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  :مودفصل 

  
  

 User controlsايجاد و استفاده از 
 
  
  
  

  :مقدمه 
  

   ASP.NETكنترل هاي كـاربر  :  براي ايجاد كنترل هاي وب دو مدل را ارائه داده است)User controls (
  ). Custom controls(و كنترل هاي سفارشي 

 استفاده از محيط    اراين ايجاد آنها ب   بناب.    كنترل هاي كاربر همانند يك وب فرم استاندارد نوشته مي شوند          
كنترلهاي كاربر به صورت ساده اي روي صفحه قرار گرفتـه و خـواص آنهـا را                 . ويژوال نسبتا ساده است   

 نيـز وجـود   Toolboxهمچنين امكان اضافه كردن آنها بـه        . نمي توان از طريق پنجره ي خواص تنظيم كرد        
قرار دادن فايلهاي يك كنتـرل كـاربر در دايركتـوري برنامـه            به اشتراك گذاشتن آنها صرفا از طريق        . ندارد

  .صورت مي گيرد
   اما بر خالف كنترل هاي كاربر كه همانند فرم هاي وب نوشته مي شوند ، كنترل هاي سفارشـي كامپايـل              

كنترل هاي سفارشي بدون كمك طراح ويژوال ساخته .  مي گردند ارائه dllشده و با فرمت بايناري به شكل        
 را Toolboxچون كامپايل شده هستند قابليت افزودن بـه  . شوند و بنابراين نوشتن آنها مشكل تر است مي  

 . و غيـره اسـت  TextBoxداشته و بنابراين نحوه ي استفاده از آنها همانند يك كنترل متـداول وب و ماننـد    
  . همچنين تنظيم خواص آنها به كمك پنجره ي خواص نيز ميسر است

زيـرا هـر    . گيري كنترل هاي كاربر و يا كنترلهاي سفارشي بحث كارآيي اهميت خاصي ندارد               هنگام بكار   
  . مشتق مي شوند و كارآيي يكساني خواهند داشتSytem.Web.UI.Controlدو از فضاي نام 

  :   در هنگام انتخاب بين يكي از ايندو مي توان به نكات زير توجه كرد
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 نوشته مي شود و يا عمـومي اسـت و قابـل توزيـع بـراي               آيا كنترل مختص به يك برنامه ي خاص        -
برنامه هاي ديگر؟ اگر كنترل براي يـك برنامـه ي خـاص نوشـته مـي شـود و ايـن برنامـه حـاوي                          

Layout           هاي اسـتاتيك بـسياري اسـت ماننـد Header         يـك سـايت و يـا Footer      آن ، اسـتفاده از   
يـع داشـته باشـد ،    ز اسـت و بايـد قابليـت تو   اگر كنترل عمـومي . كنترل هاي كاربر معنا پيدا مي كند     

Layout           آن ديناميك است مانند اغلب كنترل هاي استاندارد وب ، كنترل هاي سفارشي مناسـب تـر 
  .خواهند بود

  
  :بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 

  .كنترل هاي كاربر برنده ي آن خواهند بود: سادگي در نوشتن  -۱
 .ي سفارشي اين قابليت را دارندكنترل ها: اضافه شدن به تول باكس  -۲
يـع سـاده   ز و يك فايل باينري كامپايل مـي شـوند و تو    dllكنترل هاي سفارشي به صورت      : يع  زتو -۳

 .تري دارند

۴- Layout :  كنتــرل هــاي كــاربر بــرايLayout   هــاي اســتاتيم بــسيار مناســب هــستند در حاليكــه        
 . هاي پيچيده مناسبندLayoutكنترل هاي سفارشي براي 

  .در هر دو يكسان است: كارآيي  -۵
  
  
  

  :كنترل هاي كاربر
  

 تمـام  Footer و   Headerتوانايي يك كنترل كـاربر بـسيار بيـشتر از بكـار گيـري آن صـرفا بـه عنـوان                         
 و وب را در خـود جـاي داده و           HTMLآنها مي توانند هـر دو كنتـرل هـاي           . صفحات يك وب سايت است    

 در ActiveXبنابراين اين كنترل ها شبيه به كنترل هاي . يك نيز باشندداراي خواص و متدهاي پابلهمچنين 
  . عمل كنندASP.NETبرنامه هاي معمول تحت ويندوز مي توانند در 

 نمودن و جـستجو     Login   اغلب اوقات از كنترل هاي سفارشي براي ساخت قسمت هاي ورود اطالعات ،              
  . كردن سايت ها بكار برده مي شوند
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. ي كاربر را مي توان در هر دو زمان طراحي و همچنين اجـراي برنامـه ، در صـفحات بكـاربرد                      كنترل ها 
بنابراين در اين مورد بسته به موضوع كنترل كاربر مي توان برمبناي حالت هايي مانند ورود اطالعات و يا                   

  .نمايش اطالعات ديناميك تصميم گيري كرد
 وابـسته بـه     Cachingتوانايي اسـتفاده ي آنهـا از موتـور          اربر     يكي از موارد مهم همراه با كنترل هاي ك        

ASP.NET  در اين صورت قسمتي از صفحه كه كنترل كـاربر در آن قـرار مـي گيـرد و حـاوي                      . مي باشد 
   اطالعات استاتيك است ، بسيار سريعتر بارگذاري شده و يكي از مـوارد بهبـود كـارآيي برنامـه بـه شـمار                  

  .) طي يك فصل جداگانه بحث خواهد شددر اين مورد در  (مي رود
  

 مجموعه اي از يـك يـا چنـد كنتـرل سـرور يـا                ASP.NET   بنابراين به صورت خالصه يك كنترل كاربر        
HTML            يـك كنتـرل كـاربر مـي تـوان بـه سـادگي              .  است كه در مجموع عمليات خاصي را ارائه مـي دهنـد  

تقويمي با يك تكست باكس كه روز انتخاب شده         توسعه ي توانايي هاي يك كنترل موجود باشد براي مثال           
در آن تكست باكس نمايش داده شود و يا تركيبي از چند كنترل و از حاصل بر هم كنش آنها يك كار واحد                       

  .صورت گيرد
  
  

  : ۱مثال 
  

     ايجاد يك كنترل كاربر مشتق شده از كنترل تقويم
  

  .د را شروع كنيد جديC# ASP.NET Web Applicationدر ابتدا يك پروژه ي  -۱
 را Web User Control را نتخـاب نمـوده و آيـتم    Add new item از منـوي پـروژه گزينـه ي     -۲

اين مورد سبب مي شود .  كليك كنيدOpen را وارد كرده و سپس روي UCCalendarنام . برگزينيد
 كاربر در آن    اين فايلي است كه طراحي ظاهر كنترل      .  به پروژه اضافه  شود     ascx.تا فايلي با پسوند     

 نمي توان در مـرور گـر مـشاهده كـرد و بايـد درون يـك                   را مستقال  ascx.يك فايل   . انجام مي گيرد  
Container تا قابل مشاهده شود) مانند يك فرم وب (  قرار گيرد . 

بـر   برنامه كه در سمت راست صفحه قرار دارد ،  Solution explorerاز قسمت  را ascx.اين فايل  -۳
  .شكل زير نمايش داده خواهد شد.  كنيدdragنامه روي فرم بر
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  .بر روي فرم ، شكل نهايي آن به صورت فوق خواهد بودكاربر كنترل يك  كردن dragپس از  – ۱شكل 
  

ايـن مـورد مـي توانـد در حالتيكـه           .  نخواهد داشت  يبايد خاطر نشان كرد كه كنترل هيچگونه نماي ظاهر           
رد در مورد قرار گيري ساير كنترل ها روي صفحه در هنگام طراحي مشكل           كنترل فضاي زيادي را الزم دا     

، يـك جـدول حـاوي آن   بنابراين مي توان اندازه ي آنرا بـا تنظـيم ارتفـاع و عـرض          . چيدن آنها را ايجاد كند    
  .مناسب با كار و اندازه ي واقعي آن در آورد

 ماننـد صـفحه   HTML تا سـورس   كليك كنيد HTML   در پايين صفحه قسمت سمت راست ، روي دكمه          
  ).۲ شكل(ظاهر شود 

  

 
  

 در شـكل نمايـان      VS.NETنحوه ي رجيستر كردن يك كنترل كاربر به صورت خودكار توسـط              –۲شكل  
  .است

  
اين مورد كنتـرل را بـر روي صـفحه ثبـت مـي              .  را مشاهده مي نماييد    Register@ عبارت   سومدر خط      

  .هر تعداد از آنرا مي توان به سادگي بر روي فرم قرار دادهنگاميكه كنترل رجيستر شد ، . نمايد
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دو كنتـرل  .  نام فايل كنترل بيان مي شودSrc نام كنترل مشخص شده است و توسط       TagName   توسط  
Calendar   و TextBox       با استفاده از كد نويسي كـار تكميـل و تمـام            .  را روي فرم كنترل كاربر قرار دهيد

  .مي شود

  
  .نماي كنترل كاربر جديد ما در حالت طراحي –۳شكل 

  
  .دوبار كليك نموده و كد زير را اضافه كنيد) calDateبا نام (روي تقويم    
  

  protected void calDate_SelectionChanged(Object sender, EventArgs e) 
  { 
   System.DateTime dtDate = calDate.SelectedDate; 
   txtDate.Text = dtDate.ToShortDateString(); 
  } 

  
كه در صفحه گذاشته شده است دوبار كليـك نماييـد و كـد زيـر را در             ) btnSelectبا نام   (روي دكمه اي       

  :روال رخداد آن بنويسيد
  private void btnSelect_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if ( calDate.Visible == false ) 
   { 
    calDate.Visible = true; 
   } 
   else 
   { 
    calDate.Visible = false; 
   } 
  } 
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    .  را بفشاريد تا برنامه اجـرا شـود  F5دكمه ي . اكنون كار كد نويسي كنترل جديد ما به پايان رسيده است    
تقويم ، روز انتخـاب شـده در        تقويم نمايش داده شده و با انتخاب روزها در          ،  با كليك كردن بر روي دكمه       

 به ايـن صـورت كنتـرل جديـدي مـشتق شـده از چنـد كنتـرل              ).۴شكل  (تكست باكس نمايش داده مي شود       
  .موجود با توانايي بيشتر خلق گرديده است

  

  
  

  .برنامه در مرورگر وبنهايي  اجراي –۴شكل 
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   : ۲مثال
  

   نمودنLogin   ايجاد يك كنترل كاربر براي 
  

    از منـوي پـروژه   .  جديـد را شـروع كنيـد   C# ASP.NET Web Applicationابتـدا يـك پـروژه ي       در 
فايـــل .  را برگزينيـــدWeb User Control را نتخـــاب نمـــوده و آيـــتم Add new itemگزينـــه ي 

UCLogin.ascx     ستاره ها در شـكل همـان    ( آنرا به صورت زير طراحي نماييد   .  را به پروژه اضافه نماييد
Required field validators هستند  (:  

  

  
  طراحي كنترل الگين –۵شكل 

  
ايـن متغيرهـا حـاوي      . بعد از اينكه كنترل ايجاد شد دو متغير عمومي در سطح كالس آن تعريف شده اند                  

 نيـز  sBorderColorهمچنـين متغيـر     .  روتين ها مي باشد    set و   get خواص عمومي    درمقادير تنظيم شده    
 مـورد  <% %> صـفحه بـا اسـتفاده از تـگ هـاي      HTML ما اين متغير را در سورس عمومي است زيرا

  .استفاده قرار داده ايم
 
  //Declare our global variables to hold our property values. The  
  //sBorderColor variable must be public because we are referencing  
  //it in the HTML. 
  private string sUsername; 
  public string sBorderColor; 

  
  : صفحه به صورت زير عمل مي كنيمHTMLسپس براي استفاده از اين متغيرهاي عمومي در سورس 
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  . صفحاتHTMLنحوه ي استفاده از متغيرهاي عمومي در سورس  –۶شكل 
  

خواص كنترل كـاربر را مـي تـوان در    . كنند مقادير متغيرهاي عمومي را تنظيم مي  set و   getروتين هاي      
  . صفحه در زمان اجراCodeBehindeزمان طراحي مشخص كرد و يا در 

  
  //Our exposed public properties 
  public string Username  
  { 
   get {return sUsername;} 
   set {sUsername = value;} 
  } 
 
  public string BorderColor  
  {  
   get {return sBorderColor;} 
   set {sBorderColor = value;}  
  } 

  
  :و در نهايت در آينده مي توان روتين كليك بر روي دكمه را به صورت مناسب پياده سازي كرد   

  private void btnSubmit_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   //Logic to handle the submit goes here. 
  } 
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 براي اينكه بتوان رنگ حاشيه ي جدول . كنيدdragاكنون كنترل ايجاد شده را روي وب فرم اصلي برنامه    
 HTML به صورت زير در سورس نماييمرا همانطور كه پيش بيني كرده ايم تنظيم و نام يوزر پيش فرض 

  .صفحه عمل مي شود
  

  
  
  
 جزو آخرين رخدادهايي اسـت      اين رخداد .  است OnPreRenderد  رخدادي كه در اينجا فراخواني مي شو        

     اگـر نيـاز بـه نمـايش آن نباشـد بـه سـادگي        . فراخواني مي شود ASP.NETكه هنگام خلق يك صفحه در       
  . را تنظيم كرد تا مخفي شود و به كاربران غيرمجاز نمايش داده نشود;this.visibility = falseمي توان 

 اين كنترل مقـدار دهـي شـده و اينكـار در     Text كه خاصيت مالحظه خواهيد كردجرا كنيد    اگر برنامه را ا 
 مكانيزم سيكل  انجام مي شد بدليل  Page_Loadاگر اينكار در    .  است پذيرفته انجام   OnPreRenderرخداد  

 پـاك  ViewState ، محتويات تكست باكس بدليل اطالعات موجـود در  ASP.NETطول عمر يك صفحه ي   
  .دمي ش

  
            //Catches the OnPreRender event of the page lifecycle 
  protected override void OnPreRender( EventArgs e ) 
  { 
  //If the developer specifies the username in the public property, 
  //use that one. Otherwise, we could get the username from  
  //another source (i.e. A cookie on the client or a context  
  //object attached to the user). 
   if ( sUsername != null ) 
   { 
    txtUsername.Text = sUsername; 
   } 
   else 
   { 
   //Logic to get the username goes here. 
   } 
             }  
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  ).به رنگ حاشيه و نام پيش فرض دقت كنيد  ( جراي نهايي برنامه و نمايش كنترل الگين ا–۷شكل 
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 شركت پيشگامان فناوري

  كلیه حقوق این جزوه آموزشي متعلق به سایت آموزش الكترونیكي پرشیا میباشد
 )nasiri@persiaelearning.com  (نصيريوحيد :       استاد دوره               پيشرفته ASP.NETجزوه آموزشي كالس 

 

  :تمرين
  

اكنـون محتويـات صـفحات جديـد را هـر مطلـب        . سه وب فرم جديد به پروژه اي تازه اضافه نماييد          -۱
 و ديگـري    UCHeaderدو كنترل كاربر يكي به نام       مي خواهيم   . دلخواهي مي توانيد در نظر بگيريد     

 كه در پايين تك تك صفحات قرار خواهـد           UCFooterدر كنترل   .  خلق نماييم  UCFooterرا به نام    
 آرم سايت   UCHeaderدر كنترل   . گرفت كپي رايت سايت را به همراه يك تصوير نمايش مي دهيم           

ه تمـام  بـراي نظـم بخـشيدن بـ    .به همراه چند لينك به تمام صفحات تعريف شده قرار خواهد گرفـت      
  . استفاده نماييدHtml Tableصفحات حتما از كنترل 
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