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 قدمه. م1

ه ب  یهافناوریو وب مبتنی بر  یسینوبرنامه آشنایی باجهت  ازیاطالعات مورد ن اتی ازی، کلمستند نیا
  یس ینوب ه هم راه برنامه ASP.Net زی و ن HTML، JavaScriptزب ان  آم وزش داده ورا پوشش ه کار رفت

C# (C Sharp) ه است. شد را شامل 

 وب تحت یسینوبر برنامه ایمقدمه. 2

 یمتع دد یهاسیآن س رو یبوده که ب ر رو گریکدی امرتبط ب یهااز شبکه یاهمجموع نترنت،یاشبکه 
موج ود  یهاسیسرو نیاز مهمتر یکیوب  سیسرو ،از این میاند. باشمی فعال ،ارائه خدمات به منظور

 .  استعهده داشته  بر کل دنیادر آن  افتنی تیرا در عموم تأثیر نیشتریاست که ب این شبکه یبر رو
 س ت یس کی مانن د  ،وب در نگ اه اول. دی ابداع گرد Tim Berners-Leeتوسط  2112وب در سال 

س اختار  کی مربوطه و ب ا  یبر اساس استانداردها ،اطالعاتانواع که در آن  است شده عیتوز یاطالعات
از اطالع ات  یس ادگه و ب  به سرعت توانمی شده فیقرار گرفته و با استفاده از ارتباطات تعر ،مشخص
ف و  ق رار داده و  س ت یدر س ،از اصول یرویبا پخود را اطالعات  ،دهندگاناستفاده کرد. ارائه ،موجود

م وارد ب ه  یابیق ادر ب ه جس تجو و دس ت ،خ اص ییبا استفاده از ابزارها نیز اطالعات کنندگانستجوج
 .  هستند موردنظر خود
د. ان دازه و ن  وع ن گردم ی رهی ذخه  ا Web Pageی ا  "ص فحات وب"موج ود در وب در  اطالع ات

 ر،یا، تص وص د ک،ی : م تن، گرافش امل دتوان می و اس ت ری متغ "نوع ص فحات، ک امال نیا اتیمحتو
 یک یدر صفحات وب ق رار داد  توانمی که یو تنوع اطالعات ی.. باشد. گستردگ. و (شنیمیانپویانمایی )
 .استاطالعات  از کنندگانو استفاده دهندگانارائه دگاهیاز د آنقابل توجه  یهاویژگی نیاز مهمتر

آم ده و  ب ه وج ودبوط ه مر یه اافزارنرمهستند که توس ط  ییهالیفا ،وب صفحاتدر وهله اول، 
 یاز تم  ام ت  وانمی ن  وع ص  فحات نی  ا ج  ادیا یباش  ند. ب  رام  ی "html" ای  و  "htm"پس  وند  یدارا
، Notepadهمانن د ) ند استفاده کردباش لیفا کی یسازذخیرهو  جادیقادر به ا ینوعه که ب ییهاافزارنرم

Dreamweaver  و یاFrontPageبازدیدکنن ده س تهر بار درخوا یاو به از یپس از طراح ،صفحات نی(. ا  
باش د م ی ص فحات نی ک ه نگهدارن ده ا( Web Server)وب  دهندهسرویس خادم یا رایانهدر  ستبایمی

در س  مت  دی اطالع ات جد یپ  ردازش در قال ب ص فحات ح او جیم ورد پ ردازش ق رار گرفت ه و نت ا
در  HTMLه ای حل پ ردازش فرمداده شوند. مرا شینما (Client) گیرندهسرویس همان ایکننده دیبازد

 .  تنشان داده شده اس ریشکل ز
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 گ اهوبفض ای  کی  یآنها را بر رو ستبایمی  (HTML)مانند  صفحات وب جادیا ساخت و از پس
گ ردد. م ی از ص فحات وب را ش امل ایمجموع ه ،گ اهوب کی ب دین ترتی ب، نم ود.  رهیذخ)سایت( 

 یب  را ،گ اهوب کی   یص  فحات و اس تقرار آنه  ا ب ر رو یازس پ س از آم  اده ،اطالع  ات دهن دگانارائه
ب ا اس تفاده از کنن دگان بازدید. ن دینمام ی استفاده از اطالعات ف و  را ف راه  نهیزم ،کنندگانبازدید
و درخواست اطالع ات م ورد  گاهوب کیبه  یابیقادر به دست (Browser) مرورگرموسوم به  ییهاافزارنرم
 شیهس تند ک ه نح وه نم ا ییه امجموعه دستورالعمل یدارا ،صفحات وب یباشند. تماممی خود ازین

در  شینم اهای مجموع ه دس تورالعمل ای ن ت رینجید ک رد. ران مورد نظر را مش خص خواه اتاطالع
    .هستند Htmlی هابرچسب ، همانصفحات وب

 هیال چند یمعمار 2-1

ش دن آنه ا و  ترس ادهو  یدگی چیهش پک ا لی را ب ه دل یاف زارنرم یهاست ی، سافزارنرم یدر مهندس
 س ت یس-ری در آنه ا، ب ه چ  ند ز راتیی و اعمال تغ ینگ  هدارسازی عملیات دلیل سادهبه  نیهمچن
 یجداگان ه و مس تقل از ه   طراح  یهاهیرا به صورت ال کدامهر مستقل  یهاک رده و قسمت  یتقس
 هس تنددر ارتب اط  یک دیگرد را دارند، با خاص خو فهیوظ نکهیضمن ا هاهیال نی. هر کدام از اندکنمی

ه ا در . انتقال اطالعات و دادهرددا سیسروتبادل خود  ینییو پا ییباال یهاهیال اب هیکه هر ال یبه طور
 ند،ش ومی دهینام   Data Transfer Objectی ا  DTO ک ه اص حالحاً ییهاObject قیاز طر هاهیال نیا نیب

ن دارد. ب ه  گ رید یهاهیبا ال ارتباطیدر ارتباط بوده و  یرونیب هیبا ال تنها ،ییو کاربر نها ردیگیانجام م
   .دشومی گفته N-Tier ای هیچندال یمعمار ،یافزارنرم یهاست یس یروش طراح نیا
  

 Tier-3 ای هیال-۳ یمعمار 2-1-1

  یانه تقسجداگ هیال ۳به  را هاست یکه س است هیچند ال یاز معمار یحالت خاص ،هیال ۳ یمعمار
 .دکنمی
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 از: عبارتند ی این معماریهاهیال

ش امل  دش ومی گفت ه زی ن Interface هی ک ه ب ه آن ال هیال نی: اPresentation Layerیا  شینما هیال
 ییه  رآنچه که کاربر نه ا ،و در واقع باشدیم کاربر یکیمربوط به رابط گ راف رؤیتبل عناصر قا یتمام

 هی ال نی ... در ا برنام ه و یمنوه ا ر،یها، تصاوفرم لیاز قب دکنمیمشاه ده  ،ست یاستفاده کننده از س
ن دارد و  هاهی ال گ ریب ا د یارتب اط چیه  ،ط ب ودهدر ارتبا هیال نیبا ا تنها ،ست ی. کاربر سدریگیقرار م

 نی ا شینم ا هی ال ف هی. وظده دیانتقال م ،نیریز یهاهیبه ال شینما هیال قیدرخواست خود را از طر
 نی در ا موردنی از ییه ایاعتبارس نج یگرفته و در صورت لزوم برخ ،الزم را از کاربر اتاست که اطالع

ه ر گون ه  یاطالعات را برا نیو ا ادهدرا انجام  لدهایف یبودن بعض یاجبار و یا: کنترل طول مانند هیال
عملی ات برنامه و  یاز منحق اصل یاثر چیه عمالًبدین ترتیب  .دینماارسال  یبعد هیپردازش الزم به ال

 .شودینم هدید هیال نیدر ا ،یاتصال به بانک اطالعات
 زی ( نMiddle Tier) یانی م هی که ب ه آن ال هیال نی: اBusiness Logic Layer ی یامنطق تجار هیال
داده را ب ر عه ده  هی و ال شینما هیال نیارتباط ب فهیبرنامه بوده و وظ یمنحق اصل یحاو دشومی گفته
 نی از جمل ه ا غی ره و یاطالعات یهابه بانک یابیدست تیریها، مدنشست تیریمد رینظ یعملیاتدارد. 

ش ده اس ت  جادیا ،شینما هیال که در اثر تعامل کاربر با ییهادرخواست هیکل ،در واقععملیات هستند. 
 انج ام هی ال نی برنام ه در ا یالزم بر اساس منحق اص ل یهاپردازش یمنتقل شده و تمام ،هیال نیبه ا
. دش ومی نش ان داده ،ک اربر بهمنتقل شده و  ،شینما هیبه ال مجدداًنیز  هاپردازش نیا جهینت د.شومی
 هی ب ا ال ت ادارد  ازیانجام آن ن یبرا یمنحق تجار هیاست که ال یااوقات درخواست کاربر به گونه یگاه

اقالم ی را جس تجوی  ،نه اییک اربر اگ ر  ب رای نمون ه، .خود ارتباط داشته باشد نیریز هیال یعنیداده 
ه ب  زی ن هی ال نی و ا ک رده ارس ال یمنحق تجار هیدرخواست کاربر را به ال ،شینما هیالخواستار شود 

 ،داده هی ال .دکن میارس ال  ،هی ال ای ن ، درخواس ت را ب هداده هی ب ا الارتب اط  یبه برق رار ازین لیدل
خ ود  ییباال هیده و به النمو افتیدر ،یرا از بانک اطالعات اقالم فهرستدرخواست کاربر را انجام داده و 

 یعن یخود  ییباال هیال بهرا  فهرست نیا زیمنحق برنامه ن هیال دهد.می انتقال ،منحق برنامه هیال یعنی
 ف هیوظ نی. بن ابراده دیم  نش انرا به ک اربر  نتایج ،شینما هیال ،تیانتقال داده و در نها ،شینما هیال
 هی ال نیارتباط ب  یبرقرار زیکاربران و ن ستدرخوا یبرنامه بر رو یاعمال منحق اصل ،منحق هیال یاصل
 .استداده  هیو ال شینما

 گفت ه زی ن یبانک اطالع ات هیکه به آن ال هیال نی: اDate Access Layerیا  به داده یدسترس هیال
را برعه ده دارد و ب ر  Databaseهم ان  ای  یاطالعات موجود در بانک اطالع ات تیریمد فهیوظ دشومی

اص ال،،  اض افه،: ح فف، لیاز قب یاتیعمل دکنمی افتیخود در ییباال هیکه از ال ییهااساس درخواست
خ ود  ییب اال هی عم ل را ب ه ال ج هیانجام داده و نت ،یاطالعاتبانک  یرا بر رو غیره خواندن اطالعات و

 .ردیگیداده انجام م هیال قیاز طر تنها ،یتوجه داشت که ارتباط با بانک اطالعات دی. بادکنمیارسال 

 هیال-۳ یمعماری ایمزا 2-1-2

 ،هی ال تغییر هر .است هیچند ال ای هیال-۳ یمعمار یایمزامهمترین  از ،گریدیکبه  هاهیال یعدم وابستگ
. به عن وان دشومی ی تولیدهانهیهزکاهش سرعت و  سبب افزایشو  انجام شده هاهیالدیگر مستقل از 

را  تنظیم ات ت وانمی یب ه راحت  دشومی استفاده SQL Server یکه از بانک اطالعات یامثال در برنامه
برنام ه  یمنحق اص ل بخشعنوان مثال، به  ایداد و  رییتغ Oracle برای استفاده از بانک دیگری همچون

 .  ساخت دگرگون ،یمنحق تجار هیالدر تنها  ،رییتغ و نهیهز نیرا با کمتر
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 وب صفحات یطراح یهافناوری 2-2

ب ه اطالعات  کهید. در مواردگرد جادیا ایو پو ستایابه صورت د توانمی موجود در صفحات وب اطالعات
 یآنها را آم اده ک رده و ب ر رو ،از قبل ،صفحات سازندگان ند،ریگمی در صفحات وب قرار ستایاصورت 

و  گ  اهوب بینن  دههای دگاهی  نظ  رات و دب  دین ترتی  ب، . ن  دینمام  ی رهی  ذخ ،گ  اهوب فض  ای کی  
ی ک مث ال  .نظر نخواه د داش تصفحه م ورد اتیدر محتو یدخالت چگونهیه فحه،کننده صدرخواست

ای اس ت ک ه ه یچ انتخ اب فهرس ت از پ یش آم ادهخوب برای درک این حالت، سفارش غفا از روی 
 شود.دیگری را شامل نمی

 "صورت ک اماله ب ،ختلفم طیمتناسب با شرا ،صفحه کیاطالعات موجود در  ایدر صفحات وب پو
 را در نظ ر بگیری د ک ه س الن غ فاخوریبرای درک بهت ر ای ن حال ت، . دیآماده خواهد گرد یسفارش
 ه ر یژگیبه و ،در ادامهرست خاص، هر گونه غفایی را سفارش داد. بدون محدودیت به یک فه توانمی
 اشاره خواهد شد. ،نوع صفحات نیاز ا کی

 (Static) ستایصفحات وب ا 2-2-1

 رهی ذخ html ای و  htm پسوندبوده و با  Html یهستند که شامل کدها یصفحات، نوع صفحات نیا
( …ه ا و نکی، لریتص و م تن،ش امل )را  ص فحه یامحت و ،ط ور کام له ب، صفحه سازندهد. نگردمی

ارتباط با م ا  اتمانند صفح .خواهد بود کسانیآنها همواره  ظاهری شکل بدین ترتیب، ومشخص کرده 
(contact.htm) ه اگاهوب این قبیل توسط ،رندهیگسیمراحل پردازش درخواست سرو زیر، شکل. در 

   نشان داده شده است.
 

 
 

 ستایصفحات وب ا یزساآمادهمراحل  2-2-1-1

 یب ر رو Html ای و  Htm پس وندو ب ا ک رده  ج ادیاس ت ا Html یرا که ش امل ک دها، آن صفحهسازنده  – 2
 .دینمامی رهیوب ذخ دهندهسرویس

به  ،درخواست فو  از مرورگر .دینمامیدرخواست  صفحه را کیاستفاده از ، برنامه مرورگر خود قیاز طر کاربر – 2
 گردد.می ارسال دهندهسرویس سمت

 .دکنمی جستجو را یدرخواست Html لیفا، وب دهندهسرویس – 1
 .دکنمیمرورگر ارسال  یشبکه برا قیمزبور را از طر لیفا Html یکدها، وب دهندهسرویسسپس  – 1
 خواهد داد. شیو صفحه فو  را نماکرده را پردازش  Html کدهای ،مرورگر – 5
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 (Dynamic) ایصفحات وب پو 2-2-2

زم ان  ،محض ورود هر کاربره که ب،  ینمائ یطراح یاگونهه صفحه وب را ب کی  یهخوامی دیکن فرض
 تیمح دود نیب ا چن د حال ت، نی داده ش ود. در ا شینم ا ،مناسب امیپ کیراه هم به ست یس یجار

ک ه   دانیم یما  بود.  یبرطرف کردن آنها نخواه قادر به Htmlی هابرچسبکمک ه ب که هستی مواجه 
خ ود  Htmlدر ص فحه  ثاب ت ک دب ه ص ورت زمان را   یاگر بخواه. مشخص نیست ،کاربربازدید زمان 

داده  شینم ا، ص فحه بینندگان یتمام یبرا ثابتزمان  کیبوده و  کسانیهمواره  ،جهینت  یداشته باش
اس و ب ر اس  یص فحات وب سفارش  ج ادیا به منظ ور یامکانات Htmlی هابرچسبچرا که خواهد شد. 

 یب را کس انیمشابه و به صورت همواره  ستاید. صفحات وب اندهمین قرار ما اریدر اخت ،خاص طیشرا
   داده خواهند شد. شینما ،کاربران یتمام

 ین د مش اهده و حت توانمی آن را همه ینبوده و کدها زین یتیامن چگونهیه یدارا Htmlهمچنین 
ش بکه  کیآنان در  عیسر یریآسان و بکارگ یطراح ،نوع از صفحات نیا تیتنها مز دید. شاکنن ریتکث
 ت وانمین چرا ک ه ستند،ین ایصفحات پو نشیآفر به منظور زمامکانات ال یدارا ،نوع صفحات نیا. باشد
ص فحات  دبایمی  اینجاست که. صفحه به آن اضافه کرد کیرا بعد از درخواست  نظر خودمورد یکدها
 گردد:می به هدف فو  از دو روش عمده استفاده لین به منظور. به کار گرفترا  ایوب پو

 Client Side Dynamic Page - گ اهیص فحه را از جا کی  ییای ک ه پو ییه افناوریاز  گی ریبهره 
 .کردحقق خواهند م ،گیرندهسرویس

 Server Side Dynamic Page - گ اهیص فحه را از جا کی  ییای ک ه پو ییه افناوریاز  گی ریبهره 
 .دنموحقق خواهند م ،دهندهسرویس

 دهندهس رویس کی گاهیاست در ابتدا با مفهوم و جا از موارد فو ، الزم کیاز پرداختن به هر  قبل
 تیریاست كه مدد یافزارنرم، (Server ای)خادم  وب دهندهسرویس كی : یآشنا شو شتریب ،وب

، قابدل رگدرمجهدز بده مرو رنددگانیگسیسرو یصفحات وب را برعهده گرفته و آنها را برا
  .دیمانمی و استفاده یابیدست

محص ول ) IIS و Apache. ن داو به بازار عرضه شده یطراح یوب متعددهای دهندهسرویستاکنون 
ارائه امکان ات  ، بهوب دهندهسرویس کیها هستند. افزارنرمنوع  نیاز ا ییهانمونه( کروسافتیشرکت ما

. همانگون ه پ ردازدمی ایپوهای گاهوبو بالحبع  ایپو صفحات وب یطراح یمناسب برای هاساختریو ز
همزم ان  فادهگردد. استمی متفاوت استفاده کردیاز دو رو ایخلق صفحات وب پو یبرا د،یردگکه اشاره 

 شیرا اف زا ای ص فحه وب پو کی ییبا ه  نداشته بلکه بالعکس توانا یتعارض چگونهیه ،از دو روش فو 
 .پرداخت  یخواه کردیدو رواین  یرسخواهد داد. در ادامه به بر

 Client-Sideی هاروشبر  مبتنی ایصفحات وب پو 2-2-2-1

 ی، تم اماندش دهملح ق  ،ک ه ب ه مرورگ ر (PlugIn) ییه ام اوول ،Client Side Dynamic Pageدر م دل 
ط ه مربو لیفا قیاز طر صفحه وب یرا انجام خواهند داد. کدها ایصفحات پو جادیالزم جهت ا اتیعمل

در زم ان مرورگره ا  ارس ال خواه د ش د. ،مرورگ ر یاست ب راها از دستورالعمل ایمجموعهکه شامل 
استفاده خواهن د ک رد.  Html یکدها دیدستورات فو  جهت تولاز  ،صفحه توسط کاربر کیدرخواست 

 ،زی رش کل  خواه د ش د. جادیا ایصورت پوه صفحه بر اساس درخواست کاربران و ب اتیمحتو نیبنابرا
 دهد.می را نشان Client-Side یهاروشبر  دیبا تأک ایصفحه وب پو کیمراحل آماده شدن 
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پس وند ب ا  یلیدر ف ا ش ده ووش ته های پویای وب ی نبخش جادیا یبرا تاز دستورا ایمجموعه .2
 .دشومی رهیذخ( htmlخاص )مانند 

ارس ال  ،وب ندهدهس رویس یص فحه را ب را کی  درخواس ت ،مرورگ ر خ ود قیاز طر کاربران .2
 خواهند کرد.

 یرا ب را Html یک دها یحاو لیفاکرده و سپس  جستجورا  یدرخواست لیفا ،دهندهسرویس .1
 ارسال خواهد کرد. ،یمتقاض

 گرداند.یمباز Html یو کدهاکرده را پردازش ها دستور، دهندهسرویس .1
 ند.شومی داده شینما ،سمت كاربر توسط مرورگر Html یكدها ،تنهای در .5
 س ازندگانطراح ان و  اری مح ر، و در اخت ،ف و  ک ردیبر اساس رو یمتعدد یهافناوریاکنون ت 

ه ای پلتو اَ ActiveXه ای کنترل، VBScript، پتیج اوا اس کر. قرار گرفته شده است ایصفحات وب پو
ه خواه د ارائ برای آشنایی با آنه ا  یحاتیتوض ،هستند که در ادامه هافناورینوع  نیاز ا ییهاجاوا نمونه

 .شد
 

 (JavaScript) پتیاسكر جاوا
عن وان ح د ه ب  یپتیاس کر یه ازبان. در رابحه با مرورگرها است یپتیزبان اسکر نیاول ،پتیاسکر جاوا
 عم ل ،مفس رب ه ص ورت ق رار داش ته و  ینویس برنامه یمعم ول یه ازبانو  Html یک دها نیب انهیم

در ابت دا  NetScapeش رکت . جاوا اش تباه گرف ت ینویسنامهبربا زبان  دیرا نبا پتیاسکر . جاواندینمامی
 اری  در اخت NetScape 2.0مرورگ  ر  هم  راهه و ب  ک  رد یس ازپیاده LiveScriptب ا ن  ام  یپتیزب ان اس  کر

 ج اوا ب هن ام آن ، دی متح د گرد Sunب ا ش رکت  NetScapeش رکت  ک ه یزم ان. دادمندان ق رار عالقه
خ ود )شده است  رفتهاز جاوا گ آن هیساختار اول رینظ ،ر زبان فو از گرام ی. بخشتغییر یافت پتیاسکر
نس بت ب ه ج اوا  پتیاسکر جاوا یریفراگو البته . (گرفته است Cساختار خود را از زبان  بیشتر زیجاوا ن

 تیریجه ت کنت رل و م د یامکانات متع دد و قدرتمن د یدارا پتیاسکر جاواتر است. مراتب راحته ب
های شده که قادر به خلق برنام ه یطراح یاگونهه ب پتیجاوا اسکر. مرورگر است کی اتیرفتار و محتو
وج ود آم ده ه ب  یدادهایبرخورد با رو رینظ یمتعدد اتیجهت انجام عمل مؤثرحال  نیکوچک و در ع
، ص فحه کی فع ال ش دن ، پنج ره کی بستن ، بخش کی ینمودن بر رو کیکل مانند ،در سحح کاربر

  .  است … و بخش کی یروبر وس ارکت مح، خارج شدن از صفحه
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VBScript 

 VBScript یعن یخ ود  یاختصاص پتیزبان اسکر IE 3.0همزمان با عرضه مرورگر  ،مایکروسافتشرکت 
ج اوا و با هدف رقاب ت ب ا  Visual Basic ینویسبرنامهفو  بر اساس زبان  پتیرا محر، نمود. زبان اسکر

ع دم  ،پتیاسکرا نسبت به جاو بانز نیا ازاتیاز معدود امت. گرفت مندان قرارعالقه اریدر اخت اسکریپت
ه ب  ،ج اوا اس کریپت. استفاده از زب ان است( Case Sensitivityبزرگ )کوچک و حروف  بهآن  تیحساس
ه ای پردازش یب را یپتیزبان اسکر کیاگر قصد انتخاب . تر استجیرا VBScriptنسبت به زبان  ،مراتب
 مناسب خواهد بود.  نهیگز کی ،جاوا اسکریپت ،بدون شک داشتید گیرندهسرویسبر  یمتک

 Server-Sideی هاروشبر  مبتنی ایصفحات وب پو 2-2-2-2

هم  راه ه ب   Html یک  دهادر پاس  ب ب  ه درخواس  ت ک  اربر، ، Server Side Dynamic Pages روشدر 
 تولی د ش ده Html یکدها در نهایت،و شده ارسال  ،دهندهسرویس یبرا ت دیگر،از دستورا ایمجموعه

ب ا  ای پو ص فحه وب کی مراح ل آم اده ش دن  ،در ادام ه د.ش ومی جادیا ،ربردرخواست کامتناسب با 
   :داده شده است توضیح Server-Side روش از استفاده

 کی را در  آنه انوشته و  Html یکدها جادیا یرا برا تاز دستورا ایمجموعه، صفحه وب سازنده – 2
   کند.می رهیذخ ،لیفا
 یدرخواس  ت ب  را نی  نم  وده و ادرخواس  ت ص  فحه وب را ، مرورگ  ر خ  ود قطری   از ک  اربران – 2

 د.شومی وب ارسال دهندهسرویس
را  لی دس تورات موج ود در فا کرده وجستجو را  تدستورا یحاو لیمحل فا ،وب دهندهسرویس – 1
   .دکنمی اجرا Html کد دیمنظور توله ب

 .دینمامی ارسال ،مرورگر یشبکه برا قیرا از طر دیشده جد دیتول یکدها ،وب دهندهسرویس – 1
 .دهدمی شینما را و صفحه وبکرده را پردازش  Html کدهای ،مرورگر – 5
 

قبل از ارسال ص فحه  ،دهندهسرویس یبر رو هاپردازش یتمام یاجرا، فو  یویمه  در سنار کتهن
 کی اس ت ک ه در  نی ا، Client-Sideنسبت به مدل عمده مدل فو   یایاز مزا یکی. مرورگر است یبرا

در  یاست که منح ق ص فحات وب  یبدان معن نیبود. ا  یخواه Html یشاهد کدها "صرفا ،صفحه وب
 شیکه اکثر مرورگرها قادر به نم ا محمئن بود توانمی و شده ینگهدار یمخف ،وب دهندهسرویسنزد 
از م دل که یکی از مواردی است  ASP.NETباشند.  دهندهسرویس یشده بر رو اجرا یهاپردازش جینتا
 ،حهص ف کی اتیمحتو است که نیا مدل این مه  در رابحه با از نکات گرید یکیکند. می تیتبع ،فو 

 یبرخ  ینخواهد آمد. در ادامه ب ه بررس  به وجود، نشده باشد افتیآن در یبرا یدرخواست که یتا زمان
 .پرداخت  یمدل خواه نیا در متداول یهافناوری

 CGI (Common Gateway Interface)   
CGI ،امک ان  ،روش نیب وده ت ا ب د دهندهسرویس یبر رو پتیاسکر جادیا یبرا و قابلیتی زمیمکان

اس ت و  ASPاز  ش تریب ،یفن اورای ن ق دمت اس تفاده از  بر وب فراه  گ ردد. یبتنم یهابرنامه جادیا
 C ری نظ ییه ازبان از. اس تفاده اندشده جادیا آنستفاده از با ا ایاز صفحات وب پو زیادیکنون تعداد ات
 دارانی ز را  Platform نیچن د یاج را ب ر رو تی قابل ی،فن اورای ن و  اس ت جی را اریبس ،CGI همراهه ب

 باشد.می
ASP (Active Server Page)  

 نیت راولاز متد یکید، شومی نامیده کیکالس ASPبا نام  ASP.NETفو  که پس از عرضه  فناوری
از ت وان  گی ریبهرهب ا  ASP. اس ت ای ص فحات وب پو ج ادیا یموجود و استفاده ش ده ب رای هاروش
 یطراح نی از ب ه  س تهیشا یپاس خ استتوانسته  VBScriptو  جاوا اسکریپت رینظ یپتیاسکر یهازبان

http://www.shafiee.net/
http://www.shafiee.net/


 يعی: الهام شفتهیه کننده 

 

 

www.shafiee.net 

22 

برخ وردار  یت رنییپ ا ییاگ روه از ک اره   یهافناوریاز  ینسبت به برخ ASP. دباش ایصفحات وب پو
در  ،ح الب ا ای ن . اس ت یج د تیمح دود یدارا زی ن یپتیاسکر یهازباناستفاده از  نهیبوده و در زم

 ای ص فحات پو ج ادیا یبراها تدرخواس  یعظ لیخ رایبجوابی  توانست یفناوراین های گفشته، سال
 د.ش پدیدار ASP.NETظهور و تولد  زمینه ،دیجد و انتظاراتها با ظهور خواسته باشد.

JSP (Java Server Page) 
 ASPب رخالف  JSP. دی نمام ی ف راه را ج اوا  یبا کدها xml ای و Html بیامکان ترک ،یفناوراین 

 دهندگانس رویستوس ط  (گ رددمی تیحما IISیا  مایکروسافتوب  دهندهسرویستوسط  "که صرفا)
و س رعت  درتق  یب دارامرات ه ب  ASPب ا  س هیدر مقا JSP همچن ین .شده اس ت پشتیبانی یمتعدد

 .است یشتریب
PHP  
 PHP:Hypertext س  پسش  د و م  ی می  دهنا Personal Home Pageک  ه در ابت  دا  یفن  اورای  ن 

Preprocessor اس ت ای ص فحات وب پو ج ادیا یب را جی را یه افناوریاز  گ رید یکی، گرفت منا .PHP 
گرام ر . قابل استفاده اس تها ست یاغلب س یبوده و بر رو Cross-Platform شکلبه . ASP.NETخالف بر

ب وده ک ه امک ان  را دارا گراش ی  ینویس برنامهی ه اویژگیاز  یبرخ و  است Perlو  C شبیه ،زباناین 
 آورد.می و کپسوله نمودن کدها را فراه  یسازمانده

ASP.NET 
ک ه ب رای  کیکالس  ASPب رخالف . ارائ ه ش ده اس ت NET. در کنار مجموع ه ASP.NET فناوری

 یه ازباناز  یعیامکان استفاده از مجموع ه وس  ASP.NETمحدود بود  ،یپتیاسکر یهازبانتفاده از اس
 ییه ازباناز  ییهانمون ه Pythonو  VB.NET ،C# ،Perl ری نظ ییه ازبانکند. می را فراه  ینویسبرنامه
 استفاده کرد. ASP.NETهمراه ه از آنها ب توانمی که هستند

XML 
از  ت وانمی است که در آن Markup Language کی xmlمتداول است.  اریبس xmlاز  استفاده امروزه
ثاب ت و  یه ابرچس ب یک ه دارا htmlسند استفاده نم ود. ب رخالف  کی هئارا یها برابرچسبمتون و 
ک ه  xmlس ند  کیاز  ی. مثالداشته باشد یدلخواه یهابرچسب دتوانمی xmlهر فایل  است یاستاندارد

 است: آمده ادامه،شده در  جادیا ،کتاب کی یبرا
<?xml version=”1.0”> 

<book id=”123”> 

 <author name=”علی”/> 

 <title>XML آموزش</title> 

 <publish-date> 

  <year>2016</year><month>7</month><day>11</day> 

 </publish-date> 

</book> 

 
 یب را (Server) ی ا خ ادم وب دهندهرف سرویساز طآنچه  به این مسئله دقت کنید که ،تینها در
 یهابرچس ب یج ز ص فحه ح او یزی د چش ومی ارسال (Client) یا بازدیدکنندگان هاگیرندهسرویس
HTML ستین  . 
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 و ملحقات آن HTMLزبان . 3

HTML یفرامتن  یگفارنشانهزبان  همان (Hyper Text Markup Language) لی فا کی  ب وده و HTML 
 یب ه مرورگره ا یگفارنشانههای ببرچس. ستی اگفارنشانهکوچک ی هابرچسب یحاو یمتن لیفا نیز
. html ای . htmپس وند  یدارا دی با HTML لیفا کیند که صفحه را چگونه نشان دهد. کنمی اعالم ،وب
 .ساختنیز ساده  یمتن شگریرایو آن را با هر توانمی و اشدب

 HTMLی هابرچسب 3-1

توس ط  HTMLهای ند. برچس بش ومی استفاده HTMLعناصر  یگفارنشانه یبرا HTMLی هابرچسب
 HTMLهای چس بند. برش ومی دهمی ق الب نا هامحاط کنن ده نیند. اشومی صورمح <و  > حرفدو 

برچس ب  ،یبرچسب شروع و دوم  ،ییبرچسب دوتا نی. اول</b> , <b> ندیآمی جفتبه صورت معموالً 
ب ه  HTML یهابرچس بعناصر هستند.  یمحتوا ،ییو انتها ییبرچسب ابتدا نیبهای است. متن یانیپا

 است. <B>معادل  <b> ستندیحروف کوچک و بزرگ حساس ن

 HTMLعناصر  3-2

 :در نظر بگیریدرا  زیر HTML کد
<b>This text is bold</b> 

. دیاب م ی هنیز خاتم </b> یانیبا برچسب پاو  دشومی آغاز <b> با برچسب شروع HTML این کد
ی ک  ننش ان دادرن   و پربرجس ته  ب رای <b>برچسب  است. از This text is boldنیز  عنصر یمحتوا

 .دشومی متن استفاده
<body> 

 This is my first homepage.<b>This text is bold</b> 

</body> 

 تم امی ز ن </body> یانیو با برچسب پاشده شروع  <body> نیبا برچسب آغاز HTMLعنصر  نیا
هس تند  HTMLبدن ه  یرا ک ه محت وا HTMLاست ک ه عناص ر  نیا <body>برچسب  هدف د.شومی
 کند. فیتعر

 عناصر برچسب 3-3

 ب ارهدر اض افی اطالع اتح اوی  ندتوانمی عناصر .دنیز باش کدهای دیگری شامل دتوانمی html هر کد
: مانن د ،اس ت مق دار/ن ام زوج ی ک ب ه ص ورته    صرهر عنمقدار و  .باشند شما صفحه عناصردیگر 

name=”value”  ،کردن اضافه بابرای نمونه <bgcolor> زمین هپس رن  که بگویید مرورگر به یدتوانمی 
 :مانند .باشد چه صفحه

 <body bgcolor="blue">  

 ش ما هی. ب ا اض افه ک ردن عنص ر حاش دکن می اض افهرا  HTMLج دول  کی ، <table>برچسب 
 table>: . مانن دباش د ج دول م ورد نظ ر، چگون ه هیک ه لب ه و حاش  دیی ر بگوب ه مرورگ  دی توانمی

border="0"> 
ب ل اد و( ‘) ش نیاز ه ر دو حال ت کت، مح دود ش وندها ش نیدر کت ش هیهم دیعناصر با یمحتوا

ه ا تیموقع یتر است. در بعض متداولها شنیبل کتااستفاده از د یاستفاده کرد ول توانمی (“) شنیکت
  :یاستفاده کن شنیالزم است که از تک کت هستند شنیکت یخود دارا ،عناصر یکه محتوا

Name=’john said "Hello" to us’ 
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 HTML هیپای هابرچسب 3-4

ب ه و پرش به خط بع د ها پاراگراف، هاتریسرت برای هستند که ییهاآن HTMLدر  هابرچسب نیمهمتر
 هاست.مثال گرفتنکار  نیز به HTML یریادگیراه  نیند. بهتررومی کار

 ساده Htmlنمونه یك  3-4-1

 نی برچس ب ممک ن، اس تفاده ش ده اس ت. در ا نیاز کمت ر است که در آن htmlنمونه زیر، یک مثال 
 د. شومی داده شی، نماbodyجمله نوشته شده درون برچسب  ،مثال

<body> سالم   </body> 

 هاتریتسر 3-4-2

 <h6>و  تریس رت نیبزرگت ر انگری ب <h1> ند.شومی یمعرف <h6>تا  <h1>ی هابرچسببا  ترهایتسر
ب ه قب ل و بع د از س ر  ،یاض اف یخ ال یفضا ،خودکار به طور HTMLاست.  تریسرت نیکوچکتر انگریب
 د.کنمی اضافه ترهایت

 

<h1> سرتیتر با بزرگترین اندازه </h1> 

<h2> This is heading2 </h2> 

<h3> This is heading3 </h3> 

<h4> This is heading4 </h4> 

<h5> This is heading5 </h5> 

<h6> سرتیتر با کوچکترین اندازه </h6> 

 

 هاپاراگراف 3-4-3

ب ه قب ل و  یاض اف یخ ال یفضا ،خودکار به طور HTMLند. شومی یمعرف <P>با برچسب ها پاراگراف
 د.کنمی اضافه ،پاراگراف کیبعد از 

<p>  سادهیک پاراگراف  </p> 

<p align="center" > چین شدهوسط یک پاراگراف  </p> 

 پرش به خط بعد 3-4-4

 کی   یخ واهمین ام ا  یده  انی خ ط را پا کی  ید که بخواهشومی استفاده یهنگام <br> برچسب
 ت رنییخ ط پ ا کی ب ه  دی شما را از هر جا ک ه ق رار دار <br>برچسب  . یرا آغاز کن دیپاراگراف جد

 ندارد. یانیاست و برچسب پا یرچسب تکب کی <br>برد. برچسب می

 HTMLدر  حاتیتوض 3-4-5

 د.ش ومی اس تفاده HTMLدر منب ع ک د  حاتیوارد ک ردن توض  یب را (<-- --!>) حاتیتوض  برچسب
خ ود های ک د حیتش ر یبرا حاتیاز توض دیتوانمی ند.شومی گرفته دهیتوسط مرورگرها ناد ،حاتیتوض

 کمک کند.به فه  آن  دیکنمی شیرایکد منبع را و ،ندهیکه در آ یهنگام تا دیاستفاده کن
 <-- توضیحات برنامه--!>

 نقشه بر روی تصویر  3-4-6

قابل کلیک کردن و لینک ب ه دیگ ر ص فحات کن ی  از های مشخصی از یک تصویر را برای آنکه بخش
map  وarea دای ره تعری ف دستورات زیر، سه ناحیه به شکل پنج ضلعی، مس تحیل و  د.شومی استفاده
 جدید باز شوند. tabها در شود لینکباعث می "target="_blankدقت کنید که  د.نکنمی
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<img src=”train.gif”        alt="آموزش"        border="0"     usemap="#tutorials"/> 

<map     name="tutorials"> 

   <area   shape="poly"  coords="74,0,113,29,98,72,52,72,38,27"  href="math.html"  title="آموزش ریاضی"  target="_blank" /> 

   <area    shape="rect"        coords="22,83,126,125"   title="آموزش زبان"       href="lang.html"              target="_blank" /> 

   <area    shape="circle"      coords="73,168,32"          title="آموزش مکانیک"   href="mechanic.html"      target="_blank" /> 

</map> 

  نکاتبرخی  3-4-7

 گ ریمرورگر د کیدر  کد نیا که دیمحمئن باش دیتوانمین دیسینومی HTML کد کیکه شما  یهنگام
کوچک. هر ب ار  برخی دیگرو  هستندبزرگ  های نمایش،صفحهبرخی از . خواهد شد نشان داده گونهچ

ب ا اض افه  دبای میبن ابراین خواه د ش د.  یبن ددوباره قالب ،دهد متن رییاندازه پنجره را تغ ،که کاربر
 .نمود یبندآن را قالب ،و فاصله در متن یکردن خحوط خال

HTML د.ش ومی لیتب د فاصله کیبه  تنهاه، از فاصل ید، هر تعدادکنمی را از متن حففها فاصله 
 د.شومی فاصله حساب کیعنوان ه ب دیخط جد کی HTML در

 الفبا بیبه ترت HTML یهابرچسبفهرست  3-5

 است: آمدهمربوط به آنها  حاتیتوضبه همراه  HTML مه  یهابرچسببرخی ، فهرست بخش نیا در
 

 توضیح مختصر نام برچسب ردیف

1  <a>  درومی به كار )لینك( پیوندبرای ایجاد یك. 

2  <abbr> درومی ی ایجاد یك مخفف برای یك عبارت بزرگتر به كاربرا. 

3  <acronym>  شبیهabbr  است و درHTML5 ود.شمیپشتیبانی ن 

4  <address>  درومی در متن به كار نشانیبرای نوشتن یك. 

5  <area> تصویری استهای یك ناحیه در نقشهكننده مشخص. 

6  <b> ( برای توپر كردن نوشتهBold )درومی به كار. 

7  <base> نییتع URL  وtarget صفحه یوندهایپ همه فرضشیپ 

8  <bdo> درومی جهت متن به كار رییتغ یبرا. 

9  <big> دشومی باعث بزرگتر نمایش داده شدن نوشته در متن. 

11  <blockquote> درومی برای ایجاد یك نقل قول به كار. 

11  <body> دهدمی ت صفحه وب را تشکیلبدنه اصلی محتویا. 

12  <br>  درومی یك خط جدید به كار اضافه كردنبرای. 

13  <button> درومی به كار یوبهای برای ایجاد دكمه. 

14  <caption> درومی برای تعیین عنوان یك جدول به كار. 

15  <cite> دشومی نمایش كج نوشته برای عنوان، به كار رفته و سبب. 

16  <code> درومی به كار نویسیبرنامههای همانند محیط ،برای نمایش متن. 

17  <col>  درومی یك جدول به كارهای گروهی از ستون بندیدستهبرای. 

18  <colgroup>  درومی یك جدول به كارهای گروهی از ستون بندیدستهبرای. 

19  <dd>  دورمی ی به كارتوصیفهای ستفهربرای ایجاد. 

21  <del>  درومی به كار در صفحهبرای نمایش متن حذف شده. 

21  <div> درومی برای تقسیم فضا در صفحات وب به كار. 

22  <dl>  درومی به كاری توصیفهای ستفهربرای ایجاد. 
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23  <dt>  درومی به كاری توصیفهای ستفهربرای ایجاد. 

24  <em> درومی به كار و تأكیدی جبرای نمایش نوشته به صورت ك. 

25  <fieldset>  بندی عناصر گروهبرای<form> درومی به كار. 

26  <form> درومی برای ایجاد یك فرم در صفحه به كار. 

27  <h1>  تا<h6> درومی برای ایجاد انواع تیترها در نوشته به كار. 

28  <head> ه اطالعات كلی درباره سند وب استدبرگیرندر. 

29  <hr> درومی برای ایجاد یك خط در عرض صفحه به كار. 

31  <html> اصلی كد  ةمحدودHTML  دكنمییك صفحه را تعیین. 

31  <i> درومی برای نمایش نوشته به صورت كج به كار. 

32  <img> درومی برای قرار دادن تصویر در صفحه به كار. 

33  <input> ی اهكنترلانواع  برای ساختHTML درومی به كار. 

34  <ins> درومی جدید وارد شده در صفحه به كارهای برای مشخص كردن متن. 

35  <kbd>  درومی به كار دهی به متنفرمتبرای. 

36  <label>  برای برای ایجاد یك عنوان<input> درومی به كار. 

37  <legend>  برایبرای ایجاد عنوان fieldset درومی به كار. 

38  <li>  درومی ست به كارفهربرای تعریف یك آیتم در. 

39  <link> درومی برای برقراری ارتباط بین صفحه با یك فایل خارجی به كار. 

41  <map> درومی تصویری به كار ةبرای ایجاد یك نقش. 

41  <meta> موتورهای جستجو ةاطالعات كلی درباره محتویات صفحه جهت استفاد 

42  <noscript> درومی برای تعیین جایگزین یك اسکریپت در صفحه به كار. 

43  <object> درومی خارجی با صفحه به كارشیء  برای پیوند یك. 

44  <ol> درومی ترتیبی به كارهای برای ایجاد لیست. 

45  <optgroup>  درومی یك لیست به كارهای گزینه بندیدستهبرای. 

46  <option> درومی برای ایجاد یك لیست در صفحه به كار. 

47  <p> درومی برای ایجاد یك پاراگراف در صفحه به كار. 

48  <param> درومی خارجی به كارشیء  برای تعیین تنظیمات زمان اجرای یك. 

49  <pre> درومی برای نمایش متن به همان صورت اولیه به كار. 

51  <q> درومی ل قول به كاربرای ایجاد یك نق. 

51  <samp> درومی به كار نویسیبرنامههای برای نمایش متن همانند محیط. 

52  <script> درومی برای تعیین یك اسکریپت در صفحه به كار. 

53  <select> درومی برای ایجاد یك لیست بازشو به كار. 

54  <small> درویم برای نمایش متن به صورت كوچکتر به كار. 

55  <span> درومی برای تقسیم متن به كار. 

56  <strong> درومی تر متن به كارتبرای نمایش درش. 

57  <style> های برای قالب بندی برچسبHTML درومی و صفحات به كار. 

58  <sub> برای ایجاد یك زیرنویس (Subscript) درومی به كار. 

59  <sup>  سیباالنوبرای ایجاد (Superscript متن )درومی به كار. 

61  <table> درومی برای ایجاد جداول به كار. 
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61  <tbody> د.شومی شامل محتویات و بدنه اصلی یك جدول 

62  <td> درومی برای ایجاد یك خانه جدول به كار. 

63  <textarea> درومی برای ایجاد یك كادر متن به كار. 

64  <tfoot> درومی عیین عنوان انتهای یك جدول به كاربرای ت. 

65  <th> درومی عنوان برای جدول به كاربرای ایجاد یك سر. 

66  <thead> درومی عنوان برای جدول به كارسر برای ایجاد یك. 

67  <title>  ایجاد متن عنوان صفحه و برایtooltip درومی درباره عناصر به كار. 

68  <tr>  درومی یك سطر جدول به كاربرای ایجاد. 

69  <tt>  داده و در نمایش  یتلگراف شکلبه را متنHTML5 ود.شمیپشتیبانی ن 

71  <u> درومی برای خط زیردار كردن نوشته به كار. 

71  <ul> درومی ای به كارنشانههای برای ایجاد لیست. 

72  <var> درومی به كار ینویسبرنامههای برای نمایش متن همانند محیط. 

 .درومی به كار HTMLبرای ارائه توضیحات در صفحه  <-- --!>  73

74  <!DOCTYPE> دكنمیمورد استفاده را مشخص  نویسینوع و نسخه زبان برنامه. 

 
 

 HTML یهابرچسبخصوصیات استاندارد  3-6

 .وجود ندارد scriptو  base  ، head، html ، meta ، param  ، style،titleیهابرچسباص در واین خ
 

  شرح تینام خاص ردیف

1  class كالس كننده مشخصcss است برچسب. 

2  id برچسب یفرد برایك شناسه منحصربهكننده مشخص HTML است .

 مورد نظر دست یافت. برچسبتوان به یم idتوسط 

3  style یهاو سبك یدهدارِی است كه خصوصیات قالبقیك خاصیت چند م  

CSS كند.یمورد نظر مشخص م برچسب یرا برا 

4  title نام ااست ب یمتن tooltip  در هنگام قرار در یك كادر زرد رنگكه ،

 شود.ینمایش داده م ،عنصر یوس بر رواگرفتن م

 
 

 HTML عناصر فرم در یهارویداد 3-7

 این
 توضیح مختصر رویدادنام  ردیف

1  onblur  شود.می ، فعالفوكوس كنترلدر هنگام از دست دادن 

2  onchange در كنترل  ،مثال یبرا شود.می ، فعالدر هنگام تغییر وضعیت یك كنترل

textbox شود.می ، فعالدر هنگام تغییر متن درون آن 

3  oncontextmenu شود.میصفحه اجرا  یمنو یاندازراههنگام است كه  یرویداد 

4  onfocus  شود.می آورد فعالیفوكوس را به دست م ،كنترلیك هنگامی كه 
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5  onformchange شود.میكردن صفحه اجرا  رییاست كه هنگام تغ یرویداد 

6  onforminput شود.د اطالعات فرم توسط كاربر اجرا میروو زماناست كه در  یرویداد 

7  oninput شودا میتوسط كاربر اجر ،د اطالعات در عنصرروو زماناست كه در  یرویداد. 

8  oninvalid شود.است كه در هنگام نامعتبر بودن عنصر اجرا می یرویداد 

9  onselect شود.در هنگام انتخاب عنصر فرم، فعال می 

11  onsubmit  انتخاب دكمه  زماندرsubmit شود.صر فرم، فعال میافرم و ارسال اطالعات عن 

 

 HTML در ماوس یهارویداد 3-8

 ، base ، br ، frame ، frameset ، head ، html ، iframe ، meta ، param یه ابرچس بوس در ام  یرویدادها
script  وtitle کاربرد ندارد. 

 
 دادیرو شرح رویدادنام  ردیف

1  onclick شود.عنصر مورد نظر، فعال می یدر هنگام كلیك بر رو 

2  ondblclick  شود.ظر، فعال میعنصر مورد ن یكلیك بر رووبارد زماندر 

3  onmousedown  شودمیوس بر عنصر مورد نظر، فعال افشردن دكمه م زماندر. 

4  onmoouseover  شود.وس بر عنصر مورد نظر، فعال میاگر مقرار گرفتن اشاره زماندر 

5  onmouseout  شود.عنصر مورد نظر، فعال می یوس از رواگر مج اشارهروخ زماندر 

6  onmouseup شود.عنصر مورد نظر، فعال می یوس بر روادر هنگام رها كردن دكمه م 

 

 HTML درصفحه كلید  یهارویداد 3-9

  ، base ، br ، frame ، frameset ، head ، html ، iframe ، meta یه ابرچس بص فحه کلی د در  یروی دادها

param ، script   وtitle کاربرد ندارد. 
 

  شرح رویدادنام  ردیف

1  onkeydown شودفعال می ،عنصر مورد نظر یكه در هنگام فشردن یك كلید بر رو یرویداد. 

2  onkeypress شودفعال می ،عنصر مورد نظر یكه در هنگام فشردن و رها كردن یك كلید بر رو یرویداد. 

3  onkeyup شودمی فعال ،رعنصر مورد نظ یكه در هنگام رها كردن یك كلید فشرده شده بر رو یرویداد. 
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 HTML5معرفی  3-11

HTML5 ک ه ب ه  یارسانهچند یهایورافن نیدتریجداز  یبانیپشت که نسخه جدید این زبان است برای
 فه  قاب ل  ...و ه ا تتبل ،هوشمند یهایگوش ،هاانهیتوسط را و بودهقابل خواندن  ،توسط انسان یراحت
   :د(شو)به پشتیبانی مرورگرها دقت  در ادامه، آمده است HTML5نمونه کدهای . ده استایجاد ش باشد

<audio controls> 

  <source src="music.ogg" type="audio/ogg"> 

  <source src=" music.mp3" type="audio/mpeg"> 

کندینم یبانیرا پشت audio مرورگر شما   .  

</audio> 

 خروجی:

 

 :طراحی گرافیکی نمونه کد
<canvas id="myCanvas">مرورگر شما برچسب canvas دکنمین یبانیرا پشت </canvas> 

<script type="text/javascript"> 

 var canvas = document.getElementById('myCanvas'); 

 var ctx = canvas.getContext('2d'); 

 

 مستحیل آبی // 

 ctx.fillStyle = '#0065BD'; 

 ctx.fillRect(0, 0, 125, 75); 

 حرف ایکس سفید // 

 ctx.beginPath(); 

 ctx.lineWidth = "15"; 

 ctx.strokeStyle = "white"; 

 ctx.moveTo(0, 0); 

 ctx.lineTo(125, 75); 

 ctx.moveTo(125, 0); 

 ctx.lineTo(0, 75); 

 ctx.stroke(); 

</script> 

   خروجی:
 

 
 اند:در جدول زیر آمده HTML5برخی از عناصر جدید 

 توضیح مختصر ام برچسبن ردیف
1  <canvas>  د.رومی به كار رسم عناصر گرافیکیبرای 

2  <audio>  د.رومی به كار تعریف محتوای صوتیبرای 

3  <video>  د.رومی به كارتعریف ویدئو یا فیلم برای 

4  <source>  د.رومی به كارتعریف چندین صدا یا ویدئو برای 

5  <track>  برای تعریفTrack د.رومی به كارصدا یا ویدئو  متنی برای 

6  <embed>  د.رومی به كار ایتعریف یك برنامه خارجی و یا محتوای محاورهبرای 

7 <Keygen> برای تولید كلید-( مقدارهاkey-pairبه كار ) درومی. 

8 <output> درومی برای نتیجه محاسبه به كار. 

9 <details> شدن است.و پیدا ی كه قابل پنهان تعریف جزئیات اضاف 
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11 <dialog>   برای تعریف یكdialog box  د.رومی به كاریا پنجره 

11 <figure>  رود.به كار میبرای نمایش نمودار، تصویر، لیست كد و غیره 

 نمونه كد:
<video width="320" height="240" controls> 

 <source src="StarWars.mp4" type="video/mp4"> 

 <source src="StarWars.ogg" type="video/ogg"> 

 <track src="subtitles_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English"> 

 <track src="subtitles_fa.vtt" kind="subtitles" srclang="fa" label="فارسی"> 

کندینم یبانیرا پشت video مرورگر شما   . 

</video> 

<embed src="helloworld.swf"> 

 

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">0 

 <input type="range" id="a" value="50">100 +<input type="number" id="b" value="50"> = <output name="x" 

for="a b"></output> 

</form> 

 

<dialog open>This is an open dialog window</dialog> 

 CSS ای یآبشار یالگوها 3-11

)مانن د ن وع قل  ،  یریتص و یه او جلوه دمانی چ شینما یساده برا یروش ،1CSS ای یآبشار یالگوها
 یب را ،یدرپیآبشار مانند و پ یی، دستورهاCSS کد درون هر است. یوب یهار صفحهدها( رن  و اندازه

مش خص ک ردن س بک  ،زب ان نی ا اس تفاده نیشتریب. دشومی افزودههر صفحه وب  شینما یچگونگ
 نمونه کد: اعمال کرد. نیز XMLبر هر نوع مستند  توانمی آن را یاست ول HTMLصفحه نمایش 

<html dir="rtl"> 

 <p style="color:Red;font-family:Tahoma;font-weight: bold;">این نوشته، قرمز پررن  و با فونت جدید است</p> 

</html> 

 هاCSSخواص  3-11-1

   در جدول زیر آمده است:ها CSSخواص مربوط به خی بر
 

 توضیح مختصر خاصیتنام  ردیف

1  background-color  نهیرنگ زمتعیین برای 

2  background-image  نهیزم ریتصوتعیین برای 

3  background-repeat  شاملrepeat-x و  یبُعد افق برایrepeat-x عمودیبُعد  برای 

4  background-

attachment 

با . ریخ ایمتن، جابجا شود  ییهمراه جابجا نه،یزم ریتصو ایآ اینکه نییتع

  fixed و scroll مقادیر

5  text-align عبارتند از :  تیخاص نیا ریمقادleft ،right ،center  وjustify. 

6  text-indent  مانند یخط از متن در دستورات بلوك نیاول یتورفتگتعیین < p > 

7 text-decoration متن.  یبر رو یاجلوه ایجادline-through  متن یبر رو یخطرسم، overline 

 متن  ریدر ز یخط underlineمتن و  یخط بر باال

8 text-transform عبارتند از  تیخاص نیا ریبزرگ. مقاد ایحروف متن به حروف كوچك  لیتبد

capitalize ،uppercase ،lowercase  وnone. 

                                                                    

1. Cascading Style Sheets 
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9 margin  و یا به صورت و چپ( نیی)باال، راست، پا هیهر چهار حاشبرای تعیین : 

margin-left, margin-bottom, margin-right , margin-top 

11 border-style  هر چهار طرف كادر یمرزهاتعیین 

11 border-width مرزها یپهنا نییتع 

12 border-color رنگ مرزها  تیخاص نییتع   

13 padding خواص عبارتند از :  نیآن. ا اتیدستور و محتو كیكادر  نیفاصله ب نییتع

padding-left, padding-bottom, padding-right ,padding-top  به

استفاده كرد كه فاصله هر چهار  padding تیاز خاص توانیم هانیهمه ا یجا

كه با شروع  دریپذیتا چهار مقدار م كیاز  تیخاص نیكند. ایم نییطرف را تع

. رندیگیساعت مورد استفاده قرار م یهاكادر، در جهت حركت عقربه یاز باال

 كه ذكر نشود، همانند طرف مقابل خودش خواهد بود.  ریهر كدام از مقاد

14 width  وheight تیخاص width  تیو خاصدستورات  اتیمحتو هیناح یپهنا نییتعبرای 

height  دستورات اتیمحتو هیارتفاع ناحبرای. 

 
 به مثال زیر دقت کنید:

 <p> نهیمتن بدون زم .  

  <span style="background-color: #fb3; word-spacing:1cm;  

   text-align:center; text-indent:20px; text-decoration:line-through; text-transform:uppercase; 

   border-style:Solid; font-family:Tahoma; font-size:12pt; color:#ff0088; padding:1mm 1mm; "> 

داردو مشخصات متفاوت زرد  نهیزم ،قسمت نیا    .  

  </span> 

 </p> 

 
 ها:نمونه رن 

#33b5e5 #09c #a6c #93c #9c0 #690 #fb3 #f80 #f44 #c00 

 

 جداگانه CSSهای كارگیری فایلهب 3-11-2

اس تفاده  CSS.از ی ک فای ل جداگان ه  توانمی HTMLبرنامه  در درون Styleبه جای قرار دادن کدهای 
برچس ب در ب رای اس تفاده  د. ش ومی اس تفاده headدر  linkاز فایل به این و ارجاع  برای معرفی کرد.

 :بری کار میرا به classنیز مورد نظر 
<head> 

 <link     rel="stylesheet"     type="text/css"      href="customStyle.css" /> 

</head> 

 … 

 <p class=”footerStyle”>…</p> 

 زیر خواهد بود: کدهای نیز همانند customStyle.cssمحتوای فایل 
.footerStyle  { 

    color: orange; 

    text-align: center; 

    font-family: "Tahoma"; 

} 
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 CSS3 یمعرف 3-11-3

CSS3  یهان هیزمپ سو  دارهیس ا و ش فاف یه امانند متنها لیتقابو از عملکردها  ایمجموعهشامل 
ص فحات وب ی  Photoshopو  JQueryب دون اس تفاده از  د ت اکنمیکمک طراحان به که  است ییچندتا

 نمونه کد: زیباتری بسازند.
 

<html dir="rtl"> 

<head> 

 <style>  

  div 

  { 

   border:15px solid transparent; 

   width:250px; 

   padding:10px 20px; 

  } 

  #round 

  { 

   -webkit-border-image:url(border.png) 30 30 round;  /* Safari 5 and older */ 

   -o-border-image:url(border.png) 30 30 round;   /* Opera */ 

   border-image:url(border.png) 30 30 round; 

  } 

  #stretch 

  { 

   -webkit-border-image:url(border.png) 30 30 stretch;  /* Safari 5 and older */ 

   -o-border-image:url(border.png) 30 30 stretch;  /* Opera */ 

   border-image:url(border.png) 30 30 stretch; 

  } 

 </style> 

</head> 

<body> 

 <p> هیشکل اول :</p> 

 <img src="border.png"> 

 <br> 

 <div id="round"> هیاول ریتکرار تصو </div> 

 <div id="stretch"> هیاول ریتصو گستردن </div> 

</body> 

</html> 

 :اجرا خروجی

 

 Inputانواع  3-12

 ه است:انواع مختلف آن در جدول زیر آمدشود. برای ورود اطالعات استفاده می Inputاز برچسب 
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 توضیح مختصر نوع ردیف

1  text  ورود اطالعات متنی بدون محدودیتبرای 

2  password  ورود رمزبرای 

3  radio های رادیویی، كه تنها یك مورد از آن قابل انتخاب است.دكمه 

4  checkbox انتخاب گزینه  

5  button تعریف دكمه 

 
 اند:ه شدهاضاف HTML 5برخی از این انواع از نسخه  

 توضیح مختصر نوع ردیف

1  number  عددیورود اطالعات برای 

2  date  تاریخ میالدیورود برای 

3  month های میالدیماه بانتخا 

4  week  هفتهانتخاب  

5  time انتخاب زمان 

6  datetime  ورود تاریخ میالدی و زمانبرای 

7 email برای ورود پست الکترونیك  

8 search جستجو در وب 

9 tel  ورود شماره تلفنبرای 

11 url  برای ورود نشانی اینترنتی مانندwww.google.com 

11 range ورود اطالعات عددی در یك بازه مشخص 

12 Color انتخاب رنگ 

 
 مانند:

7تا  1 نیب ریمقاد   : 

  <input type="number" name="quantity" min="1" max="7"> 

ییتا10با فواصل  100تا  0 نیب ریمقاد   : 

  <input type="number" name="points" min="0" max="100" step="10" value="30"> 

 

تولد بیتار   : 

  <input type="date" name="bday"> 

 :انتخاب رن   

  <input type="color" name="favcolor"> 

 

  <input type="range" name="points" min="0" max="10"> 

 

 :انتخاب ماه و سال تولد  

  <input type="month" name="bdaymonth"> 

 :انتخاب هفته  

  <input type="week" name="week_year"> 

 :انتخاب زمان  

  <input type="time" name="usr_time"> 
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 جاوا اسکریپت 3-13

JavaScript ک ه توس ط  . ای ن زب اناس ت ا یبر اش یمبت یپتیاسکر یسینوزبان برنامهNetScape ایج اد 
 اس ت. یهو ج اوا ش ب Cبه ++ آنساختار و تنها  ندارد یبا زبان جاوا ارتباط ،یعموم تصور برخالف ه،شد
 , if, for, try..catchمانن د  ییدس تورها رونای از ه ودر نظر گرفته شد یریادگی سهولت یبرا نیز امر نیا

while ندشومی افتی نزبا نی... در ا و. 
داد.  ریی کرد و آنه ا را تغ دایپ یدسترس HTMLداخل صفحات  ا یبه اش توانمی زبان نیبه کمک ا

زیر، یک ص فحه ب رای  نمونه کد. دشومی در سمت کاربر، استفاده یینماایپو یبرا از آن علت نیبه هم
   دهد:پس از فشردن دکمه، مقدار وارد شده را نمایش می کهورود اطالعات است 

<script type="text/javascript"> 

 document.write("سالم"); 

 function handle() { 

  document.write("عبارت وارد شده: " + document.getElementById("myinput").value); 

 } 

</script> 

  

<form> 

 <input type="text" id="myinput"/> 

 <input type="button" onclick="handle()" value="اجرا"/> 

</form> 

 كوكی 3-14

 دش ومی فرستاده ،ینترنتیا یبه مرورگرها میزباناز اطالعات است که توسط  یابسته (Cookie) یکوک
 ه ایک وکها گاهکنندگان وبجادی. اگرددیباز م ،میزبانکاربران به  یاز مرورگرها زیو در صورت لزوم ن

 را فراه  کنند.  شانگاهوببهتر به  یسازند تا امکان دسترسیرا م
 :عبارتند از هایکوک یکاربردهابرخی 

  ،ه ا گاهکاربران وب ق،یطر نی. از ادکنمی ییو شناسا یگاه را معرفوب کیکاربران ثبت شده کوکی
 وند.صفحه ورود شناسه و رمز بردوباره به  ستیکه قبالً وارد شده باشند، الزم ن یدر صورت
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 یقاب ل دس ترس اس ت را نگه دار ،که در صفحات مختل ف دیسبد خر نندمااطالعات کاربر  یبرخ 
 .ندکمی

 ندکنمی رهیگاه را ذخوب کیکاربران در داخل  یوآمدهارفت. 
 است. یکوک یهااستفاده نیدتریاز مف یکیها گاهوب یسازیشخص 
 کاربران است یهاتیفعال یریها، امکان ردگیکوک گریکاربرد د. 
 

 یانواع كوك 3-14-1

 نیاز ب  گ اهوببا بس ته ش دن  ،موقت یهایموقت و ماندگار. کوک یهایدو نوع هستند: کوک هایکوک
انقض ا دارن د و ت ا آن  بیتار ،ماندگار یهایکوک .ندشومی استفاده ،صفحات نیحرکت ب یو برا ندرومی

 مانند. یمکاربر  رایانه در زمان،
 یکاربرده ا یص فحات وب ب را س انینورنام هو ب س تیثاب ت ن ه ایشده در کوک رهیذخ اطالعات

ک اربران ب وده و س بب  یممکن اس ت ن اقض حق و  شخص  های. کوکندکنمیمختلف از آن استفاده 
 آنها شوند. یهاست یس تیکاهش امن

 یجل و ای  ش دهمحل ع  هایاز ورود کوک د،یدهمی که در مرورگر خود انجام یماتیبا تنظ دیتوانیم
ب دون اط الع  ن دتوانمی ش ده و ست یوارد س ،ینشان چیصورت آنها بدون ه نیا ری. در غدیریآنها را بگ
 یب راش ما ه دف ق رار دادن  مانن د) شوندد استفاده نکه ممکن است محلوب نباش ییکارها یشما برا

   (.غاتیتبل
 

 هایكوك مدیریت 3-14-2

 ذخی ره رایان هروی  ب ر ه ای مختلف یدر مک ان ،مرورگر و نس خه آننوع بسته به  ،های ماندگارکوکی
 ش وند ذخیره Cookie:ali@www.yahoo.txt های ماندگار در فایلی به نامکوکی اگر برای مثال،ند. شومی
 ک رد. پ اک  دلخ واه راو ه ر ک وکی  نم ودب از و وی رایش  ی،این فایل را با یک ویرایشگر متن  توانمی

Internet Explorer، و توس ط ن ام ک اربر و ن ام  ک ردهذخیره  ،اگانههای جدهای ماندگار را در فایلکوکی
 د. کنمیی که کوکی را فرستاده است، نامگفاری وبگاهدامنه 

 :Mozilla Firefoxمسیر نگهداری کوکی در 

Tools  Page Info  Security  View Cookies 

 :Internet Explorerمسیر نگهداری کوکی در 

Tools  Internet Options  General (Settings)  View Files 
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 3-15 jQuery 

jQuery س اده ک ردن  یک ه ب را اس ت یوزن چن دمرورگرس بک پتیاسکر کتابخانه جاوا نیترمحبوب
 اض افه نم ودن امک ان jQuery ش ده اس ت. ی( طراح HTMLدر ) یمشتر-سمت یهاتپینوشتن اسکر
و  ترقدرتمن د یوب ص فحات  ده ت ارک  جادیرا او سحح باال  شرفتهیپ یهاو افکت (شنیمیانپویانمایی )

 ساخته شود.  تریایپو
 وجود دارد: راهدو  jQueryاستفاده از  یبرا
 یکه از الگو $تابع  لهیبه وس factory method دهی ه ا معم والً دس تور نامتابع نی شده است. ا جادیا 

 .ندشومی
 توابع  لهیبه وس$.-prefixed سروکار ندارند.  ایاش اب ماًیمستق که 

 کیو به همراه  شدهشروع  $با تابع  DOMگره  کی یبر رو راتییو انجام تغ یدسترس ،نمونه یبرا
 ،ب ه عناص ر ص فحه وب دتوانمی jQuery ،جهیمد که در نتآخواهد  cssاز نوع  (selector) ابگرخرشته انت
 :دده تغییرها را نآ ردهک دایپ یدسترس

$("div.test").add("p.quote").addClass("blue").slideDown("slow"); 

ک ه ص فت  div برچس بس ت و در آنهاصفت ک الس  quoteکه  p یهابرچسب یابتدا تمام کد نیا
س رعت  س پسده و اف زو blueص فت ک الس  کی، کدام از عناصر و به هر یافتهاست را  testن آکالس 
را  ازی م ورد نمجموع ه عناص ر  ،addو  $تواب ع  ،ق تیحق در .دکن میهسته آرا  آنها یشنیمیحرکت ان

 .دهندمیقرار  ریثأتحت ترا بازگردانده شده  یهاگره slidedownو  addClassتوابع  و هکرد یواکش
را در  ۴۳۲ارق ام  ،ت ابع نی ا. با اج رای برنام ه زی ر،  یااستفاده کرده eachنام  اب یاز تابع ،در ادامه

 :سدینویم صفحه
<html> 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script> 

<script> 

 $.each([1,2,3], function() 

 { 

   document.write(this + 1); 

 }); 

</script> 

</html> 

وابس ته  یو مت دها ajax.$ قی را از طر Ajaxب ر  یمبتن  یهاخواس توجود دارد که در ،امکان نیا
 .شوند و ویرایش تبادل هادادهو  دادهانجام 

3-16 Ajax 

1Ajax یمبتن  ییهابرنام ه ت وانمی است که به کمک آنها یوب یهایاز استانداردها و فناور یامجموعه 
و ب ا کم ک  ه ایفن اور نیتعامل داشته باشند. با استفاده از ا ،با کاربران یکرد که به آسان دیبر وب تول
 (، ص فحات وب از حال ت منفع ل خ ارجServerخ ادم ) انهیکوچک داده و اطالعات از را یهاانتقال تکه

تح ت  یهابرنام ه یب را یدی جد یمعمار Ajax. دهندیم نشانواکنش  دادهایو مناسب با رو ندشومی
 یه اقابلیتاس ت ک ه از  یدر حال گسترش ب وده و کمت ر ک اربر یادیز اریوب است که با سرعت بس

ب ا  یخ وب اریتعام ل بس  ،ص فحات وب ،یمعم ار نی فاده از امند نشده باشد. با استالعاده آن بهرهفو 
 .کنی  یدوباره بارگفار راصفحه  ستیالزم ن ،یانجام هر کار یبرا گرید و کاربران خواهند داشت

                                                                    

1. Asynchronous JavaScript And XML 
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 :است XMLها از یک فایل زیر برای بازیابی داده نمونه کد

 
<!DOCTYPE html> 

<html dir="rtl"> 

<head> 

<script> 

function loadXMLDoc(url) 

{ 

 var xmlhttp; 

 if (window.XMLHttpRequest) 

  {// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari 

  xmlhttp=new XMLHttpRequest(); 

  } 

 else 

  {// code for IE6, IE5 

  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP"); 

  } 

 xmlhttp.onreadystatechange=function() 

  { 

  if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) 

  { 

  document.getElementById('A1').innerHTML=xmlhttp.status; 

  document.getElementById('A2').innerHTML=xmlhttp.statusText; 

  document.getElementById('A3').innerHTML=xmlhttp.responseText; 

  } 

  } 

 xmlhttp.open("GET",url,true); 

xmlhttp.send(); 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

 

<h2> لیها از فاداده یابیباز  XML</h2> 

<p><b>Status:</b><span id="A1"></span></p> 

<p><b>Status text:</b><span id="A2"></span></p> 

<p><b>Response:</b><span id="A3"></span></p> 

<button onclick="loadXMLDoc('note.xml')">Get XML data</button> 

 

</body> 

</html> 
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 Visual Studio.NET افزارنرمبا  یی. آشنا4

 یاس ت ک ه دارا کروس افتیش رکت ما یس ینو( برنامهSuiteنام مجموعه ) Visual Studio.NETافزار نرم
 د.رومی به کار NET.های مبتنی بر برای ساخت و اجرای پرووهو  بوده یسینوچند زبان برنامه

را  File  New project  ASP.NET Web Application یمن و ،دی جدوب ی پ رووه  کی  ایجاد یبرا
 دی ن ام، پ رووه جد کید. پس از انتخاب باش C# یتوجه داشت که زبان انتخاب دبایمی  .دیانتخاب نمائ

 اف زارنرم ای ن مختلف یهابخش اب یروع به نوشتن برنامه، الزم است کماز ش شیشماست. پ اریدر اخت
 . یآشنا شو
 پنجره مه  است: 1 یدارا VS.NET افزارنرم

 پنجددددددره Solution Explorerریپنج      ره، مس       نی      ا شینم      ا ی: ب      را 
 View  Solution Explorer پ رووه رای ه افایل یتم ام شینما فهیوظ ،پنجره نی. ادیرا انتخاب کن 

 تیریو م د شیرای ص فحات مختل ف را ب از ک رده، و دی توانمی پنجره نیا قیبر عهده دارد، از طر
 و باال قرار گرفته است.  استپنجره در سمت ر نیامعموالً . دیینما

 پنجره ToolBoxیر پنج ره، مس  نی ا شینم ا ی: ب را Toolbox View نی در ا د،ی را انتخ اب کن 
پنجره در سمت چ    نیامعموالً شماست،  اریدر اختها فرم یاحابزار الزم جهت طر یپنجره، تمام
 قرار دارد. 

 پنجره Propertiesیر مسپنجره،  نیا شینما ی: برا Properties Window View د،یی را انتخاب نما 
پنج ره در س مت  نی امعموالً  د،دهمی شیرا نماشی   کیهای دادیخواص و رو یتمام ،پنجره نیا

 قرار گرفته است.  ،هصفح نییراست و پا
 یاساس ی هابخشقرار گرفته است شامل  ،در وسط صفحه ،ریپنجره که در تصو نی: ایاصل پنجره 

در  Tabپنج ره، ص فحات مختل ف ب ه ص ورت  نیا یدر باال باشد،یم یسینوو برنامه یجهت طراح
  .دیینما حرکتآنها  نیب دیتوانمی یاند که به راحتکنار ه  قرار گرفته

 
   وجود دارد: نهیگز 1 ی،اصل پنجره نییپا خشبدر 
 Designفض ا  نی م ورد نظ ر را داخ ل ااش یا   اب زار، یاز منو دیتوانمی نهیگز نی: با انتخاب اDrag 

 . دیینما جادیفضا ا نیدر ا یجداول مختلف زین Table یاز منو دیتوانمی نی(. همچندی)بکش دیینما
  Source هر آنچه که در بخش :Design کد معادل خواهد داشت ک ه در  کی دییصفحه اضافه نما به

 یریادگی  نیبن ابرا دش ومی یزیرطر، HTML هیصفحه بر پا نیا د،شومی داده شینما ،بخش نیا
HTML بهتر شما کمک خواهد کرد.  یکدها و طراح نیفه  ا به 

 Splitشده  ادی شیاز دو روش نما یبیترک ،صفحه نی: اDesign  وSource  .است  
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 نکات: یبرخ
پنج ره را گرفت ه و ب ه س مت  یقس مت فوق ان ،ک ار نیا یرا جابجا نمود، براها پنجره توانمی .2

 . دیینما Dragدلخواه 
  ه ر پنج ره ب ا ش کل یشدن دارند که در قسمت باال Auto Hide یبرا یتیخاصها پنجره .2

 بازتر خواهد کرد.  ،یسینوبرنامه ینشان داده شده است و فضا را برا
 ک افی اس تدر کنار ه  ق رار داد،  یعمود ای یرا به صورت افق یپنجره اصل یهاTab توانمی .1

  ن      هیگز س      پس ک      رده و کی      کلراس      ت ه      ا Tabاز  یک      ی یرو
New Horizontal Tab Group ای Vertical  .را انتخاب نمود 

 ی، ب رابس ت کج ایتمام آنه ا را  توانمی باز باشد یدر پنجره اصل Tab نیکه چند یصورت در .1
 نیهمچن  د،یی را انتخ اب نما Window  Close All Documents یمن و ک ار، نی ا

م ورد  Tab یمنظ ور رو نی ا یب را د،یدلخواه را ببند Tab کیبه جز ها Tabهمه  دیتوانمی
 ریس ا ،ک ار نی ب ا ا دی را انتخاب کن Close All But This نهیراست کرده و گز کیکل ،نظر

Tab بسته خواهند شد.ها  
 ب ه پ رووه ش ما اض افه Default.aspxن ام  اصفحه ب  کی ،فرض شیبه طور پ ددانیمی که همانحور

الزم به ذکر اس ت ک ه ص فحات وب  .دییباز نما Solution Explorer قیآن را از طر دیتوانمی که دشومی
 یب ر رو ب ه پ رووه، دیصفحه جد کیاضافه کردن  یبرا .ندشومی شناخته aspxبا پسوند  Asp.NETدر 

از  یدر پنجره باز ش ده، فهرس ت .دیرا انتخاب کن Add New Item نهیکرده و گز کیراست کل ،نام پرووه
ن ام  کی  دی صفحه جد یبرا .دشومی داده شینما دیبه پرووه اضافه کن دیتوانمی که ییهاآیت  یتمام

حتم اً نظر را انتخاب کرده و  زبان مورد ،Languageاز فهرست  د،یانتخاب کن Default.aspxدلخواه مانند 
از ص  فحه  یص  فحه طراح   دش  ومی ک  ار باع  ث نی  ا د،ی  را بزن Place Code In Separate Fileی  ک ت

 جدا شود. یسینوبرنامه
در  Sourceف رض در حال ت  شیبه پرووه اض افه ش ده و ب ه ص ورت پ  دیصفحه جد ،تأییداز  پس

 ،. در ادام هدیوارد ش و یبه حال ت طراح  Design نهیگز یبر رو کیبا کل .دشومی گشوده ،یپنجره اصل
 .شد خواهد اضافه ،ساده برنامهکد کرده و چند  جادیفرم ساده ا کی
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 برنامه ساده كی 4-1

)ب ا  دیی نما Drag یو آن را در صفحه اصل افتهیرا  Textboxو از بخش استاندارد آن،  Toolboxپنجره  از
ب ه  زی ن Button دکمه یا کیسپس  .به صفحه اضافه نمود(مورد نظر را شی   توانمی زین کیدو بار کل

 ریی تغف رم را  یرو یایخواص مختلف اش دیتوانمی پس شما نی. از ادیروش به صفحه اضافه کن نیهم
را  Properties ن هیراس ت ک رده و گز کی کل (Textboxم ثالً مورد نظر )شی   یکار، رو نیا یبرا د،یده

 .دیانتخاب کن
خ ود را ی ه اویژگیش ی   داده خواهد شد، ه ر شینما Propertiesدر پنجره  Textboxی هاویژگی

خ واص  نی ا .ندهست مشترکاشیا   همه نیدر ب Nameو  BackColorاز آنها مانند  یداشته و البته برخ
 یاس ت و برخ شی   که مربوط به ظاهر ،یمانند خواص ظاهر .شده است  یبه چند گروه مختلف تقس

 ک ه شناس ه ID تیو خاص  دکنمیرا مشخص شی   که متن نوشته Text تیخاصمانند  ترخواص مهم
 باشد. یتکرار دیاست و نباشی  
م ثالً  .داد ریی ص فحه را تغ یرو  ایاست بهتر است شناسه تمام اش  یشناسه هر ش ،IDآنجا که  از
 کی و اگ ر  .دی هد ریی تغ txtPasswordشناسه آن را به  دیرمز کاربر دار افتیدر یبرا Textbox کیاگر 

Label وجود دارد شناسه آن را  ینام خانوادگ شینما یبراlblFamily ف رم را  تأییددکمه  ایو  دیقرار ده
btnSubmit دیهن نام. 

...( الزم اس ت  ای و  Mozilla Firefox ای  Internet Explorerمرورگر ) کیصفحه در  نیا شینما یبرا
 .دیرا انتخاب کن F5 ،کار نیا یاجرا نمود. برا ای startکه برنامه را 

 

 كد صفحات وب یبررس 4-2

منظ ور، در  نی ا یبرا . یکن یصفحات را بهتر بررس نیالزم است کد ا Asp.NETفه  بهتر عملکرد  یبرا
مش ابه  ییک دها داده شود، احتماالً شینما HTMLهای تا کد دیرا انتخاب کن Source نهیگز ،یپنجره اصل

 کرد: دیمشاهده خواهرا  ریز
 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind=" Default.aspx.cs" Inherits=" Default._Default" %> 

<!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 id="Head1" runat="server"> 

  <title>Untitled Page</title> 

 </head> 

 <body> 

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

   <div> 

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

    <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="تأیید" /> 

   </div> 

  </form> 

  </body> 

</html> 

 

 
ش ی   مرب وط ب ه دو ،دو خ ط برنام ه نیا. دیریرا در نظر بگ پررن  شدهبرنامه باال دو خط کد  در
Button  وTextbox و  دیی باز نما ،صفحه را در مروگر نیا دیکنمیکه برنامه را اجرا  یاگر هنگام .هستند
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 ییک دها د،ی را انتخاب کن View Source نهیکرده و گز کیکلراست رورگر خود صفحه م یسپس بر رو
 :ددید یخواه ریمشابه ز

 
 

<!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 id="Head1" runat="server"> 

   <title>Untitled Page</title> 

 </head> 

 <body> 

   <form name="form1" method="post" action="Default.aspx" id="form1"> 

    <div> 

      <input name="txtName" type="text" id="txtName" /> 

      <input type="submit" name="btnSubmit" value="تأیید" id="btnSubmit" /> 

    </div> 

   </form> 

  </body> 

</html> 

 

تفاوت دارد، به عنوان مث ال  یکدها کم نیبا ا Default.aspxصفحه  یکه کدها نجاستیمه  ا نکته
 .اندکرده رییتغ پررن  شده،به صورت  Buttonو  Textboxدو خط کد مربوط به 

 لی ان د. دلکرده ریی تغ Inputبه برچسب  Asp:Buttonو  Asp:Textboxی هاچسببرکه  دید توانمی
اس ت، کرده ج ادیا مسأله نیا یابزار برا یسر کی Net.، است نویسبرنامهکار  یو راحت یامر، سادگ نیا

آنه ا های دادی وداد و از ر ریی را تغه ا خواص آن توانمی یو به راحت ندکنمی یرویپ ییگراشی  که از
 خواهند شد. لیمرورگر تبد یقابل فه  برا HTML یبه کدهااشیا   نیا ت،یاستفاده کرد. در نها

مانن  د  .ه    وج  ود دارد HTML یک  دها Default.aspxص  فحه های ک  د نیک  ه در ب   دی  کن دق  ت
 یریی تغ ات،ی عمل نی مح ض هس تند و در ا HTMLی هابرچسبکه  bodyو  formو  div یهابرچسب

دارندد در  runat=Server تیو خاصد ندشومی شروع Aspكه با  ییهابرچسب یتمام. ن دکنمین
 .ندشومی لیتبدمحض  HTMLاجرا به  ندیفرا

 ای و  Text یژگ یو Propertiesو بدون استفاده از پنج ره  یسینوبرنامه قیاز طر  یهخوامی ادامه در
 Button یک ه ک اربر ب ر رو یص ورت ک ه هنگ ام نی. بد یده رییرا تغ Textboxشی   یهاویژگی ریسا
 کی  ت ا دی کن کیدو بار کل Button یمنظور، رو نیا یکند. برا رییتغ Textboxنمود متن داخل  کیکل

در  C#ب ه زب ان  دی است که با یسینوهمان صفحه برنامه ،صفحه نیشما باز شود، ا یبرا دیصفحه جد
 گونه است: نیا دبینیمیآن کد نوشت، آنچه در ابتدا 

 protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 
 } 

ک ه در  ندش ومی اج را یزم انها ک د نی دو خط نوشت، ا نیا نیخود را در بهای کد توانمی حال
 یس ینوبرنامهه ا بالک نیدر ب توانمی که تنها دی. دقت کنکند کیکل ،دکمه یصفحه وب، کاربر بر رو

 نوشت. یکدها بالک نیز ادر خارج ا توانمیکرد و ن
ک ه شناس ه آن  را  Textboxش ی   Text یژگ  یرا ب ه و "Hello Asp.NET"جمل ه  ی ت وانمی اکن ون

txtName دیدقت کن ری. به کد ز ینسبت ده  یقرار داد: 
 protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 
 txtName.Text = "Hello Asp.NET”; 

 } 
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. از ردی قرار گ ""در  دیبا نیاست و بنابرا یرشته حرف ای Stringاز نوع  Textboxشی   Text تیخاص
را مش اهده  ج هی( نتF5 دی برنام ه )کل یو ب ا اج را دی کن ذخیرهپرووه را  SaveAllو  File یمنو قیطر

  .کنید

 Asp.NETدر  Postback یبررس 4-3

.  یق رار ده  یرا م ورد بررس  Postback یعنی ASP.NET  یمفاه نیاز مهمتر یکی  یهخوامی نجایا در
. ص فحه ب ه ص ورت دیکنمی کیکل تأییددکمه  یرا پر کرده و رو گاهوب کی نامثبتفرم  دیفرض کن
 . س روردش ومی منتق ل ،(Serverمیزب ان )ب ه  ن امثبتشده و اطالع ات ف رم  Refreshبار  کیخودکار، 
 تأیی د امی ک ار )مانن د پ ج هیانج ام داده و س پس نت ،العاتاط نیا ینظر را رو وردم اتی، عمل)خادم(
و بازگشدت  زبدانیمصدفحه بده  اتیعمل ارسال محتوداده خواهد ش د.  شی( به شما نمانامثبت

 .میناممی Postbackدوباره آن را 
ب  ه ن  ام  دی  ص  فحه جد کی  و  بس  ازید Asp.Net وب  ی پ  رووه کی  ، مس  أله نی  ا شیآزم  ا یب  را

TestPostback.aspx افه نم وده و دو کنت رل اضButton  وLabel ی. رودی در آن ق رار ده Button  دو ب ار
م تن  کی  ،شود. داخل بالک مربوط ه دهی( دنویسیآن )بخش کد Code Behindتا صفحه  کنید کیکل

 : یدهمینسبت  Labelکنترل  Text تیبه خاص
 protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 
 Label1.Text = "Test Postback"; 

 } 

 View وارد .دی مش اهده کن ،ص فحه را در مرورگ ر نی ا F5کرده و با انتخاب  Saveرا  پرووه اکنون

Source و کد مربوط به  دیشوLabel1 دینیرا بب: 
<span id="Label1">Label</span> 

. دی و برگشت صفحه دقت کن و به رفت دیینما کیکل Button یرا بسته و رو Source صفحه اکنون
 :دییکه در کد اتفا  افتاده دقت نما یراتییو به تغ دیرا باز کن دوباره صفحه

<span id="Label1"> Test Postback </span> 

اس ت. در هنگ ام  ک رده رییتغ Label1با شناسه  spanمقدار برچسب  دیکنمیکه مالحظه  همانحور
عم ل ش ده  نیکه باعث ا یکنترل Asp.Netشده و موتور  Postbackصفحه،  اتیدکمه، محتو یرو کیکل

 ارا اج ر بخشمربوط به آن  یو سپس کدهاگردد میکرده، به دنبال بالک کد مربوط به آن  افتیرا در
را ب ه  ج هیداده و نت ریی ص فحه را تغ نیو بن ابرا ندشومی در صفحه یراتییکدها باعث تغ نی. ادکنمی

 .ندکنمیارسال  ربرسمت کادوباره به  HTMLصورت 
ب ه  زی ن گ رید Button کی و  دیش و Designوارد بخش   ،یدهمیانجام  گرید شیآزما کی اکنون 

 Text تیو خاص  دیی را انتخ اب نما Properties نهیراست کرده گز کیآن کل یو رو دیصفحه اضافه کن
 شینم ا ریز کدتا  دیکن کیکل دو بار ،خود صفحه یبار بر رو نیا سپس .دیده رییتغ Button2آن را به 
 داده شود:

 protected void Page_Load (object sender, EventArgs e) 

 { 
 } 

 :دیاختصاص ده Label1متن به  کی کد، نیا داخل
 protected void Page_Load (object sender, EventArgs e) 

 { 
 Label1.Text = " Before Postback"; 

 } 
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 یش دن ب ر رو کی قب ل از کل ج هینت د،یه و صفحه مفکور را اجرا کنکرد Saveصفحات را  اکنون
 :است ریبه صورت ز دکمه

<span id="Label1"> Before Postback </span> 

 .دی نیرا بب Source و دوب اره ص فحه دیی نما کی دکم ه اول کل یو بر رو دیرا ببند Source صفحه
 :دکر رییتغ ریرفت متن به صورت زمی همانحور که انتظار

<span id="Label1"> Test Postback </span> 

 متوج ه کنی داگ ر دق ت  .دیینما کیدکمه دوم کل یبار بر رو نیرا بسته و ا Source صفحه اکنون
  یعن       ی آن هی       ب       ه م       تن اول Label1ک       ه م       تن داخ       ل  دیش       ومی

"Before Postback" ک ه ص فحه  یک ه هنگ ام نجاستیبرگشته است! نکته اPostback ل از قب  دش ومی
را  Page_load دادی ب رود ابت دا رو اس ت شدن Postbackکه باعث  یبه سراغ کنترل Asp.Netموتور  نکهیا

 یک د ،دکمه دوم یو چون برا .دینمامی مربوط به کنترل مورد نظر را اجراهای اجرا کرده و سپس کد
اج را ش ده  Page_loadکردن صفحه اس ت( فق ط  Postbackدکمه  نیا فهیتنها وظ ،قتی)در حق  یندار
 است.
ش رط  کی از  دی ش دن با Postbackدر ه ر ب ار  Page_load یاز اجرا ش دن ک دها یریجلوگ یبرا

 : یاستفاده کن
 protected void Page_Load (object sender, EventArgs e) 

 { 
 If (  !IsPostBack  )              /*   IsPostBack == false   */ 

 { 

  Validate(); 

  Label1.Text = " Before Postback"; 

 } 

 } 

خروج ی چ را ک ه  .گ رددمیاج را  دشومی بارگزاری ،مرتبه اجرا که صفحه نیتنها در اول ،کد نیا
 چیاگ ر ت اکنون ه ت ا شده  دارد، کنترل False ای Trueمقدار  تنهاو  است Boolean که IsPostBackتابع 

Postback دوم را مرحل ه ب ه مرحل ه شیعوض ش ود. اگ ر آزم ا ،تنمقدار م دبایمی اجرا نشده استی، 
نخواه د ردکم ه دوم، م تن ب ه حال ت اول ب یب ر رو کی که با کل دشومی مشاهده د،یدوباره تکرار کن

   گشت.
ه ای یک تابع فرضی برای کنترل عناص ر ص فحه اس ت ک ه در بخش Validateدقت کنید که تابع 
 .خواهد شد توضیح داده Validationبعدی در مورد عمل 

 گریها، ساختار شرط، حلقه و نکات دانواع داده نیمهمتر 4-4

 هر دو در ادامه آمده است:های داده سهی، جدول مقا#Cو  VB.NETاستفاده فراوان از دو زبان  لیدل به
 

 (Data Types) انواع داده

VB.NET C# توضیحات 

Boolean bool مقدار True یا Falseدپفیرمی. 
Byte byte, sbyte  دکنمی اختیار 255تا  2عددی بین. 
Char char  مانند حرفگنجایش یک a را دارد. 

Integer int عدد صحیح 
Single, Double float, double اعداد اعشاری 

Decimal decimal  22 مبنایعدد در 
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Date DateTime تاریب و ساعت 
String string دکنیمف را ذخیره از عدد و حر ایرشته. 
Object object در این متغیر ذخیره کرد  توانمی را  هر نوع شی

 ..()عدد، حرف، کالس.
 

  : ریمتغ کی فیتعر یچگونگ
  متغیر یک تعریف نحوه

VB.NET C# توضیحات 

Dim x As Integer int x; عددی متغیر یک تعریف 
Dim Name As String="Ali" String Name="Ali"; همراه به ایرشته یرمتغ یک تعریف 

 اولیه مقدار
 

 :ریمتغ کینوع  رییتغ یچگونگ نکات
 و بالعکس. انتساب داد یاز نوع عدد ریمتغ کی بهرا  ایرشتهاز نوع  ریمتغ کی توانمین 
 در C# از نوع  ریمتغ کیانتساب  یبراObject یاز نوع ع دد ریمتغ کیعدد است به  کی یکه حاو،  

 :  یاستفاده کن Convertاز متد  دبایمی
object Number = 20; 

int Age; 

Age = Convert.ToInt32(Number); 

  از متد  توانمی ایرشته یرهایمتغ یبراToString :استفاده نمود 
object Str = "Ali Alavi"; 

string Name; 

Name = Str.ToString)(; 

 
 :ستا ری...( به شر، ز و یمنحق ،صیتخص سه،یاز عملگرها )مقا یبرخ

 
  متغیر یک تعریف نحوه

VB.NET C# توضیحات 

 مقایسه یعملگرها
 مساوی == =

 بزرگتر >  >

 کوچکتر < <

 بزرگتر مساوی >= >=

 کوچکتر مساوی <= <=

 مساوینا !=  <>

 ریاضي یعملگرها

 جمع + +

 تفریق  -  -

 ضرب *  *

 تقسی  / /
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Mod % باقی مانده 

^ Math.Pow توان 

 ی تخصیصاعملگره

 تخصیصی مقدار = =

 اضافه نمودن مقدار += +=

 ک  کردن مقدار -=  -=

 چند برابر کردن یک مقدار *= *=

 ی منطقيعملگرها

And && و 

Or || یا 

Not ! نه 

 

  هاهیآرا 4-4-1

 
 (Arrays) هاآرایه

VB.NET C# توضیحات 

 Dim Names() As String = 

{"Ali", "Amir", "Mehdi"} 

 string[] Names = { "Ali", 

"Amir", "Mehdi" }; 

 ایرشتهتعریف یک آرایه 
 اولیه به همراه مقدار

 Dim Names(3) As String 

Names(0) = "Ali" 

Names(1) = "Amir" 

Names(2) = "Mehdi" 

string[] Names = new 

string[3]; 

Names[0] = "Ali"; 

Names[1] = "Amir"; 

Names[2] = "Mehdi"; 

تعریف یک آرایه و 
 ضااع مقداردهی

 1.Dim Ages() As Integer 

= {17, 25, 30} 

int[] Ages = { 17, 25, 30 }; یه عددی اتعریف یک آر
 اولیه به همراه مقدار

 

  هاشرط 4-4-2

 
 (Condition)شرط  

VB.NET C# توضیحات 

Dim X As Integer = 1 

Dim Name As String 

 

If X = 1 Then 

 Name = "Ali" 

Else 

 Name = "Mehdi" 

End If 

int X = 1; 

string Name ; 

 

if (X == 1) { 

 Name = "Ali"; 

} 

else { 

 Name = "Mehdi"; 

تعریف یک متغیر عددی با مقدار 
 . ایرشتهیک متغیر و  2اولیه 

، بود آنگاه 2برابر  X مقداراگر 
 را به متغیر "Ali" رشته

Name ه. بد صتخصی 

رشته  در غیر این صورت
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} "Mehdi" را. 
 
 

  حلقه 4-4-3

 (Loop)حلقه 

VB.NET C# توضیحات 

Dim x As Integer = 0 

For i As Integer = 1 To 10 

 x += i 

Next  

int x = 0; 

for (int i = 1; i<10; i++) { 

 x += i; 

} 

افزایش متغیر 
 در یک حلقه

  

4-4-4 Comment دن كدكر  

باش د آن را  ت أثیریب  ،برنام ه یدر اج را یاز کد در صفحه حضور داشته باشد ول  یقسمت  یبخواه اگر
Comment در زبان  یکنمی .C# و در  // از حیخط کد ب ه توض  کی لیتبد یبراVB.NET  اس تفاده 'از 

 :دشومی
  // string Name=””; 

' Dim Name As String=”” 

را انتخ اب ک رده و س  پس از  وطنم ودن چن د خ  ط ک د ب ا ه  ، هم  ه آن خح  Comment یب را
CTRL+K+C  عمل از  نیلغو ا یبرا کنید.استفادهCTRL+K+U دیبر بهره. 

  

 ToolBoxپنجره  در چند كنترل یعرفم 4-5

 :شده است  یبه چند بخش تقس فرضشیبه صورت پ Toolbox هپنجر
 Standard :بخش قرار گرفته است. نیاستاندارد و پرکاربرد وب در ای هاکنترل 
 Dataداده و  گ اهیجه ت ارتب اط ب ا پا ه اکنترل نیقرار گرفته، اای دادهی هاکنترل ،بخش نی: در ا

 .  دشومی اطالعات به انواع مختلف استفاده شینما نیهمچن
 Validationنک هیاس ت، اه ا فرم یاعتبارس نج یب را یپرک اربردی ه اکنترلش امل  ،بخ ش نی: ا 

 ای اس ت  حیص ح ،لدیف کیمقدار وارد شده در  ایباشد  یاجبار Textboxکنترل مانند  کیپرکردن 
 ست.هاکنترل نیبر عهده ا ریخ

 HTML ی هاکنترل: شاملHTML باشدیمحض م. 
 

 : یپردازمی Standardی هاکنترلترین ردبه پرکارب اکنون
 Buttonباعث  ،کنترل نی: اPostback دادی از رو .دشومی شدن صفحه OnClick کنت رل جه ت  نی ا

 .  دشومی شدن استفاده کیپس از کل یسیکدنو
 Textboxتیخاص یو دارا دشومی جهت ورود اطالعات استفاده ،کنترل نی: ا Textmode  چن دینبا 

 ،یجه ت وارد ک ردن م تن ع اد بی اس ت ک ه ب ه ترت Single ,MultiLine ,Password مانن د حال ت
 د. رومی و رمز عبور به کار یچند سحرهای متن

 Labelتیکنترل و از خاص نی: از ا Text دشومی متن مورد نظر استفاده شیآن جهت نما  .  
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 CheckBoxتین دارد و از خاص  ش تریدو حالت ب ،کنترل نی: ا Checked  نک هیا صیتش خ یراآن ب 
 (False ای   True) Booleanمق  دار  ت،یخاص   نی ا . یکنم  یاس  تفاده  ری  خ ای خ  ورده اس  ت  کی ت
 گرداند. میبر

 RadioButtonنی چن د ع دد از ا ای ک ه دو  یندارد، و تنها هنگام یکاربرد ییبه تنها ،کنترل نی: ا 
 RadioButtonListنتخاب نمود و البت ه را ا یکیآنها  نیاز ب توانمی رندیدر کنار ه  قرار بگ هاکنترل

 کار مناسبتر است. نیا یبرا
 CheckBoxListای  کی آنه ا  نیاز ب توانمی و ددهمیقرار  اریدر اخت ستیچک ل کی ،کنترل نی: ا 

ک رده  کیکل Items تیخاص یرو کافی استدر آن فقط  ت یدرج آ یبرا .دکررا انتخاب  نهیچند گز
 استفاده کرد. ت یجهت اضافه نمودن آ Addه و در پنجره باز شده از دکم

 :باشندیم تیخاص 1 یدارا هاآیت از  کی هر
2. Enabled دکنمیفعال ریغ ایرا فعال  ت یآ. 
2. Selected  ریخ ایخورده است  کیت ،ت یآ دکنمیمشخص  
1. Text است ت یکه متن هر آ.   
1. Value از آن استفاده کرد. بعداً توانمی است و ت یکه مقدار آ 
ع دد  کی   یدهم ی صیتخص  Textمتن به  کی یوقتمعموالً  .دارد یادیکاربرد ز Value تیاصخ

 کی بودن کار با  ترساده زیآن ن لیاز آن استفاده شود. دل یسیتا در کدنو  یکنمیوارد  Valueدر  کتای
 رشته است. کینسبت به  ،عدد
 ListBoxهیشب اریبس ،کنترل نی: ا CheckBoxList ح ال در  نیاست، با اListbox امک ان وج ود  نی ا

(، کنت رل Multipleرا ب ا ه   انتخ اب کن د ) ت ی چن د آ ای  کی   یدارد که ب ه ک اربر اج ازه ده 
CkeckboxList خواه به صورت را نداشته و خواه نا تیخاص نیاMultiple  دکنمیعمل  . 

  RadioButtonListیک یها ن هیگز نیاز ب توانمی تنها یدو کنترل فو  است ول هیشب ،کنترل نی: ا 
 را انتخاب نمود. 

 DropDownlistمشابه  یرفتار ،کنترل نی: اRadioButtonList  .دارد 
 
 دارند: SelectedItemبه نام  یتیخاص DropDownList و RadioButtonListکنترل  دو

 protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 

 { 
 String selText = DropDownList1.SelectedItem.Text; 

 Int selVal = DropDownList1.SelectedItem.Value; 

 } 

 :دکرک   ایاضافه  ،ستیرا به ل ییهاآیت  توانمی
DropDownList1.Add(New ListItem(" ت یمقدار آ", "ت ینام آ ", False)); 

  HyperLinkشد.  دیخواه تیهدا گاهوب کی ایو  گریصفحه د کیکنترل به  نیا یبر رو کی: با کل
. دش ومی در آن واردم ورد نظ ر  گ اهوب ای ص فحه  نشانیاست که  NavigateUrlمه  آن  تیخاص
 دی پنجره جد کیشود صفحه را در   یتنظ _blankدارد که اگر با  Targetبه نام  یتیخاص نیهمچن

 باز خواهد کرد. ،شود در همان پنجره  یتنظ _selfو اگر با 
 LinkButtunکنترل  هیشب قاًیدق ،کنترل نی: اButton ب ه  هیظ اهر آن ش ب تنه ا و استLink  ش ده

ک ردن ب ر  کی کل دو باربوده و پس از  Onclick دادیرو یکنترل دارا نیا Hyperlinkخالف است، بر
 . ددارشما قرار  اریدر اخت یسیکدنو بخشآن،  یرو

 BulletedList :فهرست  کیBullet تیاز نظ ر داش تن خاص  .دن کمی ج ادیش ما ا یدار ب را Items 
نح وه   یجهت تنظ  BulletStyle تیخاص یدارا ،کنترل نیا .است ListBox ای DropdownListمشابه 
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م تن ه ر  شیداشته ک ه نح وه نم ا DisplayModeبه نام  یتیخاص نیاست. همچنها Bullet شینما
Bullet عمل کند.  دکمه نکیل ای ،به صورت متن ساده دتوانمی آن ت یو هر آ دکنمی نییرا تع 

 Imageدر پرووه شما موج ود باش د دیمورد نظر با رید و تصورومی به کار ریتصو کی شینما ی: برا. 
 . یکنمیاستفاده  ریتصو یدهنشانی یبرا ImageUrl تیاز خاص

 ImageButtonاز  یبیترک ،کنترل نی: اImage  وButton ا عک س ر کی  دتوانمی نکهیعالوه بر ا .است
 LinkButtonو  Buttonمانن د  ت وانمی و دده میاز خ ود ب روز  Button هیش ب یدهد، رفتار شینما
ش ما  اری تا کد در اخت دیکن کیکل وآن د یرو کافی است .کرد یسیآن کدنو OnClick دادیرو یبرا

 قرار داده شود. 
  

 یاطالعات یهابر بانك یمرور 4-6

 قی آن از طر یابی ش ده و باز رهی ذخ یاطالع اتی ه ابانک ب ه ص ورت م نظ  در ،آنجا که اطالعات از
 کی ج ز   نی. مهمت رباش ندیاطالعات م رهیجهت ذخ یمحل مناسب هابانک نی، ساده است، اافزارنرم

 ( است.Tableجدول ) ،یبانک اطالعات
از ن وع  دی ن ام با ل دیفم ثالً را مشخص نم ود ) لدینوع هر ف دبایمی یجدول بانک اطالعات کی در
ج داول، رابح ه  نیب  ،یاطالع اتی ه ابانکدر  نی...(. همچن  باشد و یسن از نوع عدد لدیو ف ایرشته
 نی ا یبرا  ،یکن رهیرا ذخ رانیا یو شهرها هااطالعات استان  یهخوامی به عنوان مثال د.شومی برقرار
 :شهرها یبرا یگریو د هافهرست استان یبرا یکی  یکنمی جادیدو جدول ا کار

 
 نام استان د استانک

 تهران 2

 اصفهان 2

 فارس 1

 رضوی خراسان 1

 
 

 نام شهر کد شهر 

 تهران 2

 شیراز 2

 ورامین 1

 اصفهان 1

 مشهد 5

 نیشابور 6

 
 :رایدر نظر گرفت، ز عددی کد کی دبایمی  هر شهر و استان یبرا
 تر است. ساده اریبس ،یرشته حرف کی یبه جا یاز کد عدد استفاده 
 هاست.کمتر از رشته ،اعداد یبرا یاشغال شده در بانک اطالعات یفضا 
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 دی کد با نیا د،شومی گفته یکد اصل ای Primary Keyسحر از جدول،  ایشناسه هر رکورد  ایکد  به
 را داشته باشد: ریز یژگیو 2
 کتای (unique ،باشد )داد(  صیبه تهران و اصفهان تخص توانمیرا ن 2تکرار نشود. )کد  یعنی 
 یآن را خال توانمین ( گفاشتNot Nullبه عن وان مث ال ن )وارد  یک د چیته ران ه  یب را ت وانمی

 . درنک
ج دول  نیب  دی ک ه با یمعن  نی را مشخص نمود. ب ه اها شهرها و استان نیحال، الزم است روابط ب 

ج دول  یک د اص ل ک افی اس تکار  نیا ی. برا ی( برقرار کنRelationارتباط ) کیاستان و جدول شهر 
ک دام اس ت. ب ه  ،تا مشخص شود که استان هر ش هر  یاستان )پدر( را در جدول شهر )فرزند( قرار ده

 : یگویمی Foreign Key ای یقرار گرفته کد خارج ،استان که در جدول شهر دک
 نام شهر کد استان کد شهر  

 تهران 2 2

 شیراز 1 2

 ورامین 2 1

 اصفهان 2 1

 مشهد 1 5

 نیشابور 1 6

 
ب ه هم راه رواب ط  ،ج داول یس ازپیادهک ه ق ادر ب ه  یاطالع اتی هابانکمدیریت  یهاافزارنرم به

(Relations ) ای   یاداده رابح  ه گ  اهیپاس  امانه م  دیریت باش  ند آنه  ا RDBMS (Relational Database 

Management System) یافزارهانرم. دشومی گفته Oracle  وSQL Server نوع هستند. نیاز ا 
  

 یسینوو برنامه یاطالعات یهابانك 4-7

 یابی و باز رهی و ذخ یو توس عه وب، ارتب اط ب ا بان ک اطالع ات یمباحث در طراحترین یدیاز کل یکی
 یاطالع اتی ه ابانکرا جهت کار با  ییابزارها NET. یچارچوب کار ،منظور نیاطالعات از آن است. بد
و تواب ع ها ان هش امل کتابخ و دش ومی گفت ه ADO.NETاص حالحاً  آنهابه  که مختلف ارائه نموده است

 عبارت است از: یارتباط با بانک اطالعات مراحلاست.  یجهت سهولت کار با بانک اطالعات دیمف
 با بانک مقصد  ارتباط 

 های نامنمودن فضا اضافه(Namespace )یاطالع اتی هابانکارتباط با  ی: برابه کد ازیمورد ن 
 پایگ اه دادهک ار ب ا  یبرا System.Data.SqlClientنام فضا نیو همچن System.Dataنام ضابه ف

SQL Server نام و فضاSystem.Data.Oledb کار با  یبراAccess یازمندین  . 
 نییتع ( رشته اتصالConnection String)جه ت اتص ال ب ه  یم اتیشامل تنظ ،: رشته اتصال

 بانک متفاوت است. هر  یبرا که بوده یبانک اطالعات
 شی   نییتع( اتص الConnection Object) ارتب اط ب ا بان ک  یبرق رار یاس ت ب را ی: کالس

مانن د ب از و بس ته ک ردن  یو اعمال دکنمی یبرارث DbConnectionکه از کالس  یاطالعات
 .  ددهمیاتصال با بانک را انجام 

 درخواست  اجرا 
 نییتع ( رشته تقاضاCommand Text)ات : دس تورSQL  اض ا ارائ هقت کی اس ت ک ه جه ت 

ح فف  ای ( و Update) شیرای و، (Insert( درج )Select) اف تیتفض ا جه ت در نیا .گرددمی
 . ردیگمی ... صورت ای( Delete) اطالعات
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 شی   نییتع( تقاضاCommand Object)اتص ال شی   قیتقاضا از طر افتی: جهت ارسال و در
   یبه بانک اطالعات

 ال کردن اتص باز 
 درخواست  یاجرا 
 در صورت افتیدر( که تقاضا  یاطالعاتSelect  )باشد 

 و قحع ارتباط  بستن 
 نویسی برای اتصال به پایگاه داده، توضیح داده شده است.در ادامه، مراحل برنامه 

 

 ، برقراری ارتباطمرحله اول 4-7-1

س پس وارد بخ ش  .دیی نماب ه ص فحه اض افه  Button کی ک رده و  ج ادیاوب ی از نوع  یدیپرووه جد
ص فحه  یرو ای  .دی را انتخاب کن View Code نهیکرده و گز کیراست کل ،صفحه یشده )رو نویسیکد
قس مت ص فحه اض افه  نیرا در باالتر ریز ازیمورد نهای نامفضا ی( و کدهادیینما کیدابل کل ،دکمه ای
 گ اهیاتصال به پا یما برا ازیتوابع مورد نو  ا یاست که اش نیاها کتابخانه نیاضافه کردن ا لی. دلدییمان

 قرار دارند.ها کتابخانه نی...( در ا., SQLConnection , SQLCommandداده )مانند 
 :C# کد

using System.Data; 

using System.Data.SqlClient; 

 :VB کد
Imports System.Data 

Imports System.Data.SqlClient 

 System.Data.Oledbاز  System.Data.SqlClient فض انام یب ه ج ا Accessداده  گ اهیارتباط با پا یبرا
 . یینمامی استفاده

using System.Data; 

using System.Data.OleDb; 

 ینم ود. ب را فی تعر زی را ن یمرحله اول، الزم است رشته اتصال به بانک اطالعات یسازپیاده یبرا
قرار گرفته، به ق رار  D ویو در درا باشدیم Access ه از نوعک azad ینمونه، رشته اتصال به بانک اطالعات

 است: ریز
// For Access 2003 : 

String connectionString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\azad.mdb”; 

OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString) ; 

 

// For Access 2007 : 

String connectionString = “Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=d:\\azad.mdb; Persist Security Info=False"; 

OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString) ; 

اتص ال ب ه پرووه نیز اضافه کرد. در این حال ت، رش ته  App_Dataرا به پوشه  Accessتوان فایل می
 این صورت خواهد بود:

String connectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" 

                + Request.PhysicalApplicationPath + @"App_Data\Azad.mdb"; 

 
ی پایگ اه ب رااتصال های فهرست کامل رشته توانمی .دیسیبنو form_loadکدها را در در بخش  نیا
  مالحظه نمود. http://www.ConnectionStrings.comرا در و ...  MySQLمانند اوراکل،  های مختلفداده
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 هااجرای درخواست، مرحله دوم 4-7-2

 کی اس ت را ک ه رش ته درخو دبای می  درخواس ت یقبل از اجرا .درخواست است یدوم، اجرا مرحله
Query  به زبانSQL قی تقاض ا از طرشی   به نامشی   کی لهیرشته را به وس نیا .آماده نمود باشدیم 
 . یکنمیمنتقل  ،یاتصال به بانک اطالعاتشی  

 کرد:  یبه دو بخش تقس توانمی را یبانک اطالعاتی هادرخواست
 یگ رید یاطالع ات چیاج را ک رده و ه را ها تدرخواس فق ط ه ا تراکنش نی: اییاجراهای تراکنش 

 هستند.  لیقب نی( از اDelete ,Update, Insert) روزرسانیبهدرج، حفف و  .ندخواهمین
 ن دکنمیدرخواس ت  زی تقاضا اطالع ات را ن یعالوه بر اجراها تراکنش نی: ایخواندنهای تراکنش. 

 .است گروه نیاز ا ،Selectدستور 
چهار عمل عبارتن د  نیا .برخوردار است یاریبس تیاز اهم یطالعاتای هابانکدر  یعمل اصلچهار 

 از:
 Insert یدرج رکورد در بانک اطالعات ای( رشته تقاضا :Queryا )گونه است:  نی 

Insert Into shahr (Name, codeOstan) Values ('yazd', 2) 

 Delete : :حفف رکورد مورد نظر از جدول مورد نظر 
Delete from shahr where Name='yazd' 

 Update :رکورد در جدول مورد نظر: کی روزرسانیبه  
Update shahr Set code=26 Where Name='yazd' 

  Select : موجود در جدول مورد نظر:  یرکوردهاتمامی درخواست 
Select * from shahr 

  
 
 :دیکن جادیاتصال را ا  یش
 :C# کد

SqlConnection conObj = new SqlConnection(connectionString); 

 :VB کد
Dim conObj As new SqlConnection(connectionString) 

 :باشدیم Access ،OledbConnectionداده  گاهیپا یمتناظر برا  یش
OleDbConnection conObj = new OleDbConnection(connectionString) ; 

  
 ' 'رش ته در داخ ل  ری)مق اد  یس ینومی رکورد در جدول مورد نظر کیدرج  یتقاضا را برا رشته
 اند(:قرار گرفته
 :C# کد

String commandText = “insert into myTbl(name, family) values(‘ali’, ‘Alavi’)”; 

 :VB کد
Dim commandText As string = “insert into myTbl(name,family) values(‘ali’, ‘Alavi’)” 

  
 ی)ب را  یینم ام ی یمقدارده ،یاتصال و رشته تقاضا را در ورودشی   کرده و جادیتقاضا را ا  یش

SQLServer:) 
 :C# کد

SqlCommand cmdObj = new SqlCommand(commandText, conObj); 

 :VB کد
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Dim cmdObj As new SqlCommand(commandText, conObj) 

 
 :باشدیم Access ،OleDbCommandداده  گاهیپا یمتناظر برا  یش

OleDbCommand cmdObj = new OleDbCommand)(; 

cmdObj.Connection = conObj; 

cmdObj.CommandText = commandText; 

 : یکنمیرا باز  اتصال
 :C# کد

conObj.Open)(; 

 :VB کد
conObj.Open)( 

  
 :تقاضاشی   از ExecuteNoneQueryدرخواست، توسط تابع  یاجرا
 :C# کد

cmdObj.ExecuteNonQuery)(; 

 :VB کد
cmdObj.ExecuteNonQuery)( 

  
 :دشومی استفاده ریاز دستور ز، Accessداده  گاهیپا یبرا

OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader)(; 

 :اتصال بستن
 :C# کد

conObj.Close)(; 

 :VB کد
conObj.Close)( 

  
 ری ب ه ص ورت ز ،تی هاش ما در نهای ک د دیو بادقت اجرا کرده باش  بیمراحل فو  را به ترت اگر

 خواهد بود:
 :C# کد

 

String connectionString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\azad.mdb”; 

OleDbConnection conObj = new OleDbConnection(connectionString) ; 

String commandText = “select * from myTbl”; 

SqlCommand cmdObj = new SqlCommand(commandText, conObj); 

conObj.Open(); 

OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 

while (dr.Read()) 

{ 
  Response.Write(dr[“name”].ToString()); 

} 
conObj.Close(); 

 

 

 اضافه کردن به پایگاه داده   //

OleDbConnection con = new OleDbConnection(); 
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con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=t:\\azad.mdb"; 

 

OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(); 

cmd.CommandType = CommandType.Text; 

cmd.CommandText = "insert into student ([id],[name],[num],[family]) values (9, 'MIna',100,' Minaie' )";  

cmd.Connection = con; 

con.Open(); 

cmd.ExecuteNonQuery(); 

con.Close(); 

 

 :VBکد  
 

Dim connectionString as String = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=d:\\azad.mdb” 

Dim conObj as OleDbConnection = new OleDbConnection(connectionString) 

Dim commandText as String = “select * from myTbl” 

 

Dim cmdObj As New SqlCommand(commandText, conObj) 

conObj.Open)( 

 

Dim dr as OleDbDataReader = cmd.ExecuteReader)( 

While dr.Read)( 

  Response.Write(dr[“name].ToString()); 

End While 

conObj.Close)( 

 

 ریخوان ده ش ده و مق اد ،اطالع ات Whileحلق ه  کیدر کد فو  در  دیکنمیکه مالحظه  همانحور
 .دشومی صفحه چاپ یبر رو name لدیف

 GridViewمانن د ای کنت رل داده کی ب ه  ،DataSource کی را ب ه ص ورت  dr ت وانمی نیهمچن

،DataList, Repeater مانن  د ها تس  یو لDropDownList ,CheckBoxList, عم  ل نی  ب  ه ا .... نس  بت داد 
 .ندگویمی ها( دادهBind)کردن  ندیبا اصحالحاً
در  Gridviewکنت رل  کی  DATAقس مت  Toolboxشده و از  Designمنظور، وارد بخش  نیا یبرا

 :دیصفحه قرار ده
 :C# کد

GridView1.DataSource = dr; 

GridView1.DataBind)(; 

 :VBکد  
GridView1.DataSource = dr 

GridView1.DataBind)( 

 . یکنم یمشابه ف و  عم ل  ( کامالDropdownListً)مانند  ستیل کیکردن اطالعات به  ندیبا یبرا
از  ل دیک دام ف نک هیا نییتع یبرا زیرا ن DataValueFieldو  DataTextField تیتفاوت که دو خاص نیبا ا

 نی ا یاد. ب رمش خص نم و دبایمی  شود ستیل Valueوارد  ،و کدام Text تیوارد خاص ،یبانک اطالعات
 :دیسیرا بنو ریز یکدها ،دلخواه دادیسپس در رو .دیبه صفحه اضافه کن DropDownList کیکار 

DropDownList1.DataTextField = “Name”; 

DropDownList1.DataValueField = “Family”; 

 DropDownList1.DataBind () ; 
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 داده گاهیبر پا یمبتن یوب یهاگام به گام ساخت پروژه یراهنما. 5

 خواهی  ساخت.در ادامه این بخش، چند برنامه کوچک 

 یسینوبا استفاده از روش برنامه Access یهامشاهده داده 5-1

  برنامهVisual Studio .را اجرا کنید 
 :از مسیر زیر، یک پرووه وبی بسازید 

File  New Project  ASP.NET Web Application(C#) 
  نام پرووه راClassProject .بگفارید 
  در پنج   رهSolution Explorer گزین   ه ب   ر روی ن   ام پ   رووه، راس   ت کلی   ک ک   رده و  

Add New Item .را انتخاب کنید 
  یکweb Form  با نامDBForm.aspx د شما یک صفحه جدی د وب ب ه شومی سبب ،بسازید. این کار

 پرووه خود اضافه کنید.
 

 

  :از سه حالتDesign,Split,Source ید، حالت صفحه جدDesign .را انتخاب کنید 
  از بخشdata ی پنجرهToolbox یک کنترل ،GridView  .روی صفحه قرار دهید 
  ،بر روی صفحهDouble Click نویسی پدیدار شود.کنید تا صفحه برنامه 
  برای کار با پایگاه دادهAccess:الزم است در باالی صفحه، خط زیر را اضافه کنید ، 

using System.Data.OleDb; 
 

  فایلAccess  مانن د( مورد نظ ر خ ود را در ی ک مس یر مش خصC: کپ ی کنی د. ب رای آنک ه ب ا )
ب ه آن، تعری ف نم وده،  connectionد ابتدا یک بایمی  ، دسترسی یابیدAccessنویسی به فایل برنامه

 اجرایی را بنویسید: commandآن را باز کنید و سپس دستور یا 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data.OleDb; 
 
namespace ClassProject 
{ 
 public partial class DBForm: System.Web.UI.Page 
 { 
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
 { 
 OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\\azad.mdb;Persist Security 
Info=False"); 
 
 con.Open(); 
 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(); 
 cmd.Connection = con; 
 cmd.CommandText = "Select * From Student"; 
 
 } 
 } 
} 

 

 د، محتویات جدول شومی تکه برنامه باال باعثStudent  از فایلAccess azad.mdb .استخراج شود 
 ها حال الزم است، دادهLoad  شده و درGridView  نمایش داده شوند. برای این کار، ابتدا دس تور را

د بای  می  ی . در نهای  ت نی  ز،کنم  ی (Bind)متص  ل ، GridViewاج  را نم  وده و س  پس آن را ب  ه 
connection :را بست 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
 OleDbConnection con=new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=c:\\azad.mdb;Persist 
Security Info=False"); 
 con.Open(); 
 OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(); 
 cmd.Connection = con; 
 cmd.CommandText = "Select * From Student"; 
 
 OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
 DataTable dt = new DataTable(); 
 dt.Load(dr); 
 
 GridView1.DataSource = dt; 
 GridView1.DataBind(); 
 
 con.Close() ; 
 
} 
 

  با انتخاب کلیدCtrl+s برنامه را ذخیره و با انتخاب کلید ،F5.آن را اجرا کنید ، 
در پنج ره  کافی اس تتوجه: برای آنکه بتوان یک صفحه را به عنوان اولین صفحه اجرایی معرفی کرد، 

Solution Explorer  بر روی آن، راست کلیک کرده وSet As Start Page . را انتخاب کنی 
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 GridViewو  AccessDataSourceها با استفاده از مشاهده خودكار داده 5-2

 Open Folder in ب ر روی ن ام پ رووه، راس ت کلی ک ک رده و گزین ه Solution Explorerدر پنج ره  .2

Windows Explorer  پوش هرا انتخاب کنید تا مسیر پرووه ش ما نمای ان ش ود. در App_Data فای ل ،
Access د را کپی کنید.مورد نظر خو 

راس ت کلی ک ک رده و  App_Dataب ر روی  Solution Explorerبه محیط پرووه برگشته و در پنجره  .2
Add Existing Item  را انتخاب کنید. از مسیرApp_Data  فایلAccess .را انتخاب کنید 

  گزین   ه ب   ر روی ن   ام پ   رووه، راس   ت کلی   ک ک   رده و Solution Explorerدر پنج   ره  .1
Add New Item .را انتخاب کنید 

 بسازید. DataBaseForm.aspxبا نام  web Formیک صفحه یا  .1

 

 را انتخاب کنید. Designصفحه جدید، حالت  Design,Split,Sourceاز سه حالت:  .5
ب ر روی ص فحه ق رار دهی د. اگ ر  AccessDataSource، یک کنترل Toolboxی پنجره Dataاز بخش  .6

 آن را انتخاب کنید. Viewمنوی  شود، ازدیده نمی Toolboxپنجره 
خ ود  Access، فای ل Browseکنترل، کلیک کرده و از پنجره  Configure Data Sourceبر روی گزینه  .7

 را انتخاب کنید.
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 جداول مورد نظر را انتخاب نمود.  توانمی Nextبا انتخاب  .8

 

 را انتخاب کنید. finish انتهادر  .1
 روی صفحه قرار دهید.  GridViewنترل ، یک کToolboxی پنجره dataاز بخش  .22
 را انتخاب کنید. AccessDataSource1آن، گزینه  Choose Data Sourceدر بخش  .22
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 د.فهرست جدول مورد نظر را مشاهده کر توانمی (F5با اجرای برنامه ) .22
 Enableه ای ج دول را در ص فحات مج زا دی د، گزین ه برای آنکه بتوان، در هنگام اجرا، داده .21

Paging .را تیک بزنید 
های جدول را به صورت ص عودی ی ا نزول ی، مرت ب ک رد، برای آنکه بتوان در هنگام اجرا، داده .21

 را تیک بزنید. Enable Sortingگزینه 
 ه   ای ج   دول را انتخ   اب ک   رد، گزین   ه ب   رای آنک   ه بت   وان در هنگ   ام اج   را، داده .25

Enable Selection .را تیک بزنید 
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 ListViewو  AccessDataSourceها با استفاده از كنترل همشاهده خودكار داد 5-3

  کامل کنید.22تمامی مراحل قبلی را تا شماره ، 
  از بخشdata ی پنجرهToolbox یک کنترل ،ListView  .بر روی صفحه قرار دهید 
  در بخشChoose Data Source  آن، گزینهAccessDataSource1 .را انتخاب کنید 
  زیباتر گردد، بخش برای آنکه صفحه شماConfigure ListView .را انتخاب کنید 

 

 .محابق سلیقه و نیاز خود، موارد مورد نظر را تغییر دهید 
  با استفاده از کلیدF5 .برنامه را اجرا نمایید 
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 هایكوكبه كار گرفتن  5-4

 س ازی اس ت و الزم اس تک اربران، در دس ت پیادهفرض کنید یک سیست  ورود و تش خیص هوی ت 
ب ه ک الس  ،ب رای اس تفاده از ک وکیشود. یک کوکی نگهداری  درهویت  تأییدپس از  ،اطالعات کاربر

HttpCookie  نیاز داری ، این کالس در فضانامsystem.web  پ یش ف رض ب ه  به طور ووجود دارد
ب ه ش کل زی ر  ،از این ک الس  برای ساخت یک شی اضافه شده است. )باالی صفحه(صفحه کدنویسی 

 :دشومی عمل
HttpCookie mycookie = new HttpCookie (“login”); 

 :دشومی دهی به این کوکی به روش زیر عملبرای مقدار
mycookie.Value = username.Text; 

در ص ورتی ک ه و  ده دق رار می usernameمقدار ک وکی را براب ر مق دار نوش ته ش ده در  باالکد  
 د:ربه شکل زیر عمل ک وانتمی اطالعات ما بیش از یک مقدار باشد

mycookie.Values(“username”) = id.Text; 
mycookie.Values(“password”) = password.Text; 

نام متغیر به صورت پارامتر ب ه آن  و دشومی استفاده Valuesاز،  Valueبه جای استفاده از اینجا در 
ک ه دارای دو ه شده ساخت loginی به نام بنابراین یک کوک (.username , password)مانند  گرددمی پاس
ه ا را ب ه مجموع ه کوکی ک وکی س اخته ش ده ک افی اس تپس س  س ت.ا username , passwordمتغیر

  بیافزایید:
Response.Cookies.Add(mycookie); 

 ایدر ص فحهاگ ر ب رای مث ال . دک ر اس تفاده Requestاز مت د  ت وانمی نی ز برای خواندن کوکی 
کاربر وجود دارد دیگ ر از او ن ام ک اربری و رم ز  رایانهکوکی مربوطه در  اگر کهکنید هید چک خوامی

 ید:گویب مداخوش ویبه  نخواهید و مستقیماً
If (Request.Cookies(“login”) == Nothing) 
 Response.Redirect(“login. aspx”); 
else 
 Label1.Text=”خوش آمدید” + Request.Cookies(“login”).Values(“username”); 
  

در ص ورت موج ود ب ودن ک وکی  دش ومی نوش ته ،ص فحه Page_Load بخ ش ک ه در باالدر کد 
login، هوی ت ب ه ص فحه  یصرا ب رای تش خ وی ،در غی ر ای ن ص ورت و ی گ ویمی مداخوش کاربر، به

login.aspx ی کنمی هدایت. 
 به صورت زیر عمل کرد : توانمی نیزبرای حفف کوکی  

Response.Cookies(“login”); 

 ListBoxو  Calendar ،HyperLink ،ImageButton یهااستفاده از كنترل 5-5

  برای استفاده از تاریب، الزم اس ت کنت رل تق وی  ی اCalendar  را از بخ ش اس تانداردToolbox  ب ه
 صفحه وب خود اضافه کنید.

  ،برای استفاده از لینکHyperLink  را از بخش استانداردToolbox  .به صفحه وب خود اض افه کنی د
ی ک لین ک  توانمی را تغییر دهید. برای نمونه، NavigateUrlمقدار  propertiesالزم است در پنجره 

 در روی صفحه جاری قرار داد.  "گاهوبمعرفی "به صفحه 
 های تصویردار از برای استفاده از دکمهImageButton .استفاده کنید 
 الزم اس ت دقیق اً ی ک م ورد انتخ اب ش ود از  برای استفاده از مواردی ک هRadioButton اس تفاده 

 د )همانند انتخاب جنسیت در فرم پایین(.شومی
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  برای استفاده از لیست انتخاب، ازListBox  استفاده کنید وEdit Items  ه اآیت را برای اضافه نمودن 
نوع عدد تعریف کنید. ب رای نمون ه، را از  Valueرا از نوع رشته حرفی و  Textبکار ببرید. الزم است 

 د شامل موارد زیر باشد:توانمی فهرست مدرک تحصیلی
 2 سیکل
 2 دیپلم

 1 فوق دیپلم
 1 لیسانس

ش کده را دان گ اهوبن ام ی توضیح داده ش ده، ص فحه ثب تهاکنترلبه این ترتیب و با استفاده از 
 زیر است: مانند شکل ،طراحی و آماده کنید. این صفحه

 
 

 

 

 IIS سیسرو 5-6

 ج  اد،یا یب  را کروس  افتیما سیس  روی  ک  Internet Information Services ای   IIS سیس  رو
 هی به باال که بر پا 2222 یندوزهایو یبرنامه بر رو نیاست. ا هاگاهوب (ن یستهامیزبانی ) و تیریمد

NT ای  ه اگاهوبب ه  یو دسترس اتیکنترل محتو یو برا باشدیهستند موجود م ftp دروم ی بک ار. 
 باشد. Visual Studio.NETب قبل از نص دبایمی  IIS نصب

 :دهیدرا انجام  ریمراحل ز Sevenو  Vista ندوزیو یروبر  IIS نصببرای 
Start  Control Panel  Programs  Turn Windows Features On or Off  
Internet Information Services 

ت ا  دیی نما تأیی ددار نم وده و را عالمت Internet Information Services هنیگز ریز یهاشاخه یتمام
  نصب آغاز گردد. اتیعمل
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 NET.گرایی در شیء. 6

مختل ف و  یهااز عناصر را )شامل داده یادیتعداد ز یبندو جمع رهیاست که امکان ذخ هیاز آرا ینوع خاص ،کالس

 مانند کالس دانشجو:. دکنمی رهینام مشترک ذخ کی بافراه  آورده و  ،دیجدشی   کی یتوابع( برا

class Student 

{ 

} 

  اعضای كالس 6-1

)متدها( برای تعیین رفتار کالس و  methodهای کالس، ها برای توصیف دادهpropertyهر کالس، اعضایی دارد: 

eventهستند ها و اشیای مختلفها نیز برای تعیین ارتباط میان کالس .    

6-2 propertyها، fieldو متدها ها 

field توان آنها را به صورت مستقی  خواند و یا تغییر داد. شبیه متغیرها هستند و میهاproperty از مت دهای ه ا

set  وget توان خودکار کرد:ساخت این متدها را می. شوندکنند و به این ترتیب، کنترل بیشتری میاستفاده می   

class Student 

{ 

    public int studentNo { get; set; } // شماره دانشجویی 

} 

 شود:اگر به عملیات بیشتری نیاز باشد از روش زیر استفاده می

class Student 

{ 

    private int    _studentNo;  // field 

    public  int  studentNo   

    {  // property 

        get { return   _studentNo; } // لدیشده در ف رهیرداندن مقدار ذخبازگ  

        set { _studentNo = value; } // لدیف کیمقدار در  ینگهدار  

    } 

} 

 تواند انجام دهد.کاری است که یک شی  می ،متدیک 

class Student 

{ 

    public float findAverage(int studentNo) // حاسبه معدلتد مم  

    { 

        … 

    } 

} 
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 ها سازنده 6-3

 یمت د Default Constructor ای فرض شینام با نام کالس. سازنده پاست ه  یمتد Constructor ایسازنده 

 :ندارد ینام با کالس که پارامتر وروداست ه 

public class Student 

{ 

 public Student() 

 { 

  // default constructor 

 } 

} 

 .د اجرا خواهد شدشومی ساخته یشی  جدید ،ه از این کالسک هنگامی ،یک سازنده کالسدرون کد 
 

Constructor Overloading 
 . از آنج اگویندمی overloadکه به این کار  کرد ایجادبا تغییر پارامترها ی متفاوتی از یک متد را هانسخه توانمی

 :این عمل برای آنها نیز میسر استند هستنوعی متد  نیز هاکه سازنده

public class Student 

{ 
 public Student (string stdName, int stdAge) 

 { 
  name = stdName; 

  age = stdAge; 

 } 
 public int age; 

 public string name; 
} 

الزم وجود نخواهد داش ت و  فرضدیگر امکان استفاده از سازنده پیش ،کد باال استفاده از به همین دلیل در صورت

 .دررا مشخص ک آننام و سن دانشجو، ساختن شی   است در هنگام

 سازینمونه 6-4

ت وان ب ه مت دها و ( . ح ال میnew) برای ایجاد یک شی ، الزم اس ت ک ه از ک الس، ی ک نمون ه س اخته ش ود

propertyها دسترسی داشت: 

Student  softwareStudent = new Student(); 

softwareStudent.age = 20; 

 ترسی به آن نیازی به ساخت شی  نیست:استاتیک تعریف شود برای دس ،سکالعضوی از اگر 

static class SampleClass 

{ 

    public static string SampleString = "یک رشته حرفی ثابت"; 

} 
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 بریارث 6-5

از  یس عمومیک کالتا دهد یوراثت اجازه م، دنداشته باش یمشترک یخصوصیات و رفتارها ها،اگر تعدادی از کالس

توانن د می مش تق ش دهه ای . کالسارث برده ش ودبه  هاکالسو توسط سایر  شدهتعریف  هامشترکات این کالس

 .و متدهای مخصوص به خود نیز داشته باشندخواص 

class  sandwich : food{} 

class  apple : food{} 

 یدسترس یهاروش 6-6

 دسترسی داشت:ی تعریف شده در داخل یک کالس هاتمتدها و خاصیبه  توانمی ی مختلفهاروشبه 

6-6-1 public  

هر کالس ی  هستند و قابل دسترسی تعریف شوند publicی عمومی یا که در یک کالس به صورت خواصیها و متد

 .دسترسی داشته باشد ،د به این عناصرتوانمی ،بری داردارثآن سازد یا از میرا که یک نمونه از این کالس 

6-6-2 private 

 ،همان کالس درونتنها در ، تعریف شوند privateخصوصی یا  به صورت ،هایی که در یک کالسمتدها و خاصیت

 :مثال .قابل دسترسی هستند

class Employee 

{ 

 public string name = "xx"; 

 double salary = 25000.00;    // خصوصی، خواهد بود. فرض،بحور پیش  

 public double AccessSalary() 

 { 

  return salary; 

   } 

} 

class MainClass 

{ 

    public static void Main() 

    { 

  Employee e = new Employee(); 

 

       string n = e.name; 

       double s = e.AccessSalary(); 
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   double w = e.salary;  // .خطا! این كار، مجاز نیست 

    } 

} 

6-6-3 protected  

یی ه اکالستعریف شوند در داخل همان ک الس و  protected هایی که در یک کالس به صورتمتدها و خاصیت

های ایج اد ش ده از ک الس ب ه ای ن مت دها و اند( قابل دسترس هستند و نمون هاند )ارث بردهمشتق شده آنکه از 

 .دسترسی ندارندها تخاصی

class A 

{ 

    protected int x = 123; 

} 

 

class B : A 

{ 

    static void Main() 

    { 

        A a = new A(); 

        B b = new B(); 

 

        a.x = 10;   // .خطا! این كار، مجاز نیست 

        b.x = 10; // .صحیح است. چون کالس، مشتق شده است 

    } 

} 

6-6-4 internal 

ند استفاده کنند که در یک اس مبلی ادهتعریف ش internal یی که به صورتهاالسکند از توانمی ییهاکالستنها 

که از ای ن  خواهید دادهستند اجازه جاری پرووه  درونهایی که به کالسبه این معنا که تنها  .شوندیکسان تعریف 

، اس تفاده ش ود امک ان یا پرووه Assemblyبیرون از پرووه جاری شما از این و اگر  ر استفاده کنندا متغیکالس ی

 دسترسی به کالس مورد نظر وجود ندارد.

 Assembly - اس مبلی( dll ی ا exe) اس ت فایلی نوع چه اینکه از فارغ ،پرووه هر خروجی به NET. در: نکته

  :مثال .دشومی گفته

// Assembly1.cs -- 

internal class BaseClass 

{ 

    public static int IntM = 10; 

} 
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// Assembly2.cs -- 

class TestAccess 

{ 

 public static void Main() 

 { 

  BaseClass myBase = new BaseClass();  // .خطا! این كار، مجاز نیست 

 } 

} 

  تعری ف ش ده اس ت، ک الس internal ب ه ص ورت 2 ی ا پ رووه در اس مبلی BaseClass کالس باال،در مثال 

TestAccess یک نمونه از ک الس 2 یا پرووه تعریف شده در اسمبلی  BaseClass د ک ه خح ا کن میرا ایج اد

 .است

// Assembly2.cs 

public class BaseClass  

{ 

    internal static int intM = 0; 

} 

 

// Assembly3.cs 

public class TestAccess  

{ 

    static void Main()  

    { 

        BaseClass myBase = new BaseClass();   // .صحیح است. چون کالس، عمومی است 

        BaseClass.intM = 555;    // .خطا! این كار، مجاز نیست 

    } 

} 

6-6-5 internal protected 

هستند و از  پرووه درونهایی که کالس تنهابه این معنا که  protectedو  internalتلفیقی است از  ،دسترسیاین 

   .کننداستفاده  آناجازه دارند که از  رث رفته باشندامورد نظر به  کالس

    abstract یهاكالس 6-7

. است معنیبی هاکالس این از جدید اشیا  ایجاد ندارند و ئش یک از کاملی مفهوم abstract یا یانتزاع یهاکالس

توج ه  .ی کنم ی تعریف  abstractصورت به را آنها کرد تعریفای نمونه اشیا ، پایه یهاکالس از نتوان نکهآ برای

 :مثالیک تعریف کرد.  abstract توانمی متدها و خواص را ،هاکالسکنید که 
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interface Intfc 

{ 

 void M(); 

} 

abstract class C : Intfc 

{ 

 public abstract void M(); 

} 

 : مثال

abstract class ShapesClass 

{ 

     abstract   public  int   Area(); 

} 

class Square : ShapesClass 

{ 

    int side = 0; 

    public Square(int n) 

    { 

         side = n; 

    } 

    public override int Area() // override بازنویسی متد  یا 

    { 

         return side * side; 

    } 

    static void Main()  

    { 

        Square sq = new Square(12); 

        Console.WriteLine("{0} = مساحت مربع برابر است با", sq.Area()); 

    } 

} 

 ک الس در مت دها ای نس ازی پیاده ب رای بنابراین .هستند virtual یا ضمنی صورت به abstract کالس متدهای

 .کنی  override ، تعریف یاپایه کالس در را آنها باید شده، مشتق

6-8 interface واسط  ای    

 اس ت. interfaceارث بردن از ی ک  در ،قدرت واقعی وراثت اما .ارث بردن از یک کالس، مکانیزم قدرتمندی است

از  ده د ت ا اس   مت د را ک امالًم ی به ش ما امک ان interfaceدلیل اصلی وجود وراثت هستند. یک  هااینترفیس

 .چگونه مورد استفاده قرار گیردو  د که اس  متد چیستگویمی به شماها تن ،interface آن جدا کنید.سازی پیاده

 به صورت زیر است: آنشکل کلی  و ربحی ندارد interfaceمتد به سازی چگونگی پیاده
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interface IProduct 
{ 

   String getName(); 

} 

 برای مشتق کردن:

class CoolerClass : IProduct 

{ 

} 

درون  د.ش ومی اس تفاده interfaceاز کلم ه کلی دی  classکلی دی  هبه ج ای کلم  ساینترفیبرای تعریف یک 

interface،  هااما نیازی به مشخص ه دشومی تعریف متدهای کالس مانندمتدها( ی دسترس یpublic,private )

 د.شومی استفاده ; نیست و به جای بدنه متد از

 از طری ق ترتی ب قرارگی ری ارث بب رد. interfaceاز ی ک  د ه  از یک کالس پایه و ه توانمی یک کالس: نکته

هستند. ابت دا اس   ک الس پای ه و بع د از ی ک  classیک  و کدام interfaceیک  که کدام داد تشخیص توانمی

   . دشومی نوشته interface ویرگولعالمت 

      sealed یهاكالس 6-9

توان مشخص کرد که یک کالس، قابل مشتق ش دن نباش د. یبری هستند. اما مها قابل ارثفرض، کالسبحور پیش

مش تق  آنتوان از یشود، نم فیتعر sealedبه صورت  ی. اگر کالسهستند abstractبرعکس  sealedهای کالس

 تعریف کرد.   abstractو  sealedصورت بههمزمان  توانینمنیز  یک کالس را بنابراینکرد. 

public sealed class A { } 

      nested یهاكالس 6-11

  هستند. privateها کالس نیا فرض،شی. بحور پندیگو nestedرا  شود فیتعر گرید یکه در درون کالس یکالس

class Container 

{ 

    class Nested 

    {    } 

} 

 برای ایجاد یک نمونه:

Container.Nested nestedInstance = new Container.Nested() 
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      Overrideعمل  6-11

 نوشته شده است. virtual ای abstractکه به صورت  هیاپکالس  یاعضا یسیو بازنو یساز ادهیپ
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