل 
وجود داشت روی نوشته ھای موجود در  a.txtبا اجرا کد باال ھر چيز که در فايل .ھستند
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در حقيقت عمل کپی صورت می گيرد ولی چون به .می شود b.txt OverWriteفايل 
پاک می شود و  b.txtصورت می گيرد تمام محتوی فايل  اين عمل OverWriteصورت 

  .قرار می گيرد b.txtوجود داشت در داخل  a.txtھر چيز که در فايل 
Delete:آرگومان مسير فايل نيز به عنوان .برای حذف کردن يک فايل به کار می رود

  :ورودی به ان داده می شود
File.Delete("C:\a.txt") 

Exist:يک فايل را چک می کند وجود يا عدم وجود:  
If File.Exists("C:\a.txt") Then 

   Response.Write("File Exist!") 

Else 

   Response.Write("File Not Exist!") 

End If 

GetAttributes & SetAttributes: ان به ويژگی يک فايل که با آن می تومتدی است
از ويژگی يک فايل روی يک فايل  برای درک منظور.دسترسی داشتو يا آن را تنظيم کرد

آن شويد و در انتھای آن يک قسمت به عنوان  Propertiesراست کليک کنيد و وارد 
attribute  مقدار  ٣می بينيد که حاویRead-Only---Hidden----Archive که  است

آن عنصری را که  GetAttributesمتد .وجود دارد CheckBoxجلوی ھر يک 
CheckBox مثال اگر فايلی .خورده باشد را برمی گراند جلويش تيکhidden  باشد با متد

GetAttributes و ھمينطور با متد .می فھميم که آيا مخفی ھست يا نهSetAttributes 
تنھا آرگومان ورودی متد ....و  read-onlyمی توان يک فايل را مخفی کرد و يا 

GetAttributes مسير فايل مورد نظر است:  
Response.Write(File.GetAttributes("C:\a.txt")) 

ژگی دو آرگومان دارد که اولی مسير فايل مورد نظر و دومی وي SetAttributesمتد 
  :است که قرار است به آن بدھيم

File.SetAttributes(path1, FileAttributes.Hidden) 

در اينجا  نوع ِويژگی را مشخص کرديم که FileAttribtesھمانطور که می بينيد با شی 
hidden است.  

  
GetCreationTime:زمان ساخت يک فايل را برمی گرداند.  

GetLastAccessTime & GetLatsWriteTime: زمان آخرين دسترسی به فايل را
يک فايل برويد می بينيد که عالوه بر  Propertiesاگر به قسمت .مشخص می کند
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Created  اولی .عنر ديگر وجود داردکه زمان ساخت يک فايل را مشخص می کند دو
Modified  در آن مشخص می شود و دومی آخرين زمان تغيير در فايل مثال نوشتن که
Accessed  پس در اينجا .فايل در آن ذکر شده) خواندن(است که آخرين زمان دسترسی

و يا  SetLastAccessTimeھا نيازی به استفاده از متد  Directoryمثل 
SetLastWriteTime زيرا زمان ھای واقعی آخرين تغيير و آخرين دسترسی خود .نيست

  :به خود در يک فايل وجود دارد و شما کافی است تنھا آن ھا را بازيابی کنيد
Dim path1 As String = "C:\a.txt"  

Response.Write(File.GetCreationTime(path1)) 

Response.Write("<br/>") 

Response.Write(File.GetLastWriteTime(path1)) 

Response.Write("<br/>") 

Response.Write(File.GetLastAccessTime(path1)) 

Move: عمل انتقال داده ھای يک فايلی که قبال وجود داشته را به فايلی که قبال وجود
آرگومان ورودی اول مسير فايل اول .نداشته را انجام می دھد و فايل اول را پاک می کند

و آرگومان ورودی دوم مسير فايل دوم است که قبال وجود نداشته و ) اشتکه قبال وجود د(
فايل اول پاک  ,ھا پس از عمل انتقال Directoryدر ضمن مثل بحث .قرار است ايجاد شود

  :می شود
File.Move("C:\a.txt", "C:\new.txt") 

درون ان به  a.txtمحتويات فايل  ساخته شده و سپس new.txtابتدا فايل   در کد باال
  .پاک می شود a.txtريخته شده و در نھايت فايل 

قابليت انتقال بين درايو ھا  File شی Moveمتد  Directoryشی  Moveبرخالف متد 
  .را دارد

Create:در کد زير من يک فايل .با آن می توان يک فايل با ھر پسوند دلخواه ايجاد کرد
  :ايجاد کردم a.txtبا نام 

File.Create("C:\a.txt") 

 

است و اين شی به ما اجازه ی نوشتن در  FileStreamمقدار برگشتی اين متد از جنس 
  .فايل ايجاد شده را می دھد

CreateText:  با آن می توان يک فايل با ھر پسوند دلخواه ايجاد کرد مثل متدCreate 
تر آشنا است که با آن جلو StreamWriterبا اين تفاوت که مقدار برگشتی آن از جنس  ,

  .می شويم و به ما اجازه ی نوشتن در فايل ايجاد شده را می دھد
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OpenRead() & OpenText() & Openwrite:  متدOpenText  فايلText  که با
Unicode UTF-8  نوشته شده را می خواند و توسط يک شیStramReader  آن را
مقدار برگشتی آن از  و فايل را برای خواندن باز می کنند OpenReadمتد .برمی گرداند

يک فايل  ,نيز برای نوشتن  Openwrite و .است Read-only ولی  FileStreamجنس 
   .انجام می دھد  FileStreamو اين کار را با مقدار برگشتی از جنس را باز می کند 

ReadAllText:را می خواند و به صورت يک  لکل مقادير موجود در يک فايString 
  :اندساده بر می گرد

Response.Write(File.ReadAllText("C:\c.txt")) 

را پشت سر ھم بر می گرداند مثال اگر بين  c.txtمتد باال تمام مقادير فايل  ,در ضمن
  .داده ھا چندين سطر ھم فاصله باشد آن داده ھا را کنار ھم نمايش می دھد

ReadAllLines: يش آرايه ای از کل مقادير موجود در يک فايل را می خواند و خروج
رايه يک خط از فايل مورد نظر به اين صورت که ھر خانه ی اين آ.رشته ھا است

  :به صورت زير باشد a.txtمثال فرض کنيد فايل .است
ali 
reza 

 
javad-                     soosan  

  :اگر کد ما به صورت زير باشد
Dim str() As String = File.ReadAllLines("C:\a.txt") 

For Each s As String In str 

   Response.Write(s) 

   Response.Write("<br/>") 

Next 

تا آنجا که تعداد  strدر تک تک خانه ھای آرايه ی  a.txtابتدا تک تک سطر ھای فايل 
يک عنصر  , forدر ھر بار گردش حلقه ی سطر ھا ادامه پيدا کند ذخيره می شود سپس 

داده می شود و از آنجايی که اين عنصر يک سطر مجزا است  نمايش ()strاز آرايه ی 
  .يک سطر از فايل مورد نظر به خروجی می رود , forپس در ھر بار چرخش حلقه ی 

ReadAllBytes: اين متد يک ارايه ای از بايت را از يک فايل برمی گرداند و برای فايل
يک عکس کوچک را به  مثال می توانيد.ھای کوچک کاربرد دارد نه فايل ھای بزرگ

ر دھيد و سپس از آن استفاده بخوانيد و آن را در يک آرايه از بايت ھا قرا byteصورت 
  :کنيد

Dim j() As Byte = File.ReadAllBytes("C:\leaf.GIF") 

For Each s As Byte In j 
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     Response.Write(s) 

Next 

WriteAllText:آرگومان ورودی دارد که ولی  دو.ن در يک فايل کاربرد داردبرای نوشت
در اين .مسير فايلی است که می خواھيد چيزی در آن بنويسيد و دومی متن مورد نظر است

  :متد رفتن به سطر بعد بی معنی بودھو ھمه چيز را در يک سطر چاپ می کند
File.WriteAllText("C:\a.txt", "ali reza Javad ") 

ھای جديد به  textھای اول پاک می شوند و  textاگر دو بار از اين متد استفاده کنيد 
 textنباله ی نوشته ھای قبلی خود داگر بخواھيد به .جايش در فايل نوشته می شوند

استفاده کنيد که ارگومان ھايش مثل  AppendAlltextبايد از متد بيفزاييد 
WriteAllText موجود  است ولی تنھا نوشته ھای جديد را به ادامه ی نوشته ھای قبلی

  .در فايل اضافه می کند
WriteAllLines: يک آرايه از رشته ھا به عنوان آرگومان وودی دوم دريافت می کند و

  :ھر يک از عناصر آن را در يک سطر می نويسد
Dim str() As String = {"ali", "reza", "javad", "soosan", "hellow word !"} 

File.WriteAllLines("C:\a.txt", str) 

  :با محتوی زير است a.txtخروجی کد فوق يک فايل 
ali 
reza 
javad 
soosan 
hellow word !  

در متد ھای باال اگر فايلی با مسير داده شده به عنوان آرگومان ورودی وجود نداشت 
آنگاه آن فايل ايجاد می شود و سپس مقدير در آن نوشته می شوند ولی اگر فايل ھاداز قبل 

  .صورت می گيرد OverWriteه نوشن در آنھا به صورت موجود باشند آنگا
ايجاد  Cدر درايو  txt به عنوان يک مثال ساده می خواھيم به صورت ديناميک يک فايل

پس ابتدا تمام فايل .کامپيوتر را در آن قرار دھيم Cکنيم و سپس ليست تمام فايل ھای درايو 
  :رشته ھا قرار می دھيمھا را بازيابی می کنيم و آنھا را در يک آرايه از 

Dim str() As String = Directory.GetFiles("C:\") 

 

استفاده کنم پس آرايه ی باال را به عنوان آرگومان  WriteAllLinesچون می خواھم از 
  :دومش در نظر می گيرم

Dim newPath As String = "C:\listOfFiles.txt" 

File.WriteAllLines(newPath, str) 

  .آشنا می شويم DirectoryInfoو  FileInfoبا دو شی  خوب حاال
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اين دو متد به ما اجازه می دھند که روی دايرکتوری ھا  فايل ھای آنھا پيمايش انجام 
از طرف ديگر می توان از اين دو به صورت ترکيبی استفاده کرد مثال می توان به .دھيم

پس چون در بعضی از .استقابل دسترسی  DirectoryInfoفايلی دسترسی داشت که با 
بخش .بخش تقسيم می کنيم ٣موارد اين دو شی ترکيبی عمل می کنند متد ھای آنھا را به 

و بخش سوم ھم متد ھای  DirectoryInfoبخش دوم متد ھای -اول متد ھای مشترک
FileInfo. اين دو شی مخصوص يک مسير و يا يک فايل نکته ی مھم ديگر اين است که

ای استفاده بايد حتما متغيری از جنس اين دو تعريف کنيم و سپس از خاص ھستند و بر
  :آنھا استفاده کنيم

Dim dinfo As New DirectoryInfo("C:\a") 

Dim finfo As New FileInfo("C:\a.txt")  
 Getمتد ھای  DirectoryInfo & FileInfoنکته ی مھم ديگر اين است که در دو شی 

گفتيم برای دادن يک ويژگی بايد از متد  fileInfoدر باره ی  مثال ما.وجود ندارند Setو 
SetAttributes  و برای بازيابی آن از متدGetAttributes در حاليکه در .استفاده کنيم

و  Getيا ھمان  writeو  readوجود دارد که عمل  Attributeاينجا يک ويژگی به نام 
Set را با ھم انجام می دھد.  

  :DirectoryInfo & FileInfoمتد ھای مشترک 
  :مثال ھايی که از متد ھای زير خواھيم زد بر اساس دو تعريف زير خواھد بود

Dim dinfo As New DirectoryInfo("C:\a") 

Dim finfo As New FileInfo("C:\a.txt") 

Attributes: به شما اجازه ی تنظيم و بازيابی ويژگی يک فايل يا يک دايرکتوری را می
  :مثال از بازيابی داريم برای.دھد

Response.Write(dinfo.Attributes) 

  :و از تنظيم
dinfo.Attributes = FileAttributes.Archive 

وجود  ..SetAttو  ..GetAttمتد ھای  FileInfoو  DirectoryInfoمی بينيد که در 
  .ندارد

CreationTime:که در  اجازه ی تنظيم و بازيابی زمان ساخت فايل و يا دايکتوری
  :از بازيابی برای مثال. وجود داشت را می دھد FileInfoو  DirectoryInfoسازنده ی 

Response.Write(dinfo.CreationTime) 

  :از تنظيم
dinfo.CreationTime = New DateTime(2004, 3, 3) 
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نيست زيرا ھر دو کالس  CreationTimeتوجه کنيد که نيازی به تنظيم در متد 
DirectoryInfo  وFileInfo زمان ساخت  واقعی را می توانند بازيابی کنند.  

LastAccessTime:  اجازه ی تنظيم و بازيابی زمان آخرين دسترسی به فايل و يا
برای .وجود داشت را می دھد FileInfoو  DirectoryInfoدايکتوری که در سازنده ی 

  :مثال
dinfo.LastAccessTime = New DateTime(2005, 4, 26) 

Response.Write(dinfo.LastAccessTime) 

 Propertiesالبته يادتان باشد که فايل ھا زمان واقعی آخرين دسترسی را در قسمت 
  .خود ذخيره می کنند و نياز به تنظيم ندارند ولی دايرکتوری ھا حتما نياز به تنظيم دارند

LastWriteTime: ر فايل و يا اجازه ی تنظيم و بازيابی زمان آخرين تغييرات د
برای .وجود داشت را می دھد FileInfoو  DirectoryInfoدايکتوری که در سازنده ی 

  :مثال
dinfo.LastWriteTime = New DateTime(2006, 4, 26) 

Response.Write(dinfo.LastWriteTime) 

 Propertiesالبته يادتان باشد که فايل ھا زمان واقعی آخرين تغييرات را در قسمت 
  :ذخيره می کنند و نياز به تنظيم ندارند خود 

Response.Write(finfo.LastWriteTime)  
  .ولی دايرکتوری ھا حتما نياز به تنظيم دارند

Exist:برای مثال.وجود و يا عدم وجود يک فايل يا دايرکتوری را مشخص می کند:  
If finfo.Exists Then 

    Response.Write("file exist") 

Else 

    Response.Write("file Not exist") 

End If 

FullName: اين نام .برمی گرداندبه ھمراه مسيرش نام کامل دايرکتوری يا فايل را
  :شامل نام درايو و پسوند نيز می شود

Response.Write(finfo.FullName) 

  .است C:\a.txtخروجی کد باال 
Name:وری را برمی گرداندفايل يا دايرکت) اگر فايل باشد(تنھا نام و پسوند:  

Response.Write(finfo.Name) 

Extension:پسوند فايل مورد نظر را بر می گرداند:  
Response.Write(finfo.Extension) 
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 ِ◌Delete:اگر دايرکتوری خالی نبود .يک فايل و يا يک دايرکتوری خالی را پاک می کند
  :قرار دھيد Trueآرگومان وروديش را برابر 

dinfo.Delete(True) 

finfo.Delete() 

Refresh: زمانی کاربرد .می گردددر بحث ھمزمان سازی باعث به روز شدن اطالعات
تغييری در فايل ايجاد شود که در برنامه ی ما به  Windows Explorerدارد که از طريق 

  .روز نشده
Create:يک فايل يا دايرکتوری جديد ايجاد می کند:  

Dim j As New FileInfo("C:\ggg.txt") 

j.Create() 

  .ايجاد شده Cاز نوع متنی در درايو  gggدر اينجا يک فايل جديد به نام 
MoveTo: وظيفه ی انتقال محتوی يک فايل و يا يک دايرتوری را به فايل و يا

فايل و يا دايرکتوری مبدا در تابع سازنده ی مربوطه ايجاد .دايرکتوری جديد بر عھده دارد
دقت کنيد فايل .کافی است تنھا مسير فايل مقصد را بدھيم MoveTo شده اند پس در متد

نداشته و حتما  OverWriteقابليت  MoveToمقصد از قبل وجود نداشته باشد چون متد 
قبلی را در آن  ) دايرکتوری(جديد را ايجاد می کند و سپس محتويات فايل )دايرکتوری(فايل

در مثال ھای زير ھم دايرکتوری به نام .می کند قديمی را پاک ) دايرکتوری(می ريزد و فايل
fff   و فايلی به نامggg.txt از قبل وجود نداشتند:  

dinfo.MoveTo("C:\fff") 

finfo.MoveTo("C:\ggg.txt") 

  :DirectoryInfoحال می رسيم به متد ھای مخصوص 
Parent & Root: متدParent فولدر والد دايرکتوری جاری را می دھد:  

Dim dinfo1 As New DirectoryInfo("C:\a\b") 

Response.Write(dinfo1.Parent) 

 rootمثال از .ھم نام درايو مورد نظر را برمی گرداند root.می باشد aخروجی کد فوق 
  :ھم به صورت زير است

Response.Write(dinfo1.Root) 

  .خواھد بود \:Cخروجی کد فوق ھم 
CreateSubDirectory:اگر مايل باشيد اين زير .ی ايجاد می کنديک زير دايرکتور

مشخص شده ايجاد  DirectoryInfoدايرکتوری در داخل دايرکتوری که در تابع سازنده ی 
 :بدھيد CreateSubDirectoryشود کافيست تنھا يک نام به عنوان آرگومان ورودی متد 

Dim dinfo As New DirectoryInfo("C:\a")  
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dinfo.CreateSubdirectory(“rtr”) 

فولدر  ٣و يا در کد زير .خته می شوداس C:\aدر داخل  rtrدر اين کد يک فولدر به نام 
  :ساخته می شود ساخته می شود C:\aتودر تو در داخل 

dinfo.CreateSubdirectory("y\o\l") 

بوده و پس از  DirectoryInfoاز جنس  CreateSubDirectoryمقدار برگشتی متد 
  :استفاده کرد DirectoryInfoن به عنوان يک می توان از آ ,ساختن

Dim info As DirectoryInfo = dinfo.CreateSubdirectory("rtr") 

info.... 

GetDirectories : دايرکتوری ھای موجود در داخل دايرکتوری مورد نظر  
در کد زير اسامی آنھا را .برمی گرداند DirectoryInfoرا به عنوان يک آرايه از  

  :کرديم  بازيابی
Dim di() As DirectoryInfo = dinfo.GetDirectories() 

For Each d As DirectoryInfo In di 

    Response.Write(d.Name) 

    Response.Write("<br/>") 

Next 

است که به شما امکان فيلتر کردن  SearchPattern ,يک آرگومان وروردی اين متد
در مورد الگوی بازيابی پيش از اين توضيح داده .ی دھددايرکتوری ھای بازيابی شده را م

  .شده بود
GetFiles: را به عنوان يک آرايه از  وجود در داخل دايرکتوری مورد نظرفايل ھای م

FileInfo در کد زير اسامی آنھا را بازيابی کرديم .برمی گرداند:  
Dim di() As FileInfo = dinfo.GetFiles 

For Each d As FileInfo In di 

   Response.Write(d.Name) 

   Response.Write("<br/>") 

Next 

است که به شما امکان فيلتر کردن  SearchPattern ,يک آرگومان وروردی اين متد
در مورد الگوی بازيابی پيش از اين توضيح داده .دايرکتوری ھای بازيابی شده را می دھد

  .شده بود
  

  :FileInfoحال می رسيم به متد ھای مخصوص 
Directory: نام دايرکتوری که فايل مورد نظر در آن قرار دارد را از جنس

DirectoryInfo پس می توان از آن نيز استفاده کرد.برمی گرداند:  
Response.Write(finfo1.Directory) 
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Lenght: سايز فايل را به واحدByte)64Bit-integer( در کد زير من .می دھد به ما
 KBمشخص کرده بودم را بازيابی و سپس به  finfo2که درسازنده ی متغير  حجم فايلی را

  :تبديل کردم و به خروجی بردم
Dim finfo2 As New FileInfo("C:\note.GIF")  

Dim a As Integer = finfo2.Length 

Dim b As Decimal = a / 1024 

Response.Write(CStr(b) & " KB") 

CopyTo: اگر فايل .يک فايل را در يک فايل ديگر انجام می  دھدعمل کپی کردن مقادير
مقصد وجود نداشته باشد آن را ايجاد می کند و سپس محتويات فايل مبدا را در آن می 

کنيد تا با  Trueآن را برابر  OverWriteبايد  ريزد ولی اگرفايل مقصد وجود داشته باشد
  .خطا مواجه نشويد

Create:در کد زير فايلی به نام .ھر پسوند دلخواه ايجاد کرد با آن می توان يک فايل با
a.txt  در درايوC وجود نداشت و من آن را ايجاد کردم:  

Dim finfo3 As New FileInfo("C:\a.txt")  
finfo3.Create() 

است و اين شی به ما اجازه ی نوشتن در  FileStreamمقدار برگشتی اين متد از جنس 
  .فايل ايجاد شده را می دھد

CreateText:  با آن می توان يک فايل با ھر پسوند دلخواه ايجاد کرد مثل متدCreate 
است که با آن جلوتر آشنا  StreamWriterبا اين تفاوت که مقدار برگشتی آن از جنس  ,

  .می شويم و به ما اجازه ی نوشتن در فايل ايجاد شده را می دھد
OpenRead() & OpenText() & Openwrite :متد OpenText  فايلText  که با

Unicode UTF-8  نوشته شده را می خواند و توسط يک شیStramReader  آن را
فايل را برای خواندن باز می کنند و مقدار برگشتی آن از  OpenReadمتد. برمی گرداند

يک فايل  ,نيز برای نوشتن  Openwrite و. است Read-onlyولی   FileStreamجنس 
   .انجام می دھد  FileStreamو اين کار را با مقدار برگشتی از جنس  را باز می کند

  
ه اين باقی می ماند و آن ھم اين است ک DirectoryInfoيک نکته در زمينه ی شی 

را به ما ) دايرکتوری(نيست که سايز يک فولدر Lenghtحاوی متد  FileInfoشی مثل 
ابتدا تابه را .تابع برای آن بنويسيم پس برای رسيدن به اين مقصد خودمان بايد يک.بدھد

است که ھمان  DirectoryInfoبه صورت زير می نويسيم که آرگومان ورودی اول شی 
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 Booleanفولدری است که می خواھيم سايزش را محاسبه کنيم و ارگومان دوم يک مقدار 
وی ولدر ھای ديگری ھم ھست يا است که مشخص می کند آيا فولدر مورد نظر خود حا

  :خير
Public Function GetDirSize(ByVal dirInfo As DirectoryInfo, ByVal HaveSubDir 

As Boolean) As Integer 

 

End Function  
اولی سايز تمام فايل ھای .برای نوشتن اين تابع دو نوع سايز متفوت بايد حساب شود

 GetFilesی با متد اين کار با بازيابی فايل ھای يک دايرکتور.موجود در دايرکتوری است
 lenghtو سپس بدست آوردن سايز تک تک اين فايل ھا با متد  DirectoryInfoشی 

  :امکان پذير است
        Dim TotalSize As Long = 0 

        For Each f As FileInfo In dirInfo.GetFiles 

            TotalSize += f.Length 

        Next 

بود يعنی دايرکتوری مورد نظر  Trueبرابر  HaveSubDirسپس چک می کنيم اگر 
بار آن يک  SubDirectoriesحاوی زير شاخه است پس در آن موقع بايد برای تک تک 

  :تابع را به صورت بازگشتی صدا بزنيم
        If HaveSubDir Then 

            For Each dir As DirectoryInfo In dirInfo.GetDirectories 

                TotalSize += GetDirSize(dir, True) 

            Next 

        End If  
تمام فولدر ھای موجود در فولدری که می خواھيم  ,پس از چک کردن شرط بازگشت

 DirectoryInfoبه شکل آرايه ای از  GetDirectoriesسايزش را حساب کنيم را با متد 
تا  ١٠٠٠به اين ترتيب اگر .ا برای ھر فولدر صدا زديمدر آورديم و عينا تابع را مجدد

  .فولدر تودر تو ھم داشته باشيم سايزشان را می توانيم بدست آوريم
  :و در نھايت سايز نھايی را برگردانيم

        Return TotalSize 

  :پس تابع کلی به فرم زير شد
    Public Function GetDirSize(ByVal dirInfo As DirectoryInfo, ByVal 

HaveSubDir As Boolean) As Integer 

        Dim TotalSize As Long = 0 

        For Each f As FileInfo In dirInfo.GetFiles 

            TotalSize += f.Length 

        Next 

        If HaveSubDir Then 
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            For Each dir As DirectoryInfo In dirInfo.GetDirectories 

                TotalSize += GetDirSize(dir, True) 

            Next 

        End If 

        Return TotalSize 

    End Function 

  :ه صورت زير استفاده کردمبمن از آن 
Response.Write(GetDirSize(New DirectoryInfo("C:\a"), True)) 

  .پس می بينيد توابعی که تا اينجا معرفی کرديم ساختار پيچيده ای نداشتند
  

معرفی می کنيم کالس  DirectoryInfo & FileInfoکالس جديد و ساده ای که پس از 
DriveInfo صوصيات درايوی را که به عنوان ارگومان ورودی تابع سازنده به است که خ

  :متد ھای آن در زير آمده.آن می دھيم را بازيابی می کند
TotalSize:حجم کلی درايو را بر حسب بايت به ما می دھد. 

TotalFreeSpace:حسب بايت به ما می دھد حجم کلی خالی درايو را. 
AvilableFreeSpace: حسب بايت به ما می  درايو را قابل استفاده ی حجم کلی خالی

مثال من .باشد کلی خالی درايوحجم قابل استفاده ممکن است گاھی اوقات کمتر از حجم .دھد
پس حافظه ی قابل استفاده از تفريق .اضافه کردم Ramقسمتی از حجم يک درايوم را به 

  .دو حجمی که به رم اضافه کردم بدست می آي حجم کلی خالی درايو
DriveFormat: نامFileSystem  را مشخص می کندNTFS  ياFAT32.  

DriveType: نوع درايو را برمی گرداند مثالCD-Rom  ياRemovableDisc و...  
IsReady: مشخص می کند درايو مورد نظر آيا برای خواندن و نوشتن آماده است يا

و ) خواندن و نوشتنآماده ی (که گاھی وصل.ھاست Flash Memoryکاربرد آن در .خير
  .گاھی قطع ھستند

Name: نام درايو را برمی گرداند مثالC  ياE.  
  

        Dim j As New DriveInfo("E") 

        Response.Write(j.TotalFreeSpace)  
  ).لبته بر حسب بايتا(را به خروجی بردم Eدر کد فوق من حجم خالی درايو 

  
شما می  .را برای ما بازيابی کند dllو  exeل ھای نمی تواند جزييات فاي FileInfoمتد 

به ھمين دليل .فايل مربوطه ببينيد Propertiesاز  tab Versionتوانيد اين جزييات را در 
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اين شی  .را برای ما بازيابی کند dllو  exeما نياز به يک شی داريم که جزييات فايل ھای 
FileVersionInfo که در فضای نام .نام داردsystem.Diagnostics برای .موجود است

ی exeيا  dllو مسير فايل  استفاده می کنيم GetVersionInfoاستفاده از آن از متد 
  :نحوه ی ايجاد آن به فرم زير است.مربوطه را به عنوان آرگومان ورودی به آن می دھيم

  Dim path As String = "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" 

  Dim finfo As FileVersionInfo = FileVersionInfo.GetVersionInfo(path) 

آشنا  FileVersionInfoقبل از استفاده بھتر است با يک سری از ويژگی ھای شی 
  :شويم
 ّ◌FileVersion:شماره ی نسخه ی فايل.  

FileName: نام فايل را از قسمتDescription بازيابی می کند.  
OriginalFileName:لنام اصلی فاي. 

FileDescription: نامInternal فايل در صورت وجود.  
CompanyName:نام کمپانی توليد کننده ی فايل.  

  ...و
 

  :در زير مثالی را در اين زمينه می بينيد
 Dim path As String = "C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" 

 Dim finfo As FileVersionInfo = FileVersionInfo.GetVersionInfo(path) 

 Response.Write(finfo.FileVersion) 

 Response.Write("<br/>") 

 Response.Write(finfo.FileName) 

 Response.Write("<br/>") 

 Response.Write(finfo.ProductName) 

 Response.Write("<br/>") 

 Response.Write(finfo.InternalName) 

  .شويم آشنا Pathحاال می خواھيم با کالس 
ولی آيا به اين توجه .ھمانطور که می دانيد ما تا اينجا با فايل ھا و فولدر ھا کار کرديم

مثال حساس ترين کرديد که اجزای برنامه ی ما نيز از يک سری فايل و فولدر تشکيل شده؟
و ھمچنين ساير .ز يک فايل در فولدر وب سايت ماستاست ني Web.configفايل ما که 

آيا ممکن است .در دايرکتوری وب سايت ما موجود ھستند aspx.vb.پسوند صفحات که با 
تا حدی جلوی اين  pathکالس ھکر ھا بتوانند به اين فايل ھا دسترسی داشته باشند؟
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يک  شکل بياييد يک مثال با ھم ببينيم ولی قبل از آنبرای درک اين م.مشکالت را ميگيرد
  .نکته ی مھم را متذکر می شويم

اگر به .قرار دارد C:\my practices\practice19وب سايت من در آدرس  فرض کنيد
را اضافه کنيم اتفاقی که می افتد اين است که به  filename/..انتھا ی اين آدرس عبارت 

يعنی نام فايلی که به انتھای آن .رجوع می شود C:\my practices \filenameمسير 
حال اگر در وب سايتم يک فولدر .ع می شودبه آن رجو practice19افزوديم در فولدر 

 C:\myوجود داشته باشد برای دسترسی به آن مسيرم به صورت  myfilesديگر به نام 
practices\practice19\myfiles  خواھد بود و حاال اگر../filename  را به آن
رجوع  C:\my practices\practice19\filenameبيفزاييم جاب است که باز ھم به 

اين عبارت باعث .استفاده کردم /..اين اتفاقات به اين دليل می افتد که من از .شود می
  .ارتباط به والد دايرکتوری جاری می شود

روی صفحه قرار دھيد ودر  TextBox-Button-Labelيک .حال به مثال خود بپردازيم
  :رويداد کليک دکمه چنين بنويسيد

Label1.Text = File.ReadAllText("\my practices\practice19\myfiles\" & 

TextBox1.Text) 

می نويسيد را در  TextBoxمی خواھيم محتويات يک فايل را که نامش را شما در يک 
 my\جالب اينجاست که تمام فايل ھای برنامه ی من در .خروجی نمايش دھيم

practices\practice19 به (شما قرار دارد و من برای کمی امنيت بيشتر فايل ھايی که
به (می خواھيد بازيابی کنيد را در يک فولدر در داخل فولدر اصلی سايتم) عنوان يک کاربر

 TextBox قرار دادم تا در آن فولدر به دنبال فايلی که نامش را شما در)  myfilesنام 
اگر مثال را اجرا کنيد می بينيد که به راحتی به فايل ھای .وارد می کنيد بگردد

 TextBoxمثال اگر در  دسترسی داريد و می توانيد محتويات آنھا را ببينيد myfilesفولدر
حال اگر در داخل .را ر خروجی می بينيد a.txtرا بنويسيد محتوای فايل  a.txtعبارت 

TextBox  عبارت../default.aspx.vb)اگر .که سورس يکی از صفحات سايت شماست
چه را بنويسيد  )فحه ی خود را قرار دھيد می توانيد نام defaultآن را نداريد به جای 

بيان  Sql Injectionاتفاقی می افتد؟بله يک فاجعی نظير فاجعی ای که در بحث 
آيا از اين بدتر .سورس يکی از صفحات شما در خروجی به کاربر نشان داده می شود.شد

نام و با ديدن  login.aspxھم می شود که يک ھکر وارد صفحات سايت شما شود مثال 
مربوطه  textboxبه انتھای آن اضافه کند و آن را وارد  cs.يا  vb.يک عبارت  ,صفحه
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شما را ببيند آن ھم روی صفحه ای که خودتان  Server-sideکند و سورس کد ھای 
رخ داده ولی خوشبختانه به سادگی  Sql Injectionپس يک مشکل بزرگ نظير .ساختيد

اين کالس يک متد به نام .است Pathاز کالس راه حلش ھم استفاده .قابل حل است
GetFileName  که اين متد نام يک فايل را از دل يک مسير استخراج می کند مثالدارد:  

Path.GetFileName(“C:\a\b\c\d.txt”)= d.txt 
Path.GetFileName(“d.txt”)= d.txt 
Path.GetFileName(“..\d.txt”)= d.txt 

ھماستفاده کند شما می توانيد به سادگی با متد  /..پس می بينيد اگر کاربر از 
GetFileName پس ما در مثال باال استخراج را به .نام اصلی فايل را استخراج کنيد

  :ذخيره می کنيم filenameصورت زير انجام می دھيم و نام فايل را در يک متغير به نام 
Dim fileName As String = Path.GetFileName(TextBox1.Text) 

  :خوب ما در باال چنين عمل کرديم.ی است مسير اصلی فايل را مشخص کنيمحال کاف
("\my practices\practice19\myfiles\" & TextBox1.Text) 

برای  syntaxخطای (در اينجا ھم می توان چنين کرد ولی من برای پرھيز از بروز خطا
که  ورت زير استفاده می کنمبه ص Pathشی  Combineاز متد ) ھا \استفاده ی به جا از 

که ھر دو نوعی مسير به حساب می آيند که متد .دارد Stringدو آرگومان ورودی از نوع 
Combine آنھا را به ھم می چسباند:  

Label1.Text = File.ReadAllText(Path.Combine("\my 

practices\practice19\myfiles\", fileName)) 

  .ما دسترسی داشته باشد server-sideبه فايل ھای به اين ترتيب ھکر نمی تواند 
کالس ھای شما در يک البته مشکل فقط ھمين يک نوع نيست مثال شما می دانيد که 

مثال باال عبارت  textBoxحال اگر در .ذخيره می شوند App_Codeفولدر به نام 
..\App_code\classname.vb د و نوشته می شد فاجعه ای بدتر از قبلی رخ می دا

  .کالس ھای برنامه ی شما لو می رفت
  :يک ذره ھم به حاشيه می رويم

استفاده  uriھا بود برای استفاده ی درست از آنھا از شی  Urlاگر سرو کار شما به 
ما به  Urlبيرون بکشد مثال اگر  Urlاين شی می تواند عبارات دلخواه شما را از دل .کنيد

  :فرم زير باشد
Http://www.mysite.com/page.aspx?cu=hellow 
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می کنيم و لينک باال را به ورودی سازنده ی آن می  Newرا به صورت زير  uriشی 
  :دھيم

Dim theuri As New Uri("Http://www.mysite.com/page.aspx?cu=hellow")  
  :استفاده می کنيم uriشی  Queryاز متد  QueryStringحال برای بازيابی 

Response.Write(theuri.Query) 

 localPathاز متد ) است page.aspxکه در اينجا (برای بازيابی آدرس صفحه ی محلی
  :استفاده می کنيم

Response.Write(theuri.LocalPath) 

  :می کنيماستفاده  hostمتد  از)www.mysite.com(برای بازيابی آدرس سايت اصلی
Response.Write(theuri.Host) 

است  httpاستفاده می کنيم که چون در اينجا  portنيز از متد  portبرای بازيابی 
  :خواھد بود ٨٠ Portشماره ی 

Response.Write(theuri.Port) 

  .حال از حاشيه خارج می شويم.و متد ھای ديگری که بسيار ساده ھستند
  :نيز ھست که در زير آنھا را مختصر معرفی می کنيم حاوی متد ھای ديگری Pathشی 

ChangeExtension: در مسير فايل مورد نظر پسوند آن را عوض می کند:  
Response.Write(Path.ChangeExtension("C:\a.txt", ".pdf")) 

  .خواھد بود C:\a.pdfخروجی کد باال 
GetDirectoryName:قرار دارد را می  مسير دايرکتوری که فايل مورد نظر در آن

  :دھد
Response.Write(Path.GetDirectoryName("C:\h\a.txt")) 

  .است \C:\hخروجی کد باال 
GetFullPath:مثال .آدرس کامل مسير را به من می دھد:  

Response.Write(Path.GetFullPath("a.txt"))  
ستم من مثال در سي.خروجی کد زير عالوه بر نام فايل آدرس محلی دايرکتوری است

آدرس محلی ھمان جايی است که برنامه از آن اجرا می شود پس خروجی کد باال در 
  :سيستم من به صورت زير خواھد بود

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\Common7\IDE\a.txt  
جايی که وب (اينکه خودتان از آدرس محلی که وب سايتتان در آنجا ذخيره شده مگر

می شود با جايی که از آن اجرا می شود متفاوت است که در اينجا وب سايت سايت ذخيره 
آن را مقدار ) قرار دارد در حاليکه لينک محل اجرای آن را در باال ديديد Cمن در درايو 
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قرار  Cدرايو  در يک راستاگر دھی کنيد يعنی يا از آدرس کامل استفاده کنيد و يا اينکه 
  :اضافه کنيد به ابتدايش \دارد تنھا يک 

Response.Write(Path.GetFullPath("\a.txt"))  
  .است C:\a.txtخروجی کد باال 

در ابتدا به ورودی  \بدون ) چه فايل و چه مسير(پس در کل اگر يک نام ساده
GetFullPath مسير خروجی از ھمانجاييست که برنامه دارد اجرا می شود ,بدھيد.  

GetFileName:ندش را بر می گرداندتنھا نام فايل و پسو.  
GetFileNamewithOutExtension:تنھا نام فايل را بدون پسوندش بر می گرداند.  

GetPathRoot:نام مسير ريشه را بر می گرداند که اغلب نام درايو ھا ھستند.  
HasExtension: پسوند وجود داشته باشد  ,اگر در آخر مسير مورد نظرTrue  بر می

  .گرداند
  ...و
  

تا اينجا از کار با  استفاده ی کاربردی از ھر آنچه رسيم به اصل کار و آن ھمحال می 
البته ما ھنوز کارمان .File Browserطراحی يک فايل ھا و فولدر ھا آموختيم است يعنی 

  .تمام نشده Files & Stramدر بخش 
 Fileقصد نداريم تمام عمليات را پوشش دھيم  ولی در حد معقول يک در اين مثال جامع 

Browser  معمولی طراحی خواھيم کرد و به گونه ای اين کار را انجام می دھيم که شما
نمونه ای از خروجی  ,قبل از شروع.ھم بتوانيد آن را تا آنجا که امکان دارد گسترش دھيد

  :آن را در زير می بينيم
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ا تقسيم طور که می بينيد برنامه ی ما به دو قسمت کلی فايل ھا و دايرکتوری ھنھما
يک مسير پيش فرض ھم برای آن مشخص شده که به محل فيزيکی جايی که وب .شده

ھمان پوشه ی  ,ارت ديگر مسير پيش فرضبسايت ما در آن قرار دارد اشاره می کند به ع
داخل  در سمت چپ برای نمايش دايرکتوری ھای Gridviewيک .وب سايت اصلی است

ر سمت راست  Gridview و يک ) يت ماستکه در اينجا پوشه ی وب سا(مسير اصلی
ھم در سمت  FormViewيک .برای نمايش فايل ھای داخل مسير اصلی در نظر گرفته شده

راست يست فايل ھا قرار دارد که با کليک روی ھر فايل مشخصات جزيی تر آن فايل را به 
يفه اش قرار دارد که وظ Move Upدر باالی صفحه يک دکمه به نام .ما نمايش می دھد

Back  کردن به والد مسير جاريست در حقيقت کارش مثل دکمه یBack  در پنجره ھای
Windows مسير جاری ھم ھر لحظه در کنار دکمه ی .استMove Up  ذکر می شود تا

سمت چپ  Gridviewمی توان با کليک روی ھر فولدر در .مشخص شود کجا ھستيم
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در حقيقت با کليک روی .ببينيمر سمت راست دمحتويات آن را چه فايل باشد و چه فولدر 
وای فولدر کليک شده را نمايش می ھا تغيير می کند و محت Gridviewمحتوای  ,ھر فولدر

يکی برای پاک کردن و ديگری .در کنار نام ھر فايل و فولدری دو دکمه قرار دارد.دھد
بت و تصاوير مربوط تصاوير مربوط به فولدر ھا ثا.برای تغيير نام آن در نظر گرفته شده

ر حسب نوع فايل متفاوت خواھد بود و در کنار نام ھر فايل و فولدری سايزش به فايل ھا ب
و  بخش اعظم اين مثال استخراج ليست فايل ھا و فولدر ھا در ھر مسير.نيز ذکر شده

برای اين کار يک تابع به نام .است GridViewنمايش آنھا در 
ShowDirectoryContent  می کنيم که وروديش مسيری باشد که می خواھيم ايجاد
  :محتوياتش را نمايش دھيم

    Private Sub ShowDirectoryContents(ByVal strPath As String) 

         

    End Sub 

شی ما می خواھيم برای بازيابی فايل ھا و دايرکتوری ھای يک مسير از 
DirectoryInfo  و متد ھایGetFiles  وGetDirectories پس در ابتدا .آن استفاده کنيم

با توجه به مسير دريافتی توسط فايل ايجاد می  DirectoryInfoدرداخل تابع يک شی 
  :کنيم

Dim dir As New DirectoryInfo(strPath) 

استفاده می کنيم  GetFilesسپس برای ديافت فايل ھای دايرکتوری مورد نظر از متد 
است ابتدا آرايه ای از نوع  FileInfoايه ای از نوع ولی چون مقدار برگشتی آن آر

FileInfo  تعريف می کنيم و سپس مقادير بازيابی شده از متدGetFiles  را در آن ذخيره
  :می کنيم

Dim files() As FileInfo = dir.GetFiles 

  :و به ھمين ترتيب برای بازيابی دايرکتوری ھا نيز عمل می کنيم
Dim dires() As DirectoryInfo = dir.GetDirectories 

قادرند منابع داده  GridViewاز جمله  Rich Dataھمانطور که می دانيد کنترل ھای 
را نيز به عنوان منبع داده ای خود قرار دھند پس دو کنترل  ICollectionای نوع 

GridView  تعريف می کنيم تا بتوانيم دو آرايه ی باال را به عنوان منبع داده ای
GridView ولی فعال کار تابع را ادامه می دھيم.ھا قرار دھيم:  

GridView1.DataSource = dires 

GridView2.DataSource = files 

  :می کنيم Bindبرای صرفه جويی کل صفحه را  ,پس از مشخص کردن منابع داده ای
Page.DataBind() 
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  :قرار می دھيم Labelسپس مسير جاری را در يک 
Label1.Text = "Current Showing " & strPath  

کليک شود جزييات آن  GridView2از آنجا که قرار است ھر گاه روی نام يک فايل در 
 ,نمايش داه شود و دور از حرفه ای ھاست که با بارگذاری صفحه FormViewدر يک 

به طور پيش فرض انتخاب شده باشد من عنصر انتخابی آن را با  GridView2اولين آيتم 
  :از بين می برم 1-دن انديس دا

GridView2.SelectedIndex = -1 

 GridView2 به اين ترتيب با بارگذاری صفحه جزييات اولين فايل موجود در ليست
  .نمايش داده نمی شود تا وقتی خودتان رويش کليک کنيد

در ادامه به  ذخيره می کنيم چون ViewStateدر انتھای کار ھم مسير جاری را در يک 
  :نياز شديد داريم آن

ViewState.Add("CurrentPath", strPath) 

  :به صورت زير شد ShowDirectoryContent پس فرم کلی تابع 
    Private Sub ShowDirectoryContents(ByVal strPath As String) 

        Dim dir As New DirectoryInfo(strPath) 

        Dim files() As FileInfo = dir.GetFiles 

        Dim dires() As DirectoryInfo = dir.GetDirectories 

        Label1.Text = "Current Showing " & strPath 

        GridView1.DataSource = dires 

        GridView2.DataSource = files 

        Page.DataBind() 

        GridView2.SelectedIndex = -1 

        ViewState.Add("CurrentPath", strPath) 

    End Sub 

را که قرار است مسير را به والد تگ جاری  MoveUpدر قدم بعدی تکليف دکمه ی 
به ھمين خاطر ھم ابتدا به رويداد .تغيير دھد و محتويات آن را نمايش دھد روشن می کنيم

  :کليک آن می رويم
    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

 

    End Sub 

ھمانطور که می دانيد اگر به انتھای .خواھد بود MoveUp Button1پس نام دکمه ی 
در .اضافه کنيم مسير به والد مسير جاری اشاره می کند ..\يک  ,ھر مسير محلی کامپيوتر

اضافه  ..\ذخيره  کرديم يک   ViewStateاينجا ھم اگر به انتھای مسير جاری که در يک 
  :کنيم می توانيم مسير را به والدش تغيير دھيم

Dim NewPath As String = ViewState("CurrentPath") & "\.." 
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را با مسير  ShowDirectoryContentتابع  ,سپس برای نمايش محتويات مسير جديد
  :جديد صدا می زنيم

ShowDirectoryContents(NewPath) 

اين .به عنوان يک حرفه ای نبايد به کار کردن بسنده کنيداين کد کار می کند ولی شما 
اگر مسير مسير جديد به چه خواھد بود؟ کار مشکالتی را به ھمراه دارد مثال می دانيد

را اضافه کنيم  ..\باشد و به آن رشته ی  C:\my practice\practice19جاری مثال 
 C:\my practiceعنی که به م خواھد بود ..\C:\my practice\practice19حاصل 

می شود که  ..\..\C:\my practice\practice19اضافه کنيم حاصل  ..\..\است  و اگر 
به عنوان ورودی به تابع  ھامسير نوع  و ھمين.است \:Cبه معنی 

ShowDirectoryContent و در داخل آن تابع ھم ھمين مسير در .ارسال می شود
Label فھميد خوب شما می .نمايش داده می شودC:\my practice\practice19\.. 

يعنی  ..\C:\my practice\practice19يعنی چه ولی آيا ھمه ی کاربران می دانند 
C:\my practiceپس چه بھتر که به جای مسير درست ولی نامفھوم  مشخص است نه.؟

C:\my practice\practice19\..  که چه بسا ممکن است ما را دچار مشکل ھم بکند از
برای اين کار نبايد يک راست محتوای .استفاده کنيم C:\my practiceير ساده ی مس

ViewState  راه درست استفاده از کالس .پيوند بزنيم ..\را بهPath در ابتدا با متد .است
Combine  کالسPath  عمل پيوند را انجام می دھيم:  

Dim spath As String = ViewState("CurrentPath") 

spath = Path.Combine(spath, "..") 

ھای الزم را بين دو مسير در حال پيوند  \خودش  combineھمانطور که می دانيد متد 
حاال .خالی ھم کفايت می کند.. به کار ببريم و  ..\اضافه می کند پس ما ديگر نيازی نداريم 

سير درست برای تبديل آن به م.را در اختيار داريم ..\C:\my practice\practice19ما 
  :استفاده می کنيم برای مثال GetFullPathاز متد 

Path.GetFullPath(“C:\a\b\c\..”)= C:\a\b 
Path.GetFullPath(“C:\a\b\c\..\..”)= C:\a 
پس کافيست آدرس توليد شده را توسط اين متد اصالح کنيم و آن را درون ھمان متغير 

  :ذخيره کنيم
spath = Path.GetFullPath(spath) 

  :کنيم Passکافيست آن را به تابع مربوطه و  حاال ما مسير درست را داريم
ShowDirectoryContents(spath) 
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به صورت  Button1با نام  Move UPپس در کل کد مربوط به رويداد کليک دکمه ی 
  :زير شد

    Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button1.Click 

        Dim spath As String = ViewState("CurrentPath") 

        spath = Path.Combine(spath, "..") 

        spath = Path.GetFullPath(spath) 

        ShowDirectoryContents(spath) 

    End Sub 

ھا و  GridViewردشان را ھنگام تعريف در ادامه چند تابع را با ھم می بينيم که کارب
FormView تشريح می کنيم:  

  :را به صورت زير تعريف می کنيم Page_Loadرويداد  ,قبل از ديدن توابع
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Me.Load 

        If (Not Page.IsPostBack) Then 

            ShowDirectoryContents(Server.MapPath(".")) 

        End If 

    End Sub 

ھر بار که صفحه بارگذاری شد من متد  ,برای باال رفتن کارايی سايت
ShowDirectoryContents  که وب سايت در آن را صدا زدم واين کار را با تگ جاری

  .انجام دادمقرار دارد 
است که مشخصات يک فايل که مسيرش را  GetFileVersionبعی با نام اولين تابع تا

  :به عنوان ورودی دريافت می کند از نوع رشته ای برمی گرداند
    Protected Function GetVersionInfoString(ByVal path As Object) As String 

        Dim info As FileVersionInfo = 

FileVersionInfo.GetVersionInfo(CStr(path)) 

        Return info.FileName & “ “ & info.FileVersion & “<br>” & 

info.ProductName & “ “ & info.ProductVersion 

    End Function 

استفاده کرديم و مشخصات يک فايل  GetVersionInfoھمانور که می بينيد از متد 
اين تابع قرار .صورت يک رشته برگردانديم آن را به FileVersionو يا  FileNameمثال 

کليک شده را در  GridView2است مشخصات فايلی را که نامش از ليست فايل ھا در 
FormView نمايش دھد.  

  :تابع بعدی سايز دايرکتوری ھا را برمی گرداند که قبل در مورد آن توضيح داده شد
    Public Function GetDirSize(ByVal dirInfo As DirectoryInfo, ByVal 

HaveSubDir As Boolean) As Decimal 

        Dim TotalSize As Long = 0 
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        For Each f As FileInfo In dirInfo.GetFiles 

            TotalSize += f.Length 

        Next 

        If HaveSubDir Then 

            For Each dir As DirectoryInfo In dirInfo.GetDirectories 

                TotalSize += GetDirSize(dir, True) 

            Next 

        End If 

        Return TotalSize / 1024 

    End Function 

کردم تا مقدار برگشتی بر  ١٠٢٤ھمانطور که می بينيد مقدار برحسب بايت را تقسيم بر 
  .باشد KBحسب 

  .را که سايز ھر فولدر است پر کند GridView1قرار است ستون پنجم اين متد 
تابعی است که آدرس تصويری که بايد بسته به نوع ھر فايل در تابع بعدی 

GridView2 شی  ,اين متد به جای نام فايل.قرار گيرد را برمی گرداندFileInfo  را به
وند آن را دريافت می کند و پس Extensionعنوان ورودی دريافت می کند و سپس با متد 

برای پسوند ھای مختلف آدرس تصوير مرتبط آن را که در  Select Caseبا يک سپس 
من تنھا برای چند نوع فايل تصوير ايجاد کرم .قرار دارد برمی گرداند filespicsپوشه ی 

مثال .دولی شما سعی کنيد بسته به کاربرد سايتتان برای انواع مختلف فايل تصوير ايجاد کني
تصوير ايجاد ... و Jpgـ- htmlمعمولی است کافيست تنھا برای  hostاگر سايت شما 

يک تصوير به نام ) مشخص شده Case Elseبا (برای فايل ھايی ھم که نمی شناسم.کنيد
UnKnown ايجاد کردم:  

    Public Function GetFilePic(ByVal file As FileInfo) As String 

        Dim ex As String = file.Extension 

        Select Case ex 

            Case “.txt” 

                Return “filespics\txt.jpg” 

            Case “.jpg” 

                Return “filespics\jpg.jpg” 

            Case “.dll” 

                Return “filespics\dll.jpg” 

            Case “.gif” 

                Return “filespics\gif.jpg” 

            Case “.aspx” 

                Return “filespics\aspx.jpg” 

            Case “.vb” 

                Return “filespics\vb.jpg” 

            Case “.config” 

                Return “filespics\config.jpg” 
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            Case Else 

                Return “filespics\unknown.jpg” 

        End Select 

    End Function 

قرار است يک فولدر در مسير جاری ايجاد کند که  CreateDirectoryتابع بعدی به نام 
  :می گيرد TextBoxنامش را از يک 

    Public Sub CreateDirectory(ByVal name As String) 

        

    End Sub  
مثال به جای يک نام شيطان به جای يک نام ھر چيزی وارد کنند  دولی ممکن است افرا

را وارد کنند که باعث ايجاد چندين فولدر تودرتو می  a\d\f\g\hمعمولی مثال عبارت 
پس من با متد ازد می س hکه در مسير والد مسير جاری فولدری به نام  h\..\شود و يا 

GetFileNameWithoutExtension  تا چلوی چنين نام دايرکتوری را بازيابی می کنم
  :چون ھمانطور که می دانيداعمالی گرفته شود 

Path.GetFileNameWithoutExtension(“C:\a\d\g”)=g 
Path.GetFileNameWithoutExtension(“C:\a\d\g.txt”)=g 
Path.GetFileNameWithoutExtension(“g”)=g 
Path.GetFileNameWithoutExtension(“g.txt”)=g 

 بلکه ھر چه باشد يک نام به من برمی گرداند.پس فرقی ندارد فايل باشد يا دايرکتوری
  :مثال باال را رعايت می کند پس ابتدا نام دايرکتوری را در يک متغير ذخيره می کنم ٤که 

  
Dim newname As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(name) 

استفاده می کنم ولی چون  DirectoryInfoشی  Createسپس برای ايجاد فايل از متد 
جاری را با نامی که در باال ايجاد کردم می خواھم در مسير جاری فايل را ايجاد کنم مسير 

  :پيوند می دھم
Dim newPath As String = Path.Combine(ViewState(“CurrentPath”), newname) 

 NewPathمسيری که در باال ايجاد کردم  و در متغير را با  DirectoryInfoحال شی 
  :می کنم Newقرار دادم 

Dim Dinfo As New DirectoryInfo(newPath) 

  :و در نھايت دايرکتوری را می سازم
Dinfo.Create() 

  :به صورت زير شد CreateDirectoryپس تابع کلی 
Public Sub CreateDirectory(ByVal name As String) 
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  Dim newname As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(name) 

  Dim newPath As String = Path.Combine(ViewState(“CurrentPath”), newname) 

  Dim Dinfo As New DirectoryInfo(newPath) 

  Dinfo.Create() 

End Sub 

رويداد کليک دکمه ای را که با فشردن آن قرار است فولدر مورد نظر  پس با اين حساب
در آن صدا می  TextBoxايجاد شود را به صورت زير می نويسم و تابع باال را با ورودی 

  :زنم
    Protected Sub Button2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button2.Click 

        CreateDirectory(TextBox1.Text) 

        ShowDirectoryContents(ViewState(“CurrentPath”)) 

    End Sub 

مجددا متد  ,ھمانطور که می بينيد برای ديدن فولدری که ساخته شده
ShowDirectoryContents  را با ھمان مسير جاری که قبال ھم در آن بوديم صدا می

برای ساخته شدن فولدر  Button2اين کار را اگر نکنيم با کليک دکمه ی يادتان باشد .زنيم
می شود و ھمانطور که در  PostBackصفحه  ,مشخص شده TextBox1با نامی که در 

ديديد من برای باال رفتن کارايی سايت تابع را تنھا وقتی صفحه برای  Page_Loadرويداد 
پس در .شدن صفحه PostBackزدم نه با  اولين بار بارگذاری می شود با تگ جاری صدا

می شود برای نمايش فولدر  PostBackاينجا ھم چون صفحه مجددا بارگذاری نشده و 
  .را صدا زدم ShowDirectoryContentsساخته شده من مجددا متد 

البته با فرض اينکه فولدر ھا خالی نسيتند .يک تابع برای پاک کردن فولدر ايجاد می کنم
دادم چون در اين صورت اگر فولدر خالی ھم باشد باز  Trueرا  Deleteد آرگومان مت

انجام می گيرد ولی اگر اين کار را نمی کرديم تنھا فولدر ھای خالی قابل  Deleteعمل 
  :حذف بودند که اين خود يک محدوديت در سايت ما به حساب می آمد

    Public Sub DeleteFolder(ByVal name As String) 

        Dim Dinfo As New DirectoryInfo(name) 

        Dinfo.Delete(True) 

    End Sub 

  :يک تابع برای حذف فايل ھا می نويسيم
    Public Sub DeleteFile(ByVal name As String) 

        Dim finfo As New FileInfo(name) 

        finfo.Delete() 

    End Sub 

  :تغيير نام فولدر ھا و فايل ھا می نويسيمدو تابع ھم برای 
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    Public Sub RenameFolder(ByVal oldPath As String, ByVal NewPath As 

String) 

        Directory.Move(oldPath, NewPath) 

    End Sub 

    Public Sub RenameFile(ByVal oldPath As String, ByVal NewPath As String) 

        File.Move(oldPath, NewPath) 

    End Sub 

زيرا ) استفاده نکردم Pathاز کالس (مدمن در توابع باال جوانب احتياط را رعايت نکر
برای تنوع اين کار را در رويداد ھايی که توابع باال را صدا می زنند انجام خواھم داد البته 

به  ,يا فولدری پاک شود الزم به ذکر است وقتی روی يک دکمه کليک می شود که فايل
  .نظر نمی رسد کاربر بتواند شيطنتی از خود بروز دھد

را در زير  GridView1تعريف اوليه ی .ھا می رسد GridViewباالخره نوبت به ايجاد 
  :می بينيد

    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" 

DataKeyNames="FullName" EmptyDataText="No Directory In This Directory"> 

     

    </asp:GridView> 

است و اين يعنی خودمان بايد  AutoGenerateColumns=Falseاول اينکه صفت 
 FullNameرا برابر  DataKeyNamesدوما صفت .زحمت ايجاد ستون ھا را بکشيم

بت کرديم و گفتيم که اگر منبع ھم صح DataBindingدر اين مورد در بحث .قرار داديم
 ICollectionمی تواند از جنس  GridViewمثل  Rich Data Controlداده ای يک 

کردن ھر سطر از اين  Bindو گفتيم اگر اين طور باشد ما برای .Arrayباشد مثل 
GridView  به جای سطر ھای جداولDataBase  با يکObject  سرو کار داريم که می

يادتان ھست که .نمايش دھيم GridViewرا در سطر ھای  Objectای آن بايست ويژگی ھ
نام ستون  DataKeyNamesوقتی منبع داده ای ما يک جدول پايگاه داده بود صفت 

در اينجا ھم نام ويژگی اصلی شی است که از آرايه ی مورد نظر بازيابی .اصلی آن بود
  :دپس در کل تناظر ھای زير را مد نظر داشته باشي.شده

DataBase Table ~ Array 
Each Table Row ~ Each Array Item 
Each Table Columns ~ Each Property Of Array Object 

  :می زنيم Startايجاد ستون ھا را  Columnsبا ايجاد تگ 
    <Columns> 

  ... 
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    </Columns> 

  :اولين ستون يک تصوير خواھد بود که شکل فولدر ھا را نمايش دھد
    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <img src="folder.jpg" /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

  :برای حذف فولدر ھا ايجاد می کنيم) ImageButton(سپس يک دکمه
<asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:ImageButton runat="server" ImageUrl="~/del.JPG" 

CommandName="delete" CommandArgument=<%# Container.DataItem %> /> 

    </ItemTemplate> 

</asp:TemplateField> 

که ھمانطور که می دانيد در يک  ما در اين مثال دو مدل تشخيص دکمه داريم
GridView  وقتی يک دکمه فشرده می شود اين تشخيص بر عھده ی رويداد

RowCommand يعنی ممکن است چندين دکمه .اولين مدل مدل عرضی است.خواھد بود
وجود داشته باشند مثال در اينجا دو دکمه ی  GridViewدر کنار ھم در ھر سطر 

Rename  وDelete در رويداد پس برای تشخيص ھر يک .خواھيم داشت
RowCommand  من اين .مکتور داشته باشيابايد يک فبرای انجام عمليات مربوطه

مشخص کردم تعيين  CommandNameفاکتور را بر اساس رشته ای که در صفت 
 CommandNameمقدار صفت  ,کليک شد Deleteيعنی گفتم اگر روی دکمه ی .کردم

کليک شد مقدار صفت  Renameخواھد بود و متعاقبا اگر روی دکمه ی  Deleteبرابر 
CommandName  برابرRename طولی  صرسيم به تشخيحال می .خواھد بود

صد ھا چون ممکن است .تشخيص طولی يعنی مشخص شود دکمه ی کدام سطر کليک شده.
حتما صد ھا دکمه ھم داريم و وقتی ھر يک کليک شد بايد  سفايل يا فولدر داشته باشيم پ

 CommandArgumentبرای تشخيص طولی از .مشخص کنيم مال کدام سطر بوده
 aاينجاست که مقادير در اينجا ثابت نيستند که بگوييم دکمه ی  ولی مشکل.استفاده می کنيم
در ادامه ی .بلکه معلوم نيست چند دکمه خواھيم داشت و مشکالت ديگر.bکليک شده يا 

به اين نکته اشاره می کنيم که  Tableبا  ICollectionتوضيحات باال درمودر تناظر 
برای يک  Container.DataItemمتد  ,مطرح شد DataBindingھمانطور که در بحث 

يک سطر را بر  GridViewشدن ھر سطر از  Bindجدول از يک پايگاه داده در ھر بار 
ھم از انديس ستون و يا نام ستونی داشته باشد از آن می گرداند و اگر آرگومان ورودی ا
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به  ICollectionدر اينجا ھم چون داده از نوع .بر می گرداندسطر مقدار آن ستون را 
يکی از اشيايی  GridViewشدن ھر سطر اين  Bindدر ھر بار است اين متد  Tableجای 

حال ھمانطور که در تابع .که در داخل آرايه قرار دارد را برمی گرداند
ShowDirectoryContents  مشخص کرديم منبع داده ای اينGridView  يک آرايه از

DirectoryInfo پس متد .ھاستContainer.DataItem  در ھر بارBind  شدن ھر
پس اگر ما .را بر می گرداند DirectoryInfoيک شی از جنس  GridViewسطر اين 

 CommandArgumentرا به عنوان مقدار صفت  Container.DataItemعبارت 
که  خواھد بودحاوی شيی ا  Container.DataItemقرار دھيم   دکمه ای که کليک کرديم

 کنارش را کليک Deleteدکمه ی نام فولدری که ينکه شدنش است يعنی ا Bindنوبت 
و مشکل تشخيص طولی ھم حل می  کندارسال می  RowCommandکرديم به رويداد 

  .شود
  :را ايجاد می کنيم Renameپس به ھمين ترتيب دکمه ی 

<asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Rename" 

CommandName="rename" CommandArgument=<%# Container.DataItem %> /> 

    </ItemTemplate> 

</asp:TemplateField> 

برمی گرداند شی  Container.DataItemالبته اين نکته را بگويم که مقداری که 
DirectoryInfo ولی چون اين مقدار به صفت  استCommandArgument  داده شده

می شود و سپس ارسال می شود بنابراين ھنگام بازيابی ما تنھا نام  Stringبديل به واحد ت
است به مشکل بر نمی  Uniqueفولدر را در اختيار داريم ولی چون اسامی فولدر ھا 

  .خوريم
  :فولدر ايجاد می کنيم نامسپس يک ستون برای نمايش 

<asp:ButtonField DataTextField="Name" CommandName="Select" 

HeaderText="Name" /> 

اشاره کرده بوديم چون منبع داده ای يک  DataBindingباز ھم ھمانطور که در بحث 
می گيرد يک صفت  DataTextFieldآرايه از يک سری اشيا است پس مقداری که صفت 

ھستند پس  DirectoryInfoو چون در اينجا آن اشيا از جنس  از آن اشيا است
DataTetField=”Name”  مقدارDirectoryIno.Name  يعنی نام فولدر را نمايش می
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 DataTextFieldيادتان ھست که اگر منبع داده ای يک جدول می بود آنگاه صفت  .دھد
  .برای نمايش بايد نام يکی از ستون ھای آن جدول می بود

که  GetDirSizeسايز آن را با استفاده از متد .سپس نوبت به نمايش سايز فولدر است
  :انجام می دھيم DataBindingقبال نوشته بوديم درداخل تگ 

    <asp:TemplateField HeaderText="Size/KB"> 

    <ItemTemplate> 

    <%#GetDirSize(Container.DataItem, True)%> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

که بر حسب کبلوبايت ھم ھست در اينجا  GetDirSizeبرگشتی متد به اين ترتيب مقدار 
  .نمايش داده می شود

  :در انتھا ھم يک ستون برای نمايش تاريخ آخرين دسترسی ايجاد می کنيم
<asp:BoundField DataField="LastWriteTime" headertext="Last Modified" /> 

  :به صورت زير تعريف شد GridView1پس در کل 
    <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="false" 

DataKeyNames="FullName" CellPadding="0" CellSpacing="1" Font-Names="Verdana" 

Font-Size="X-Small" Height="133px" Width="363px" EmptyDataText="No Directory 

In This Directory"> 

    <Columns> 

    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <img src="folder.jpg" /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:ImageButton runat="server" ImageUrl="~/del.JPG" 

CommandName="delete" CommandArgument=<%# Container.DataItem %> /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Rename" 

CommandName="rename" CommandArgument=<%# Container.DataItem %> Font-

Names="Verdana" Font-Size="X-Small" Height="18px" Width="65px" /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    <asp:ButtonField DataTextField="Name" CommandName="Select" 

HeaderText="Name" /> 

    <asp:TemplateField HeaderText="Size/KB"> 

    <ItemTemplate> 

    <%#GetDirSize(Container.DataItem, True)%> 
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    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

    <asp:BoundField DataField="LastWriteTime" headertext="Last Modified" /> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

 GridView1از  RowCommandحال برای تشخيص دکمه ی کليک شده به رويداد 
 Rename Orتدا چک می کنيم دکمه ای که کليک شده کدام است می رويمو در اب

Deleteھمانطور که گفتيم اين تشخيص عرضی بوده و ما آن ا بر عھده ی .؟
CommandName  گذاشتيم که جزو صفات مقدار ارسالیe   و در رويداد

RowCommand   از نوعCommandEventArg  است:  
    Protected Sub GridView1_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles 

GridView1.RowCommand 

        If e.CommandName = "delete" Then 

            ... 

        ElseIf e.CommandName = "rename" Then 

            ... 

        End If 

    End Sub 

ا با آرگومان ورودی ر Deletefolderباشد بايد تابع  Deleteاگر دکمه ی فشرده شده 
برای اين کار ابتدا نام فولدر را که دکمه ی .زنمباست صدا  Deleteکه مسير فولدر جھت 

Delete  کنارش در ليست فولدر ھا کليک شده را بازيابی می کنم و جھت اطمينان بيشترو
  :برای اين کار استفاده می کنم Pathاز کالس  به نوعی احتياط

Dim foldername As String = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(e.CommandArgument) 

  :حال که نامش را دارم کافيست مسيرش را با اتصال مسير جاری به نام فولدر ايجاد کنم
Dim newPath As String = Path.Combine(ViewState("CurrentPath"), foldername) 

  :را صدا بزنم Deletefolderو در نھايت ھم تابع 
DeleteFolder(newPath) 

ببينيد ھر بار که شما روی يک .داشته باشيم بايد چه بکنيم  Renameحال اگر قصد 
به صورت زير نمايش  Panelدر کنار يک فولدر کليک می کنيد يک  Renameدکمه ی 

  :داده خواھد شد
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که در ابتدا  TextBoxو يک  Labelبا محتوای دو دکمه يک  Panelکه يک 
Panel1.Visible=false  بوده و با کليک کردن دکمه یRename  ظاھر خواھد شد و

  :تعريفش به صورت زير خواھد بود
<asp:Panel ID="Panel1" runat="server" BackColor="Yellow" Height="22px" 

Visible="False" Width="362px"> 

<asp:Label ID="Label3" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-Size="X-

Small" Text="Folder New Name:"></asp:Label> 

<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-

Size="X-Small" Width="132px"></asp:TextBox> 

<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Rename it!" Font-

Names="Verdana" Font-Size="X-Small" Height="19px" Width="87px" /> 

<asp:Button ID="Button5" runat="server" Font-Names="verdana" Font-Size="X-

Small" Height="20px" Text="Cancel" Width="44px" /> 

</asp:Panel> 

کنارش را کليک کرديد در اين  Renameجديد فولدری که دکمه ی شما بايد نام 
textBox  وارد کنيد و جھت تغيير نام ھم دکمه یRename it!  را کليک کنيد و اگر

اگر  RowCommandپس در رويداد .را کليک کنيد Cancelپشيمان شديد ھم دکمه ی 
  :ر باال ظاھر شودبيان شده د Panelابتدا بايد کليک کرديم  Renameروی دکمه ی 

Panel1.Visible = True 

ولی در .سپرده شود Button3ھمان  اي !Rename itسپس ھمه چيز بايد به دکمه ی 
 Moveبه متد (رويداد کليک اين دکمه برای تغيير نام حتما بايد نام قبلی را داشته باشيم

بسپاريم !Rename it پس بھتر است قبل از اينکه ھمه چيز را به دکمه ی ).جوع شودر
من اين کار را با صفت .نام فولدری که قصد تغيير نامش را داريم نيز به آن ضميمه کنيم

CommandArgument آن انجام دادم:  
Button3.CommandArgument = e.CommandArgument 

e.CommandArgument  حاوی نام فولدری است که دکمه یRename  کنارش در
  :به صورت زير شد RowCommandکد کلی رويداد پس .ليست فولدر ھا کليک شده

    Protected Sub GridView1_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles 

GridView1.RowCommand 

        If e.CommandName = "delete" Then 

            Dim foldername As String = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(e.CommandArgument) 

            Dim newPath As String = Path.Combine(ViewState("CurrentPath"), 

foldername) 

            DeleteFolder(newPath) 

        ElseIf e.CommandName = "rename" Then 
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            Panel1.Visible = True 

            Button3.CommandArgument = e.CommandArgument 

        End If 

    End Sub 

می  Button3برای اين کار به رويداد کليک .است Renameحال نوبت اجرای عمل 
  :رويم

    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

 

    End Sub 

 ViewStateچون می خواھيم چند بار از مسير جاری استفاده کنيم ابتدا آن را از 
  :قرار می دھيم CurrPathبازيابی کرده و در يک متغير به نام 

Dim CurrPath As String = ViewState("CurrentPath") 

  :واردکرده را بازيابی می کنم TexTBoxر ا که کاربر برای فولدر درسپس نام جديدی 
Dim newName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox2.Text) 

  :حاال مسير جديد را با پيوند مسير جاری و نام جديد مشخص می کنم
Dim newPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, newName) 

دکمه ی  CommandArgumentازيابی نامش از صفت و پس از آن مسير قديم را با ب
Button3 و پيوند با مسير جاری مشخص می کنم:  

Dim oldPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, Button3.CommandArgument) 

  :را با دو مسيری که بدست آوردم صدا می زنم RenameFolderو تابع 
RenameFolder(oldPath1, newPath1) 

را با ھمان مسير جاری صدا می  ShowDirectoryContensديدن تغيير نام تابع برای 
  :زنم

ShowDirectoryContents(CurrPath) 

  :می کنم Invisibleبرای تغيير نام بود را  TextBoxی که حاوی Panelو در نھايت 
Panel1.Visible = False 

  :به صورت زير شد Button3پس رويداد کليک 
    Protected Sub Button3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button3.Click 

        Dim CurrPath As String = ViewState("CurrentPath") 

        Dim newName As String = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox2.Text) 

        Dim oldPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, 

Button3.CommandArgument) 

        Dim newPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, newName) 

        RenameFolder(oldPath1, newPath1) 

        ShowDirectoryContents(CurrPath) 
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        Panel1.Visible = False 

    End Sub 

تنھا کاری که .ھم وجود داشت Cancelيک دکمه به نام  Panelکه در آن يادتان ھست 
  :است Panelاين دکمه انجام خواھد داد مخفی کردن 

    Protected Sub Button5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button5.Click 

        Panel1.Visible = False 

    End Sub 

کد کلی .GridView2مخصوص فايل ھا يا  GridViewحاال می رويم به سراغ تعريف 
  :آن به صورت زير است

    <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="false" 

EmptyDataText="No File In This Directory"> 

    <SelectedRowStyle BackColor="#C0FFFF" /> 

    <Columns> 

      <asp:TemplateField> 

      <ItemTemplate> 

        <img src='<%# GetFilePic(Container.DataItem) %>' /> 

      </ItemTemplate> 

      </asp:TemplateField> 

          <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:ImageButton ID="ImageButton1" runat="server" ImageUrl="~/del.JPG" 

CommandName="delete" CommandArgument='<%# container.dataitem %>' /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

     <asp:TemplateField> 

    <ItemTemplate> 

    <asp:Button ID="Button7" runat="server" Text="Rename" 

CommandName="rename" CommandArgument='<%# container.dataitem %>' Font-

Names="Verdana" Font-Size="X-Small" Height="18px" Width="65px" /> 

    </ItemTemplate> 

    </asp:TemplateField> 

      <asp:ButtonField DataTextField="Name" CommandName="Select" 

HeaderText="File Name" /> 

      <asp:BoundField DataField="Length" HeaderText="File Size/Byte" /> 

      <asp:BoundField DataField="LastWriteTime" HeaderText="Last Modified" 

/> 

    </Columns> 

    </asp:GridView> 

يلی را که فاکه  GridViewسطری از رنگ پس زمينه ی  SelectedRowStyleتگ 
 GetFilePicدر ستون اول از تابع .از ليست انتخاب شده از بقيه ی سطر ھا متمايز می کند
ھمانطور که قبال .بدھيم imgتگ  srcاستفاده کرديم تا مسير تصوير مورد نظر را به صفت 
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که دارد در داخل  FileInfoخود شی  Container.DataItemبار ھا ذکر شد در اينجا 
می شود را بر می گرداند و می دانيد که آرگومان ورودی تابع  GridView Bindسطر 

GetFilePic  نيز از جنسFileinfo  است و چون ما ازContainer.DataItem  در داخل
استفاده کرديم بنابراين مثل مقدار صفت  <..#%>يک تابع در تگ 
CommandArgument  نيست که آن را تبديل به واحدString ر اينجا د کند بلکه
Container.DataItem  خود شیFileInfo  را بر می گرداند و از مقدار آن به عنوان

را  Deleteدر ستون بعدی ھم دکمه ی .استفاده کرد GetFilePicآرگومان ورودی تابع 
 Nameو سپس ستون ھايی برای تشخيص  Renameو پس از آن دکمه ی .قرار داديم

Lenght  وLastWriteTime ديم که ھمانطور که در ايجاد کرGridView1  ھم بيان ش
 ICollectionھنگامی که منبع داده ای از جنس  DataFiledو  DataTextFiledصفات 

است و مرجع ما يک شی باشد مقدار صفت آن شی را نمايش می دھند يعنی مثال 
FileInfo.Neme  وياFileInfo.Lenght و...  

  :به صورت زير است GridView2ھم برای  RowCommandرويداد 
    Protected Sub GridView2_RowCommand(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewCommandEventArgs) Handles 

GridView2.RowCommand 

        If e.CommandName = "delete" Then 

            Dim filename As String = Path.GetFileName(e.CommandArgument) 

            Dim newPath As String = Path.Combine(ViewState("CurrentPath"), 

filename) 

            DeleteFile(newPath) 

        ElseIf e.CommandName = "rename" Then 

            Panel2.Visible = True 

            Button4.CommandArgument = e.CommandArgument 

        End If 

    End Sub 

Panel2  ھم مثلPanel1  است ولی در باالیGridView2  ظاھر می شود و دکمه ای
رويداد کليک اين دکمه مثل .نام دارد Button4که عمل تغيير نام را انجام می دھد نيز 

Button3 ت که شما نام فايل را می خواھد بود ولی با يک تفاوت کوچک و آن ھم اين اس
مربوطه وارد  TextBoxکاربر بايد تنھا يک نام بدون پسوند را در پس .خواھيد تغيير دھيد

چون ممکن است ھنگام .جدا کنيم نکند و اگر آن را با پسوند وارد کرد ما بايد نام را از آ
د و اين يک تغيير دھ a.pdfرا به  a.txtتغيير نام يک پسوند جديد وارد کند مثال نام 

من اين کار را به اين .اشکال در برنامه ی ما محسوب می شود و بايد جلوی آن گرفته شود
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 فايلی  نام اصلی GetFileNameWithOutExtensionبا متد  ابتدا  صورت حل کردم که
سپس از .وارد کرده بود را بازيابی می کنم TextBoxدر  مقدارش را که کاربر

Button4.CommandArgument  در ابتدا پسوند فايل قبلی که جھت استفاده می کنم و
بازيابی  GetExtensionبا متد کنارش کليک شد را  Renameتغيير نام روی دکمه ی 

به اين ترتيب فايل جديد دقيقا ھمان پسوندی .می کنم و سپس آن را به نام جديد می چسبانم
  :را خواھد داشت که فايل قبلی داشته

Dim CurrPath As String = ViewState("CurrentPath") 

Dim ex As String = Path.GetExtension(Button4.CommandArgument) 

Dim newName As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox3.Text) & 

ex 

Dim oldPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, Button4.CommandArgument) 

  :نيز به صورت زير شد Button4رويداد کليک دکمه ی پس کد کلی 
    Protected Sub Button4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button4.Click 

        Dim CurrPath As String = ViewState("CurrentPath") 

        Dim ex As String = Path.GetExtension(Button4.CommandArgument) 

        Dim newName As String = 

Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox3.Text) & ex 

        Dim oldPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, 

Button4.CommandArgument) 

        Dim newPath1 As String = Path.Combine(CurrPath, newName) 

        RenameFile(oldPath1, newPath1) 

        ShowDirectoryContents(CurrPath) 

        Panel2.Visible = False 

    End Sub 

  :نيز به فرم زير استCancel دکمه ی 
    Protected Sub Button6_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles Button6.Click 

        Panel2.Visible = False 

    End Sub 

باقی می ماند اين است که  GridViewھر دو کنترل  Deleteنکته ای که در مورد 
پاک می کنيم به طور خود کار رويداد  GridViewوقتی ما سطری را از يک 

RowDeleting از طرف ديگر اگر اين عمل حذف توسط دکمه ی .آن تحريک می شود
Delete  خود پيش فرضGridView يعنی صفت (انجام گيرد

ShowDeleteButton=True خود  ) باشدGridView  رويدادRowDeleting  را
Hanlde ولی وقتی دکمه ی .می کندDelete  را به طور سفارشی خودمان ايجاد کنيم و

به طور خود  RowDeletingشويم ديگر رويداد  GridViewباعث حذف يک سطر از 
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برای حل اين مشکل کافی است .نمی شود و شما با خطا مواجه می شويد Hanlde کار
از طرفی ما پس از عمل .تنھا صدا بزنيم GridViewرا برای دو  RowDeletingرويداد 

Delete  يک سطر از ھر يک از دوGirdView  مجدداShowDirectoryContents  را
 RowDeletingکه اين کار را در رويداد صدا نزديم تا تغييرات را ببينيم خوب چه بھتر 

ھم پس از  RowCommandالبته اين کار را می توانستيد  در ھمان رويداد (انجام دھيم
  ):انجام دھيد DeleteFile or DeleteFolderصدا زدن تابع 

    Protected Sub GridView2_RowDeleting(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs) Handles 

GridView2.RowDeleting 

        ShowDirectoryContents(ViewState("CurrentPath")) 

    End Sub 

    Protected Sub GridView1_RowDeleting(ByVal sender As Object, ByVal e As 

System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs) Handles 

GridView1.RowDeleting 

        ShowDirectoryContents(ViewState("CurrentPath")) 

    End Sub   
  GridView1رسيم به اصل کار و آن ھم وقتی است که روی يک فولدر در  حال می

قبال به نام ما تابع آن را .کليک می کنيم تا محتوياتش نمايش داده شود
ShowDirectoryContents می دانيم که اوال بايد .و حاال بايد از آن استفاده کنيم.نوشتيم

روی نام فولدر کليک کنيم تا محتوياتش نمايش داده شود و دوما ھمانطور که در تعريف 
GridView1  ديديد ما يک صفتCommandName  به ستونی که در آن نام فولدر را

حتما يادتان ھست که اگر .گذاشتيم Selectتعريف کرديم و مقدارش ھم نمايش داده بوديم 
قرار دھيد به طور  Selectرا برابر  GridViewيک ستون در  CommandNameمقدار 

چون  تحريک می شود GridViewکنترل  SelectedIndexChangedپيش فرض رويداد 
Select  يک کلمه ی کليدی برایCommandName  است  در حاليکهRename  و

Delete پس حال که اين رويداد تحريک می شود کافی است عمل .نبودند کلمه ی کليدی
نمايش عناصر داخل دايرکتوری که رويش کليک کرديم را در رويداد 

SelectedIndexChanged  کنترلGridView1 انجام دھيم:  
    Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 

 

    End Sub 
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ايم را به مسير جاری بچسبانيم تا برای اينکه نام دايرکتوری که رويش کليک کرده 
ابتدا بايد نام فولدری که  ,مسير محتويات دايرکتوری که رويش کليک کرديم توليد شود

يک کلک بزنيم و به جای نام آن نام  ولی بھتر است.رويش کليک کرديم را بدست آوريم
حاال موقع پس .به مسير جاری بچسبانيمکاملش را بدست آوريم که نيازی نباشد آن را 

حتما می دانيد برای .است GridView1کنترل  DataKeyNamesاستفاده از مقدار صفت 
اين  DataKeysاز متد بايد  GridViewکنترل  DataKeyNamesصفت  بازيابی مقدار

ش را می DataKeyNamesترل استفاده کنيم و سپس انديس سطری که مقدار صفت کن
از طرف ديگر ھم چون در رويداد .خواھيم به عنوان آرگومان ورودی به آن بدھيم

SelectedIndexChanged  ھستيم پس می توانيم از متدSelectedIndex  کنترل
GridView پس حتما بايد .فاده کنيمبرای بدست آوردن انديس سطری که کليک شده است

  :حدس زده باشيد که کد زير چه مقداری را بر می گرداند
GridView1.DataKeys(GridView1.SelectedIndex) 

ی که رويش کليک شده اشاره دارد DirectoryInfoشی  FullNameاين کد به صفت 
  :را بخواھيم بايد آن را به صورت زير بنويسيم FullName و اگر مقدار

GridView1.DataKeys(GridView1.SelectedIndex).Value 

به اين صورت به مسير کامل فولدری که رويش کليک شده دسترسی داريم و کافی است 
پس کد کلی رويداد .را با آن مسير صدا بزنيم ShowDirectoryContentsتابع 

SelectedIndexChanged به صورت زير خواھد بود:  
    Protected Sub GridView1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView1.SelectedIndexChanged 

        Dim dir As String = 

CStr(GridView1.DataKeys(GridView1.SelectedIndex).Value) 

        ShowDirectoryContents(dir) 

    End Sub 

رويش  GridView2م نوبت به آن می رسد که جزييات فايلی که در ليست در انتھا ھ
در اينجا ھم به رويداد .نمايش دھيم FormViewکليک شده را در کنترل 

SelectedIndexChanged  کنترلGridView2  نياز داريم و در آن در ابتدا نام کامل آن
  :فايل را بازيابی می کنيم

Dim thefile As String = 

CStr(GridView2.DataKeys(GridView2.SelectedIndex).Value) 

می کنيم تا بتوانيم با استفاده از ويژگی ھای آن  FileInfoسپس آن را تبديل به يک شی 
  :به جزييات فايل دسترسی داشته باشيم
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Dim finfo As New FileInfo(thefile) 

 Form Viewای يک را به عنوان منبع داده  FileInfoخوب ما نمی توانيم يک شی 
را  FileInfoمن شی .قرار دھيم پس ناچاريم از يک کلکسيون برای اين کار کمک بگيريم

را به عنوان منبع داده ای  ArrayListقرار می دھم و سپس  ArrayListدرون يک 
Form View انتخاب می کنم:  

Dim arrlist As New ArrayList 

arrlist.Add(finfo) 

FormView1.DataSource = arrlist 

FormView1.DataBind() 

به صورت زير  GridView2کنترل  SelectedIndexChangedپس کد کلی رويداد 
  :شد

    Protected Sub GridView2_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, 

ByVal e As System.EventArgs) Handles GridView2.SelectedIndexChanged 

        Dim thefile As String = 

CStr(GridView2.DataKeys(GridView2.SelectedIndex).Value) 

        Dim finfo As New FileInfo(thefile) 

        Dim arrlist As New ArrayList 

        arrlist.Add(finfo) 

        FormView1.DataSource = arrlist 

        FormView1.DataBind() 

    End Sub 

  :را به صورت زير می نويسم FormViewمن کد 
<asp:FormView ID="FormView1" runat="server" Font-Names="Verdana" Font-

Size="X-Small" Height="151px" Width="155px"> 

<ItemTemplate> 

<b>File: 

<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Name")%> 

</b> 

<br> 

Created at 

<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "CreationTime")%> 

<br> 

Last updated at 

<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "LastWriteTime")%> 

<br> 

Last accessed at 

<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "LastAccessTime")%> 

<br> 

<i> 

<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Attributes")%> 

</i> 

<br> 
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<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Length")%> 

bytes. 

<hr> 

<%#GetVersionInfoString(DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FullName"))%> 

</ItemTemplate> 

</asp:FormView> 

 DataBinder.Evalاز متد اشاره کرده بوديم اگر  DataBindingھمانطور که در بحث 
در اينجا (ظر بگيريدنخالی استفاده کنيد می توانيد مرجع را يک شی در  Evalبه جای 

Container.DataItem  است که شیFileInfo و سپس با آرگومان بعدی نام )است
حتما يادتان ھست که اگر منبع داده .ويژگی که می خواھيد مقدارش را نمايش دھيد ذکر کنيد

يک سطر از آن جدول را  Container.DataItemيک جدول بود آنگاه  FormViewی 
مشخص می کرد و آرگومان بعدی ھم نام ستونی از آن سطر را مشخص می کرد که قرار 

نمايش داده شود ولی در اينجا چون منبع داده ی  DataBinder.Evalبود توسط 
FormView  يک شیArrayList  است بنابراين در ھر بارBind  شدن ھر سطر
FormView) که در اينجا تنھا يک سطر خواھد بود زيرا تنھا يک شیFileInfo  در

ArrayList شی ) وجود داردContainer.DataItem  به ھر آيتمArrayList  اشاره می
است که  FileInfoاست بنابراين آرگومان بعدی ويژگی از شی  FileInfoکند که يک شی 
پس اگر قرار بود مقدار يک ستون .نمايش داده شود DataBinder.Evalقرار است توسط 

خاص از يک سطر يک جدول پايگاه داده را نمايش دھيد می توانستيد از ھر يک از 
  :روشھای زير استفاده کنيد

Eval(“Column Name”) 
DataBinder.Eval(Container.DataItem ,“Column Name”) 

 
در نھايت ھم از متد .جوع کنيدر DataBindingبرای درک بيشتر به بحث 

GetVersionInfoString  استفاده کردم تا مشخصات تخصصی تر فايل را اگرDll Or 
Exe بود نمايش دھيم.  
  

شما می توانيد برای نظم بيشتر صفحه ی .خوب کار اين مثال به پايان رسيد
FileBrowser  خود عناصر تعريف شده را در يکTable مت و و ھمچنين فر قرار دھيد

از طرف ديگر اين مثال يک مثال بی نقص .را زيباتر کنيد... قالب فونت ھا و رنگشان و
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که در اين بحث نمی توان تمام اشکاالت آن را بر طرف  نيست و خطا و اشکال زياد دارد
تا اگر  در کد ھا استفاده کرد Try-Catchولی برای شروع می توان از بلوک .نمود

يين اعتبار استفاده عو پس از آن از کنترل ھای ت ه با آن مقابله شوداستثنايی خ داد بالفاصل
در ضمن اين مثال  کامال قابل گسترش است و شما می توانيد عناصر وقابليت ھای .کرد

را به آن بيفزاييد و يا پس از اين که  Cachingمثال قابليت  مختلفی به آن اضافه کنيد
می توانيد به ليست فايل ھايتان فايل ھم اضافه آشنا شديد  FileUploadجلوتر با کنترل 

  ...کنيد و
 & StreamReaderحال به ادامه ی بحث اين بخش می پردازيم که نوبت 

StreamWriter است.  
وقتی يک .قابليت ھای زيادی برای نوشتن و خواندن داده ھا دارد FileStreamشی 

گومان ورودی دارد که البته آر ١٥می کنيد تابع سازنده ی آن حدود  Newشی از آن را 
اين مسير فايلی .اولين و مھمترين آرگومان آن مسير فايل است.ھستند Optionalاکثر آنھا 

را مشخص ...) و—تغيير—حذف—درج—ايجاد(را که قرار است شما آن را کنترل کنيد
اين نوع از .آرگومان بعدی نوع مدل ايجاد فايل را مشخص می کند.می کند

Enumeration شی FileMode ايجاد می شود و مھمترين عناصر آن در زير آمده:  
Append:برای اضافه کردن مقادير به يک فايلی که قبال وجود داشته کاربرد دارد.  

Create: برای ايجاد يک فايل کاربرد دارد ولی اگر فايل قبال وجود داشته باشد
OverWrite صورت می گيرد.  

CreateNew: اربرد دارد ولی اگر فايل قبال وجود داشته باشد با برای ايجاد يک فايل ک
  .خطای استثناھا مواجه می شويم

Open:يک فايل که قبال وجود داشته را باز می کند.  
OpenOrCreate:  يک فايل که قبال وجود داشته را باز می کند وی اگر وجود نداشته

  .باشد آن را ايجاد می کند و سپس باز می کند
مشخص کننده ی عملياتی است که شما روی فايل  FileStreamآرگومان بعدی شی 

  :عنصر دارد ٣ايجاد می شود و  FileAccessشی  Enumeration انجام می دھيد و از
Read: کنترل می کندفايل مورد نظر را برای خواندن. 

Write: کنترل می کندفايل مورد نظر را برای نوشتن. 
ReadWriteٍ:کنترل می کندخواندن و ھم نوشتن  فايل مورد نظر را برای ھم.  
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  :را می بينيد FileStreamدر زير نمونه ای از تعريف شی 
Dim fs As New FileStream("C:\a.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read) 

  .است و قرار است اين فايل برای خواندن باز شود Cدر درايو  a.txtنام فايل مورد نظر 
و  StreamReaderاز دو شی  FileStreamن شی حال برای خواندن و نوشت

StreamWriter آرگومان ورودی تابع سازنده ی اين دو شی نيز از .استفاده می کنيم
که شی  a.txtپس من برای انجام عمليات خواندن از فايل .است FileStreamجنس 

FileStream  آن را در باال تعريف کردم نياز بهNew  کردن يکStreamReader 
که در  FileStreamمی کنم و آرگومان وروديش را نيز ھمان شی  Newپس آن را .مدار

  :باال تعريف کردم می دھم
Dim sw As New StreamReader(fs) 

 StreamReaderشی .حاال ھمه چيز آماده ی خواندن محتويات فايل مورد نظر است
آشنا می  peekمتد  ولی قبل از معرفی آنھا با.متد ھای مختلفی داردعمل خواندن  برای
ام خواندن کاراکتر به کاراکتر و يا دسته ای از گاين متد مشخص می کند آيا ھن.شويم

است و  Integerمقدار برگشتی آن از نوع .کاراکتر ھا عنصر بعدی وجود دارد يا خير
از اين متد بيشتر به عنوان شرط حلقه ی .تعداد کاراکتر ھای خوانده نشده را بر می گرداند

While حال می پردازيم به متد ھا ی خواندن شی.استفاده می شود StreamReader :  
Read: عمل خواندن را کاراکتر به کاراکتر انجام می دھد و مقدار برگشتيش کدASCI 

باشد کد زير مقدار  Aحرف  a.txtبرای مثال اگر حرف اول فايل .کاراکتريست که می خواند
  :را به خروجی می برد ٦٥

sw.Read 

  :استفاده می کنيم Whileدر يک حلقه ی  peekبرای خواندن تمامی کاراکتر ھا از متد 
While sw.Peek >= 0 

   TextBox1.Text += sw.Read 

End While 

بده و عمل خواندن را ادامه  ,بزرگترند  ٠از  ,اين يعنی تا وقتی کاراکتر ھای باقيمانده
 ASCIبرای تبديل کد .اضافه می کند TextBox1اين کد مقاديری که خواندن می شود را به 

به اين ترتيب کد زير محتوای .استفاده می کنيم Convert.ToCharاز متد  ,به کاراکتر
  :به خروجی می برد TextBoxرا درون  a.txtواقعی فايل 

While sw.Peek >= 0 

   TextBox1.Text += Convert.ToChar(sw.Read) 

End While 
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بايد آن را ببنديد تا  StreamWriterيا  StreamReaderده از ھميشه پس از استفا
  :پردازش فايل مربوطه برای استفاده ی ديگر پردازنده ھا باز شود

sw.Close() 

  :پس کد کلی به فرم زير شد
Dim fs As New FileStream("C:\a.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read) 

Dim sw As New StreamReader(fs) 

While sw.Peek >= 0 

   TextBox1.Text += Convert.ToChar(sw.Read) 

End While 

sw.Close() 

ReadLine:مثال کد زير تنھا خط اول فايل .عمل خواندن را خط به خط انجام می دھد
a.txt  را درTextBox به خروجی می برد:  

TextBox1.Text = sw.ReadLine 

  :استفاده کرد Whileدر يک حلقه ی  peekبرای تداوم آن باز ھم می توان از متد 
While sw.Peek >= 0 

   TextBox1.Text += sw.ReadLine 

End While 

اضافه می کند ولی رفتن به خط  TextBoxرا به  a.txtاين کد محتويات ھر خط از فايل 
اگر ھم خودتان .آنھا را در نظر می گرفت Readبعد ھا را در نظر نمی گيرد در حاليکه متد 

نمايش می  </br>آن را به ھمان صورت  TextBoxبه کد باال اضافه کنيد  </br>يک 
  .جداگانه قرار دھيد TextBoxدھد مگر اينکه شما ھر خطی که می خوانيد را درون يک 

ReadToEnd: فرم يک کل فايل را به ھمان صورتی که بود خوانده و بهString  ساده
  :خروجی می بردبه 

Dim fs As New FileStream("C:\a.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read) 

Dim sw As New StreamReader(fs) 

TextBox1.Text = sw.ReadToEnd 

sw.Close() 

پس يک .کار کنيم StreamWriterحال می خواھيم کمی با نوشتن در فايل توسط 
FileStream  به شکل زيرnew  بال وجود اگر ق(يک فايل جديد ايجاد کندمی کنيم که

  :می گيريم TextBoxنام فايل را نيز از يک .)داشت روی آن بنويسد
Dim fs As New FileStream("C:\" & TextBox2.Text & ".txt", FileMode.Create, 

FileAccess.Write) 

  :کنيم Newرا  StreamWriterقبل از نوشتن بايد شی 
Dim sw As New StreamWriter(fs)  

  :وجود دارد  برای نوشتن دو متد
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Write:ھر چيز به آن بدھيد در يک خط می نويسد.  
WriteLine:در ھر مرتبه داده ای که به آن می دھيد را در يک خط می نويسد.  

sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

sw.Close() 

  .فايل مربوطه می نويسددرون خط به خط را  TextBox1در اين کد من محتوای 
استفاده می  FileMode.Appendبه متون يک فايل از برای اضافه کردن يک متن 

  :کنم
Dim fs As New FileStream("C:\a.txt", FileMode.Append, FileAccess.Write) 

Dim sw As New StreamWriter(fs) 

sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

sw.Close() 

  .می شوداضافه  a.txtبه ادامه ی محتويات فايل  TextBox1در اين کد محتويات 
دارد که نوع  FileStreamيک آرگومان ورودی ديگر عالوه بر  StreamWriterشی 

Encoding که برای استفاده از آن بايد از  را مشخص می کند
System.Text.Encoding  مثال اگر خواستيد متنی که در يک فايل می .استفاده کنيد

  :ويسيدبايد کد را به صورت زير بن ,باشد UTF8نويسيد از نوع 
Dim fs As New FileStream("C:\a.txt", FileMode.Create, FileAccess.Write) 

Dim sw As New StreamWriter(fs, System.Text.Encoding.UTF8) 

sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

sw.Close() 

کنيد و سپس در  importsرا  System.Text.Encodingمی توانستيد ابتدا فضای نام 
 )System.Text.Encodingبدون (تنھا UTF8از  StreamWriterدوم شی  آرگومان

  .استفاده کنيد
  :را می بينيد FileMode.Openدر زير مثالی از خواندن با متد 

Dim fs As New FileStream("C:\" & TextBox2.Text & ".txt", FileMode.Open, 

FileAccess.Read) 

Dim sr As New StreamReader(fs) 

TextBox1.Text = sr.ReadToEnd 

sr.Close() 

که يک فايل ايجاد می  File.CreateTextپيش از اين ھم با متد ھايی آشنا شديد نظير 
پس برای نوشتن در آن فايل بايد به .بود StreamWriterکرد و مقدار برگشتی آن از نوع 

  :صورت زير عمل کنيد
Dim sr As StreamWriter = File.CreateText("C:\sssd.txt") 

sr.Write("Your Text Here...") 

sr.Close() 
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يک فايل را باز می کرد و مقدار برگشتيش از جنس  OpenTextو يا مثال متد 
StreamReader بد پس برای خواندن آن نيز بايد به صورت زير عمل کنيد:  

Dim sr As StreamReader = File.OpenText("C:\a.txt") 

Response.Write(sr.ReadToEnd()) 

sr.Close() 

برد مھم نوشتن در فايل برمی گردد به ھمان بحث وب سايتھايی که خدمات رکا
Hosting در .ارايه می دھندFile Manager  آن وب سايت ھا يک قسمت وجود دارد که

وقتی شما خواستيد .می دھد) کردن Uploadنه (Htmlبه شما اجازه ی ساختن فايل ھای 
به صورت  TextBoxبتدا نام فايل را از شما می پرسند و سپس يک بسازيد ا Htmlفايل 

MultiLine  ايجاد می شود و از شما می خواھد کدhtml البته آن .خود را در آن بنويسيد
ی که شما می نويسيد htmlر صحت و يا عدم صحت کد بوب سايت ھيچ مسوليتی مبنی 

ک می کنيد و سپس می بينيد يک کلي Createپس از نوشتن کد روی يک دکمه مثال .ندارد
ی که htmlخروجی کد  ,به ليست فايل ھايتان اضافه شده و با اجرای آن htmlفايل 

نظير تصاوير  htmlالبته فايل ھای الزم برای اجرای درست صفحه ی .نوشتيد را می بينيد
کنيد و سپس از آدرس درست مسيرشان  Uploadھا را خودتان بايد در سايت  Flashو يا 

درست فايل آشنا می  Uploadجلوتر با نحوه ی .استفاده کنيد htmlدر صفحه ی 
و دو دکمه  TextBoxخوب برای ايجاد چنين سيستمی در وب سايت خود نياز به دو .شويم
  :است

Html File Name:<asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox><br 

/> 

Html Code:<br /> 

<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="304px" 

TextMode="MultiLine" Width="353px"></asp:TextBox><br /> 

<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Create" /> 

 Pathبا کالس ) TextBoxاز (به رويدا کليک دکمه می رويم و در ابتدا نام فايل را
  :بازيابی می کنيم

Dim filename As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox2.Text) 

مشکلی که ممکن است پيش آيد اين است که اگر مدل ما .پس حاال ما نام فايل را داريم
FileMode.CreateNew  باشد آنگاه به شما اجازه ی ايجاد دو فايل ھمنام را نمی

يل ايجاد کنيد که قبال وجود داشته با خطا پس اگر چنين شود و شما بخواھدی يک فا.دھد
رخ می دھد و  OverWriteاستفاده کنيم  FileMode.Createاگر از .مواجه می شويم

به ھم می ريزد  htmlکنيد که اصال کد  Appendاگر .اين ھم از حرفه ای ھا به دور است
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برای .می کنيماستفاده  Try Catchکردن اين استثنا از يک بلوک  Handleپس برای ....و 
Handle  کردن اين استثنا که فيلی که داريد می سازيد قبال وجود دارد ازIOException 

را تعريف  StreamWriterو  FileStreamپس قبل از ھر چيز دو شی .استفاده می کنيم
نياز دارم تا  Try Catchچون به مقدارشان در داخل بلوک  نمی کنم Newمی کنم ولی 

  :را انجام دھم Exception Handlingبتوانم 
Dim sw As StreamWriter = Nothing 

Dim fs As FileStream = Nothing 

  :می کنم  Newآنھا را  Tryسپس در داخل بلوک 
fs = New FileStream("C:\" & filename & ".html", FileMode.CreateNew, 

FileAccess.Write) 

sw = New StreamWriter(fs, UTF8) 

  .در نظر گرفتم Unicode-ft8ھم  htmlن فرمت مت
  :را می بندم StreamWriterانجام می دھم و  WriteLineحال عمل نوشتن را با متد 

sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

sw.Close() 

وارد می کند با  htmlبه اين ترتيب تک تک خطوطی که کاربر به عنوان کد 
WriteLine  به صورت خط به خط به فايلhtml تقل می شودم.  

  :را انجام دھيم Exception Handlingمی شويم و  Catcheحاال وارد بلوک 
Catch ex As IOException 

  Response.Write("Error Occured," & ex.Message) 

End Try 

  :پس کد کلی به صورت زير شد
Dim filename As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox2.Text) 

Dim sw As StreamWriter = Nothing 

Dim fs As FileStream = Nothing 

Try 

   fs = New FileStream("C:\" & filename & ".html", FileMode.CreateNew, 

FileAccess.Write) 

   sw = New StreamWriter(fs, UTF8) 

   sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

   sw.Close() 

Catch ex As IOException 

   Response.Write("Error Occured," & ex.Message) 

End Try 

قرار دھم چون  Finallyبلوک را در داخل  sw.closeدقت کنيد که من نمی توانستم 
می  Finallyبلوک  وارد اجرا نميشود Tryمی دھد و کد داخل بلوک ھنگامی که استثنا رخ 
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 Newيعنی (نشده  مقداردھی ھنوز  swاگر کمی دقت کنيد می بينيد که شويم ولی 
StreamWriter(fs,UTF8) اجرا نشده(  

 NullReferenceی خالی با خطا StreamWriterشی برای  sw.closeبنابراين عمل 
را نيز در کنار ساير کد ھا دون بلوک  sw.closeپس به اين دليل من .مواجه خواھد شد

Try  البته می توانستيد يک شرط .قرار دادمif  سر آن بياوريد تا ھنگامی که استثنا رخ بر
  :خالی بود ديگر عمل بسته شدن صورت نگيرد swداد و 

Dim filename As String = Path.GetFileNameWithoutExtension(TextBox2.Text) 

Dim sw As StreamWriter = Nothing 

Dim fs As FileStream = Nothing 

Try 

fs = New FileStream("C:\" & filename & ".html", FileMode.CreateNew, 

FileAccess.Write) 

sw = New StreamWriter(fs, UTF8) 

sw.WriteLine(TextBox1.Text) 

Catch ex As IOException 

    Response.Write("Error Occured," & ex.Message) 

Finally 

If sw IsNot Nothing Then 

    sw.Close() 

End If 

 End Try 

 )اجرا نشود New StreamWriter(fs,UTF8)يعنی (مقداردھی نشود swاينجا اگر  در
نمی شويم ولی اگر مقداردھی می شد وارد  ifخالی خواھد بود پس وارد شرط  swخوب 
  .به درستی اجرا می شد sw.closeمی شديم و  ifشرط 

ه کنيد شرط استفاد sw.closeاز   Finallyپس در کل ھر جايی خواستيد در داخل بلوک 
if باال را مبنی بر خالی نبودن آن برسرش قرار دھيد.  

باال را اجرا کنيد با يک خطای  داگر ک.ھمه چيز تا اينجا درست است به جز يک قسمت
نوشته  TextBoxامنيت مواجه می شويد و آن ھم فرمت داده ای است که درون 

ر است نوشته شود يک متن متوجه می شود که متنی که در داخل فايل قرا Asp.NET.ايد
MarkUp ولی اگر شما عواقب اين کار را بپذيريد .بوده و از اين کار ممانعت می کند

را در  ValidationRequestبرای پذيرفتن آن کافی است صفت .مشکلی نخواھيد داشت
  :قرار دھيد Flaseبرابر  aspxصفحه ی  Pageتگ 

 ="streams.aspx.vb"CodeFile lse"="faAutoEventWireup ="VB"Language Page @<%

%> ="false"ValidateRequest ="streams"Inherits 
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 Fileرتيب کار به درستی انجام می گيرد و شما می توانيد اين قابليت را به به اين ت
Browser خود اضافه کنيد.  

Security in ASP.NET 2.0 
امنيت از جمله مباحث بسيار مھم در نرم افزار ھا و مخصوصا نرم افزار ھای تحت وب 

افزاری از امنيت است که بدون آن واقعا ھمه چيز بی معنی است و امروزه کمتر نرم 
امنيت امروزه به شبکه ھای کامپيوتری و فناوری اطالعات نيز کشيده .استفاده نمی کند

طراحی و خلق يک معماری  امن مستلزم شناخت کافی شما از محيط اطراف .است شده
شما نمی توانيد يک برنامه ی امن را ايجاد و طراحی کنيد تا .برنامه ی کاربرديتان است

شما دسترسی  و با آن تعامل دارند و از چه نقطه وقتی ندانيد که چه کسانی به برنامه ی 
پس مھمترين مالک در يک طراحی امن درک .مله شودای ممکن است به برنامه تان ح

و نقاط  کاربران و داده ھای ورودی برنامهکامل از محيط اطراف برنامه ی شماست مانند 
Thread. از اين پس کلمه ی کليدیThreatچرا که .را به معنی تھديد به خاطر بسپاريد

 Threat.دارند اھميت بسياری ی نرم افزار ھاامروزه مدل ھای تھديد در توسعه 
Modeling  يک راه ساخت يافته برای شناخت ھر چه بھتر محيط برنامه ی کاربردی و

تھديد ھا و تصميم گيری در مورد تکنيک ھای کاھش  نقاط قوت و ضعف و تھديد ھا 
و تکنيک ھای آن کاھش پيدا  Threat Modelingبرخی از تھديد ھا با استفاده از .است

شما را به شناخت و تحليل محيط پيرامون برنامه  Threat Modelingدر اصل .نمی کنند
تان ھدايت می کند و راه ھايی را به شما جھت رفع تھديد ھا نشان می دھد و صرفا کليد 

  .کاھش تھديد نيست
برنامه ی شما را به  ,درست است که راه ھای درست و تا بحال معرفی شده ی امنيت 

الاقل شما اصول آن را .برنامه ی نا امن که بھتر استاز يک طور کامل امن نمی کند ولی 
  :در زير راھھايی برای نوشتن کد امن آمده است.رعايت می کنيد

ھيچ وقت در حين نوشتن برنامه با خود :ھيچ وقت به ورودی کاربر اعتماد نکنيد -١
فکر نکنيد که کاربر چيز درستی به عنوان ورودی به برنامه می دھد و تا می توانيد 

  .ھای مختلف بر سر راه ورودی کاربر قرار دھيد Validationبين باشد و د ب
 Sql Injectionبه :استفاده نکنيد SQLھيچ وقت از اتصال رشته ای در دستورات  -٢

Attack رجوع شود. 
بھتر است بگويم :ذخيره نکنيد Hidden Filedsھيچ وقت داده ھای حساس را در  -٣

 .د سنگين تر يداستفاده نکني Hidden Filedsاصال از 
 .ذخيره نکنيد View Stateھيچ وقت داده ھای حساس را در  -٤
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٥-  SSL  به موقعش در مورد :فعال کنيددر تعيين ھويت و اعطا مجوز راSSL  صخبت
 .می کنيم

استفاده می کنيد  Forms Authenticationھنگامی که از :مراقب کوکی ھا باشد -٦
 .کوکی ھا را دست کم نگيريد

 SSLدر حالت عمومی برای حفاظت کلی برنامه ی خود از :کنيداستفاده  SSLاز  -٧
که حاوی تصاوير و ساير  را  استفاده کنيد و فراموش نکنيد مسير ھا و فولدر ھايی

 .مديريت نشده SSLبرنامه مستقيما از طريق فايل ھا است و از طريق 
  

  .قبول داريم موارد باال بسيار کم ھستند ولی از ھيچ چيز که بھتره
  
  :GateKeepersرک د

يکی از راه ھای افزايش امنيت برنامه ھا است قرار دادن اجزا مختلف بر سر راه اجرای 
در بخش حفاظتی بگذاريم تا اگر يکی شکسته  به عبارت ديگر موانع مختلف .امنيت است

يک الگوی مفھومی برای  GateKeepers .شد ديگری نقش امنيت را بر عھده گيرد
ض را بر اين امر می رف GateKeepers مدل.زير ساخت امنيت استاجرای خط لوله ی 

و ھر يک از اين .گذارد که مکانيسم ھای بسياری برای حفاظت برنامه ی ما وجود دارند
که بسته به شرايط برنامه ھر يک از آنھا جھت .ھستند GateKeeperمکانيسم ھا يک 

ديگری جلوی تھديد را می  ,يکباال بردن امنيت به کار می افتند و در صورت شکست ھر 
  .گيرد

و عملکرد خط لوله ی آنھا را متوجه  GateKeepersاگر به شکل زير نگاه کنيد مکان 
  :می شويد
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در فلش پايينی ھر يک از .در انتھای اين خط لوله شما منابع خفاظت شده را می بينيد 
GateKeeper  ھا مجوز ورودGrant Access دگی به منابع را دادند و کاربر به سا

اول و  GateKeeperحفاظت شده رسيد ولی در فلش بااليی کاربر پس از گرفتن مجوز از 
 GateKeeperحاوی چندين  ASP.NET.سوم متوقف می شود GateKeeperدوم توسط 

را مرور می  ASP.NETاست که با آنھا آشنا خواھيم شد ولی قبل از آن سطوح حفاظتی 
  :کنيم
  
١- Authentication: تعيين اعتبار که با آن ھويت کاربر مشخص می شوديا. 

Authentication  به اين سوال پاسخ می دھد که چه کسی وارد
در کل چه کسی با برنامه ی کاربردی ما کار می سايت ما شده و 

  .کند
٢- Authorization: تعيين می کند کاربر تعيين ھويت شده به کدام منابع دسترسی

 .سترسی ندارددارد و به کدام منابع حق د
٣- Confidentiality: يا قابليت اعتماد به کاربری که تعيين ھويت شده و به برخی از

منابع دسترسی دارد تضمين می دھد که شخص ديگری به داده 
پس شما بايد کانال .ھای حساس وی دسترسی نخواھد داشت

ارتباطی بين کاربر و سرور را رمز گذاری کنيد و از اين گذشته 
خودتان ھم به آن داده ھا دسترسی داشته نبايد حتی 

 ...).درستش اين است ولی خيلی ھا سو استفاده (باشيد
٤- Integrity: در نھايت ھم بايد مراقب باشيد داده ھای انتقالی بين کاربر و يرور

مثال از امضای  توسط کس ديگری تغيير و دخل و تصرف نشود
 .ری گفته می شودکه به اين مورد امانت دا ديجيتالی استفاده کنيد

ولی موارد بعدی را خودتان  برای دو مورد اول تدابير خاصی انديشيده ASP.NETالبته 
  .دستی و با کد نويسی بايد فراھم کنيد

  
Athentication:  

برای .و ھويت وی را مشخص می کندفرايندی است که پرده از روی کاربر برمی دارد 
ميز ھا ی مختلفی در آن وجود دارد و روی ل يک جلسه ی کنفرانس را فرض کنيد که مثا

قبل از شروع کنفرانس ھر شخص بايد يک .ھر ميز يک ميکروفون وجود دارد
و جلوی اين يک عالمت برای شناخت وی است  داشته باشد و) Credential(اعتبارنامه
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و ھر کس به نشان شما نگاه بيندازد ھويت شما را تشخيص می ميزش درج شده است 
  .نام و نام خانوادگیمثال .دھد
  :وجود دارند ASP.NETدر  Authenticationنوع فرايند برای اجرای  ٤
١-Passport Authentication 
٢-Forms Authentication 
٣ -Windows Authentication  
٤-Custom Authentication Process  

دريافت  در ھر يک از موارد باال کاربر وقتی به سايت متصل می شود يک اعتبار نامه
به عبارت ديگر در ھر يک از .ھويت کاربر ھم در روشھای باال ردگيری می شود.می کند 

برای مثال سيستم عامل .روشھای باال داده ھا به نوع متفوتی با ديگری ردگيری می شود
Windows  بيتی به نام ٩٦از يک شناسه یSID  ياSecurity Identify  برای تعيين
ھويت کاربر در   Forms Authenticationدر .استفاده می کند شده Log Inھويت کاربر 

  .يک کوکی ذخيره می شود
Authentication  بھترين روش برای شخصی سازی وب سايت برای کاربران مختلف

که اين امر مثال  و می توان پيام ھای مربوط به ھر کاربر را روی وب سايت درج کرد است
 Welcomeکنيد می بينيد که عبارت  Loginبه آن چنانچه .مشھود است Yahooدر سايت 

your name ولی تنھا .در باالی سايت آن درج می شودAuthentication  کافی نيست و
ھم داشته باشيم که قبل از توضيح آن با اصطالح  Authorizationبايد يک 

Impersonation  يا جعل ھويت آشنا می شويم که مربوط بهAuthentication است.  
Impersonation  

  ...دراد همادا هصق نيا
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  يا حق
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