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دس ایي هقالَ سعی شذٍ است تا تصْست قذم تَ قذم ًحٍْ ًوایش اطالعات هْسد ًیاص دس صفحات ّب سا تاُن هشّس
کٌین.
.1

 VS2005سا اجشا کٌیذ ّ اص هٌْی فایل گضیٌَ

 New\Web Siteسا اًتخاب ًواییذ تا پٌجشٍ New Web Site

ًوایش دادٍ شْد.
 .2دس ایي پٌجشٍ  ASP.NET Web Siteسا اًتخاب ًواییذ Location .سا سّی  Language ّ FileSystemسا سّی
 #Cتٌظین کٌیذ ّ سپس کلیذ  OKسا کلیک ًواییذ.
 .3دس ایي هثال تشای ًوایش اطالعات اص  DataGridاستفادٍ هی کٌین .تَ ُویي هٌظْس اص

 Toolboxتخش

 Dataگضیٌَ  GridViewسا اًتخاب ًواییذ (دس حالت  ّ )Designآى سا سّی صفحَ ّب دسگ کٌیذ.
 .4سّی  GridViewکلیک ساست ًوْدٍ ّ گضیٌَ

 Show Smart Tagسا اًتخاب ًواییذ .اص هٌْی ًوایش دادٍ

شذٍ گضیٌَ  Choose Data Sourceسا تاص ًوْدٍ ّ <  >…Sorce New Dataسا اًتخاب ًواییذ .پٌجشٍ Data
 Source Configuration wizardتاص هی شْد.
 .5دس پٌجشٍ تاص شذٍ گضیٌَ

 Databaseسا اًتخاب ًواییذ .تشای

ID

 DataSourceاًتخاب شذٍ هی تْاًیذ

تعییي کٌیذ .ایي  IDتطْس پیش فشض هقذاس  SqlDataSource1سا داسد .کلیذ  Okسا اًتخاب ًواییذ.
 .6دس پٌجشٍ تعذ کلیذ  New Connectionسا کلیک کٌیذ .پٌجشٍ  Add Connectionتاص هی شْد.
 .7دس ایي پٌجشٍ گضیٌَ

 Server Nameسا تاص ًوْدٍ ّ ًام

 Select or Enter Database Nameسا تاص ًوْدٍ ّ

 Serverهْسد ًظشتاى سا اًتخاب ًواییذ .قسوت
Test

 Northwindسا اًتخاب ًواییذ .تا اًتخاب کلیذ

 Connectionهی تْاًیذ صحت عولیات اًجام شذٍ سا تشسسی کٌیذ .کلیذ  Okسا کلیک ًواییذ.
Yes,

 .8دس پٌجشٍ  Configure Data Sourceکلیذ  Nextسا کلیک کٌیذ .دس صفحَ جذیذ دس صْستی کَ گضیٌَ
 Save this connection asاًتخاب ًشذٍ تاشذ ،آى سا اًتخاب ًواییذً .ام پیش فشض تشای

 ConnectionStringسا قثْل ًوْدٍ ّ کلیذ  Nextسا کلیک کٌیذ .تا ایي کاس هقذاس  ConnectionStringدس فایل
 Web.Configرخیشٍ هی شْد .رخیشٍ آى دس فایل تٌظیوات دّ هضیت داسد :یکی ایٌکَ اهٌیت تیشتشی
داسد .دّم ایٌکَ استفادٍ اص آى دس صفحات دیگش تَ ساحتی اهکاى پزیش است .کلیذ  Nextسا اًتخاب ًواییذ.
 .9دس صفحَ تعذ گضیٌَ  Specify Column from table or viewسا تَ حالت اًتخاب دسآّسدٍ ّ گضیٌَ

Name

(ًام جذّل هْسد ًظش) سا سّی  Customersتٌظین کٌیذ .تا ایي کاس فیلذُای جذّل اًتخاب شذٍ (دس ایٌجا
جذّل  )Cusomersدس لیست ً Columnsوایش دادٍ هی شْد .اص ایي لیست فیلذُای

ّ CusomerID

 City ّ CompanyNameسا اًتخاب کٌیذ .کلیذ  Nextسا کلیک ًواییذ.
 .10دس صفحَ جذیذ تا اًتخاب کلیذ  Test Queryهی تْاًیذ اص صحت عولیات تا ایٌجا اطویٌاى حاصل ًواییذ.
پس اص آى کلیذ  Finishسا اًتخاب ًواییذ.
 .11دس ایٌجا هشحلَ اّل صفحَ ّب ها آهادٍ شذٍ است .شوا هی تْاًیذ تا اجشای ایي تشًاهَ صفحَ ّب ّ
اطالعات هْسد ًظشتاى سا دس آى تثیٌیذ.
پس اص اجشا خْاُیذ دیذ کَ ُوَ اطالعات اص جذّل هْسد ًظش تَ یکثاسٍ دس صفحَ ًوایش دادٍ هی شْد ّ ایي
چٌذاى تشای یک صفحَ ّب هٌاسة ًیست .تشای ایي کاس هی تْاى اص اهکاًات صفحَ تٌذی هْجْد دس
استفادٍ ًوْد .تشای ایي کاس اص هٌْی

GridView

 Show Smart Tagگضیٌَ  Paging Enableسا اًتخاب ًواییذ .اجاصٍ دُیذ تا

ایٌجا ُستین گضیٌَ  Enable Sortingسا ًیض اًتخاب کٌین .تا اًتخاب ایي گضیٌَ هحتْیات
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 Gridviewتصْست هشتة
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شذٍ ًوایش دادٍ هی شْد.
حاال تا اجشای تشًاهَ ،اطالعات شوا تصْست صفحَ تٌذی شذٍ ّ هشتة ًوایش دادٍ هی شْد.
فیلتر کردن اطالعات
ُذف اص ایي هشحلَ اهکاى فیلتش کشدى اطالعات تا تْجَ تَ شِش هْسد ًظش کاستش هی تاشذ .تذیي هٌظْس تایذ هشاحل
صیش سا قذم تَ قذم اًجام دُیذ:
 IDهشتْط تَ

 .1اص  Toolboxتخش  Standardیک عذد  ّ TextBoxیک  Buttonسّی صفحَ قشاس دُیذ.

 TextBoxسا تَ  Button ّ txtCityسا تَ  btnSubmitتغییش دُیذ .خاصیت  Textهشتْط تَ  Buttonسا تَ
 Submitتغییش دُیذ.
 .2کٌتشل  SqlDataSourceهْجْد دس صفحَ سا تَ حالت اًتخاب دسآّسدٍ ّ اص هٌْی

 Tag Smartآى گضیٌَ

 Configure Data Sourceسا اًتخاب ًواییذ.
 .3دس پٌجشٍ جذیذ تا تْجَ تَ اًتخاب تْدى گضیٌَ  NorthwindConnectionStringکلیذ  Nextسا کلیک کٌیذ.
 .4دس پٌجشٍ جذیذ کلیذ  …WHEREسا اًتخاب ًواییذ .پٌجشٍ ً Add Where Clauseوایش دادٍ هی شْد .دس
ایي پٌجشٍ گضیٌَ  Columnسا سّی  Operator ّ Cityسا سّی = ّ  Sourceسا سّی  Controlقشاس دُیذ .اکٌْى
گضیٌَ  ControlIDسا سّی  txtCityتٌظین کٌیذ .تا ایي کاس دس حقیقت تعییي هی کٌین کَ اص هقذاس کذام
کٌتشل تشای ششط  WHEREاستفادٍ ًوایذ.
 .5دس ُواى پٌجشٍ کلیذ  Addسا اًتخاب ًواییذ .تا ششط هْسد ًظش تَ لیست ششّط اضافَ شْد .تا اًتخاب
کلیذ  Okتَ پٌجشٍ  Configure Data Sourceتشهی گشدین .دس ایي پٌجشٍ کلیذ  Nextسا کلیک ًواییذ.
 .6دس پٌجشٍ  Test Queryتا استفادٍ اص کلیذ  Test Queryهی تْاى ًتیجَ عولیات تا ایٌجا سا هشاُذٍ ًوْد.
تا ایي تفاّت کَ دس ایٌجا هقذاس فیلذ هشخص شذٍ دس

 WHEREاص شوا پشسیذٍ هی شْد .تشای تست

هی تْاًیذ هقذاس  Londonسا ّاسد ًواییذ .پس اص اًجام تست ،کلیذ  Finishسا کلیک کٌیذ.
پس اص اجشای تشًاهَ ،فقط

 ّ TextBoxکلیذ ًوایش دادٍ هی شًْذً .ام شِش

 Londonسا ّاسد ًوْدٍ ّ کلیذ

 Submitسا کلیک ًواییذ .خْاُیذ دیذ کَ ً Gridviewوایش دادٍ شذٍ ّ هحتْیات آى ُوَ داسای هقذاس  Londonدس
فیلذ  Cityخْد ُستٌذُ .وَ ایي کاسُا تذّى ًْشتي حتی یک خط کذ اًجام شذ!
)public TemporaryUserProfileItem GetTempProfile(object userID
{
)if (userID == null
;return null
else
;)return new TemporaryUserProfileItem(userID
}
هٌثعMSDN :
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