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کنترل های سرور – ASP.NET
 Controlها در واقع یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده رابط گرافیکی کاربری ( )graphical user interfaceهستند ،که
شامل textboxها (کادر متن)check box ،ها (کادر تیک)button ،ها (دکمه)listbox ،ها label ،ها و چندین ابزار
مختلف دیگر می شود .با استفاده از این ابزار ،کاربر قادر خواهد بود داده های مورد نیاز را وارد کرده و انتخاب کند،
همچنین تنظیمات دلخواه خود را اعمال کند.
 Controlها برای اهداف دیگری نیز بکار گرفته می شوند که از میان آن ها می توان به اعتبار سنجی ،دسترسی به داده،
امنیت ،ایجاد master pageها (صفحات الگو) و دستکاری داده اشاره کرد.
 ASP.NETاز پنج نوع مختلف ( web controlکنترل وب) بهره می گیرد که به شرح زیر می باشند :
HTML controls
HTML Server controls
ASP.NET Server controls
ASP.NET Ajax Server controls
User controls and custom controls
کنترل های سرور بیش از دیگر کنترل های ذکر شده در تکنولوژی  ASP.NETکاربرد داشته و در واقع جزء کنترل های
اولیه و اصلی آن می باشند .کنترل های سرور را می توان به ترتیب زیر گروه بندی کرد:

 – Validation controlsاین کنترل ها به منظور اعتبار سنجی ورودی کاربر ( )user inputبکار گرفته شده و با اجرای
اسکریپت های سمت سرویس گیرنده ( )client-sideکار می کنند.
 – Data source controlsاین کنترل ها داده را به  data sourceهای متفاوتی متصل ) (bindمی کند.
 - Data view controlsکنترل های نام برده در حقیقت listها (فهرست ها) و tableها (جداول) هستند که برای اینکه
نمایش داده شوند از  data sourceها به داده متصل ( )bindشوند.
 - Personalization controlsاین کنترل جهت شخصی سازی و تنظیم ( )personalizationصفحه مطابق با تنظیمات
دلخواه کاربر و بر مبنای اطالعات کاربر بکار گرفته می شود.
 - Login and security controlsکنترل مذکور در واقع کاربر را احراز هویت می کند(.)authentication
 -Master pagesصفحات الگو یک ( layoutطرح کلی) و ( interfaceرابط) همسان و یکپارچه ارائه می دهند که
سرتاسر برنامه ی مورد نظر بکار فته می شود.

شرح
فشردن این کلید به همراه دکمه ی  Altباعث می شود که  controlمورد نظر
انتخاب شود ( focusبه کنترل مورد نظر انتقال داده شود).
مجموعه ای از خصیصه های ( )attributeقراردادی که (فقط به منظور  renderیا
اجرا کردن بکار گرفته شده) و با خواص ) (propertyروی کنترل ارتباطی ندارد.
رنگ پس زمینه ( )background colorرا تعیین می کند.
این خاصیت ارجاعی به  Control objectمی دهد که دربردارنده ی اطالعات مربوط
به ( data bindingمقید سازی داده) کنترل جاری می باشد.

خاصیت
AccessKey

Attributes
BackColor
BindingContainer

رنگ خط ) (Border colorحاشیه را تعیین می کند.

BorderColor

استایل خط حاشیه ( )border styleرا تعیین می کند.

BorderStyle

عرض خط حاشیه ( (Border widthرا تعیین می کند.

BorderWidth

با استفاده از این خاصیت می توان تعیین کرد آیا پس از فشردن کنترل Button
اعتبار سنجی ( )validationبرای کالینت و سرور انجام گیرد یا خیر.
نشانگر این است که آیا کنترل های فرزند  server controlایجاد شده اند یا خیر.
شناسه ی  controlرا برای ( HTML markupصفحه ی  htmlیا صفحه ی
نشانگذاری شده با  )htmlبرمی گرداند.

CausesValidation
ChildControlCreated
ClientID

این خاصیت امکان دسترسی به شئ  HttpContextرا برای  web requestجاری
فراهم می کند  HttpContext object /مربوط به کنترل سرور مورد نظر را برمی

Context

گرداند.
مجموعه تمامی کنترل های موجود در کنترل مورد نظر را برمی گرداند (.)get

Controls

 Web server controlرا سبک دهی می کند .این خاصیت کلیه ی خواص کالس
 webControlرا که ظاهر کنترل را مشخص می کند را کپسوله سازی می کند.

می توان با این خاصیت کالس های  CSSرا به تگ های  ASPاعمال کرد.
در صورتی که کالس مذکور رابط ( IDataItemContainer )interfaceرا پیاده
سازی کرده باشد ،یک ارجاع به آن برمی گرداند.

ControlStyle

CssClass
DataItemContainer

چنانچه کالس مزبور ( interfaceرابط)  IDataKeysControlرا پیاده سازی کرده
باشد ،یک ارجاع ( )referenceبه آن را بازمی گرداند.
خاصیت  designmodeزمانی که برنامه نویس درحال اصالح و ویرایش صفحه ی
 ASP.NETدر محیط ویژوال استودیو است روی مقدار  trueتنظیم می شود.

DataKeysContainer

DesignMode

به کمک این خاصیت می توان اسمی که برای خاصیت  DisabledCssClassتک
تک وب کنترل ها  renderشده را تغییر داد .مقدار پیش فرض
" "aspNetDisabledمی باشد.

DisabledCssClass

کالس  CSSرا هنگامی که  controlغیر فعال شده است ،به المان  renderشده ی
 HTMLاعمال می کند.
فعال یا غیر فعال بودن کنترل را مشخص می کند.
این خاصیت نشان می دهد که آیا تم ها به کنترل مربوطه اعمال می شوند یا خیر.

Enabled
EnableTheming

مقداری برگردانده یا تنظیم می کند که این مقدار مشخص می کند آیا کنترل سمت
سرور  view stateخود و نیز کنترل های فرزندی که دربر می گیرد را حفظ (ماندگار

EnableViewState

) کند یا خیر.
لیست یا آرایه ای از  delegateهای  event handlerبرای کنترل مورد نظر برمی
گرداند.
این خاصیت از نوع  EventHandlerListهست که با استفاده از آلگوریتم جستجو
خطی ( )linear search algorithmورودی ( )entryهای مورد نظر را در فهرست

Events

 delegateها پیدا می کند.

Font.
فونت یا قلم نوشته ی متنی که توسط کنترل نمایش داده می شود را تنظیم می

Font

کند.
Foreground color.
با استفاده از این خاصیت می توان رنگ پس زمینه ی  Web server controlرا

Forecolor

تعیین کرد.
مقداری برمی گرداند که نشان می دهد کنترل مورد نظر دارای مجموعه خصیصه ها
( )attribute setهست یا خیر.
این خاصیت در صورتی که نمونه ی کالس  WebControlدارای key-value pair

HasAttributes

باشد true ،برمی گرداند.
این خاصیت مقداری را برمی گرداند که این مقدار مشخص می کند آیا کنترل های
فرزند  server controlجاری اطالعات  view stateرا ذخیره کرده اند یا خیر.
ارتفاع (طول) کنترل را بر حسب پیکسل یا با درصد ،گرفته و تنظیم می کند.
شناسه ی برنامه ای ( )programmatic IDتخصیص داده شده به کنترل سرور را
تنظیم ( getیا  )setمی کند.
مقداری بر می گرداند که این مقدار نشان می دهد آیا کنترل های موجود در کنترل
مورد نظر دارای  Control stateهستند یا خیر
مقداری می گیرد که این مقدار نشان می دهد کنترل در رابط کاربری فعال شده
است یا خیر.
این خاصیت مقداری را بازمی گرداند و این مقدار نشان می دهد آیا کنترل سرور
تغییرات را در  view stateخود ذخیره می کند یا خیر
مقداری باز می گرداند که این مقدار تعیین می کند آیا  view stateبرای این کنترل
فعال سازی شده است یا خیر.

HasChildViewState
Height
ID

IsChildControlStateCleared

IsEnabled

IsTrackingViewState

IsViewStateEnabled

این خاصیت مقداری را برمی گرداند که به وسیله ی آن تعیین می کند آیا کنترل
مورد نظر  view stateخود را بجای اندیس ( )indexبا شناسه ( )IDبارگذاری کند

LoadViewStateById

یا خیر.
Page containing the control.
ارجاعی ( )referenceبه نمونه ی  Pageکه میزبان (دربردارنده ی) کنترل سرور

Page

مورد نظر می باشد باز می گرداند.
Parent control.
ارجاعی به  controlپدر  server controlدر سلسله مراتب  page controlبرمی

Parent

گرداند.
توضیح :هر زمان که صفحه ای درخواست می شود ،در واقع سلسله مراتبی از
کنترل های سرور بر روی آن صفحه ساخته می شود .این خاصیت به شما امکان می
دهد کنترل پدر  server controlجاری را در آن سلسله مراتب پیدا کرده و
مشخص کنید.
این خاصیت ویرایش یا نسخه ی  ASP.NETکه  HTMLاجرا شده با آن سازگار
هست را مشخص می کند.

RenderingCompatibility

اطالعاتی را درباره ی ظرفی که میزبان کنترل کنونی به هنگام  renderشدن آن روی
 design surfaceمی باشد ،برمی گرداند.
خاصیت  siteیک شئ  Componentرا به یک شئ  containerمتصل کرده و

Site

امکان ارتباط بین این دو را فراهم می آورد .همچنین راهی برای مدیریت
 componentها توسط ظرف ( )containerمورد نظر ایجاد می کند.
این خاصیت مشخص می کند کدام یک از  Skinهای موجود ( skinهای موجود در
 skin fileها که در پوشه ی  themeقرار دارند) ،به  controlمورد نظر اعمال شود.

SkinID

مجموعه ای از خصیصه های متن ( )text attributeرا که به عنوان خصیصه ی
 styleبر روی تگ خارجی  web server controlاجرا شده و نمایش داده می شود،
برمی گرداند .از این خاصیت به منظور مدیریت خصیصه های  styleکه در تگ

Style

خارجی کنترل سرور وب  renderمی شود ،استفاده می شود.
ترتیب پیمایش ( )tab indexکنترل های سرور وب را در یک صفحه گرفته یا
تنظیم می کند.
مقدار  HtmlTextWriterTagکه مربوط به این  web server controlهست را
برمی گرداند.
اسم المان  htmlکه در حال اجرا و نمایش ( )renderشدن است را گرفته یا تنظیم
می کند.
قالبی ( )templateکه کنترل مورد نظر را دربردارد را برمی گرداند.
دایرکتوری (پوشه) مجازی صفحه یا کنترل دربردارنده ی  controlمورد نظر را بازمی

TabIndex

TagKey

TagName
TemplateControl
TemplateSourceDirectory

گرداند .آدرس (مسیر) صفحه یا  user controlی که دربردارنده ی کنترل جاری
است را مشخص می کند.
متنی که هنگام قرار گرفتن مکان نمای موس روی کنترل سرور وب ( web server
 )controlنمایش داده می شود را گرفته یا تنظیم می کند.

ToolTip

Unique identifier.
شناسه ی منحصر بفرد که به صورت سلسله مراتبی برای  server controlتعریف

UniqueID

شده اند را برمی گرداند.
یک دیکشنری از اطالعات stateهای مختلف که  ViewStateیک server side
 controlرا در بین  requestهای یک صفحه یکسان ذخیره و بازیابی می کنند می
گیرد.
یک دیکشنری از اطالعات مربوط به وضعیت ( )stateکه وضعیت  viewهای یک

ViewState

کنترلگر سرور را سرتاسر چندین  requestبرای یک صفحه ذخیره و بازیابی می کند
را برمی گرداند.
با استفاده از این خاصیت می توان مشخص کرد آیا شئ  StateBagبه کوچک و
بزرگی حروف غیر حساس باشد یا خیر.
با بکارگیری این خاصیت می توان  view stateرا برای کنترل ها به صورت تکی
فعال کرد حتی اگرهم  view stateبرای این صفحه غیر فعال شده باشد.

ViewStateIgnoreCase

ViewStateMode

بیان گر اینکه آیا  server controlروی صفحه قابل رویت می باشد یا خیر.

Visible

عرض  web server controlرا مقداردهی ( getیا  )setمی کند.

Width

 - Navigation controlsاین کنترل ها در پیمایش کمک شایانی ارائه می دهند .از میان این کنترل ها می توان به منوها
و نمایش درختی ( )tree viewاشاره کرد.
 - Rich controlsویژگی ها و امکانات فراوانی را ارائه می دهند ،از جمله ی آن ها می توان از FileUpload ،AdRotator
و  Calendar controlسخن بمیان آورد.
ساختار نحوی ( )syntaxاستفاده از کنترل های سرور به ترتیب زیر می باشد:
><asp:controlType ID ="ControlID" runat="server" Property1=value1 [Property2=value2] /

 Visual studioبا ارائه ی ویژگی ها و امکانات زیر به کدنویسی هرچه صحیح تر و عاری از خطا کمک می کند:
کشیدن و جای گذاری ( )drag & dropکنترل ها در design view
قابلیت  IntelliSenseکه خاصیت ها ( )propertyرا نشان داده و به صورت خودکار تکمیل می کند
پنجره ی  propertiesکه امکان تنظیم مقادیر  propertyرا به صورت مستقیم فراهم می کند
خواص (server control )property
کنترل های سرور  ASP.NETاز کالس  WebControlمشتق شده و همچنین تمامی خاصیت ها ،رخدادها و متدهای این
کالس را به ارث می برد.
خود کالس  WebControlو برخی دیگر از  server controlهایی که به صورت بصری اجرا نشده و نمایش داده نمی
شوند ( )renderدر واقع از کالس  System.Web.UI.Controlمشتق می شوند ،به عنوان نمونه می توان
 PlaceHolder controlو  XML controlرا نام برد.
 Server controlهای  ASP.NETکلیه ی خواص ( ،)propertyرخدادها ( )eventsو متدهای کالس  WebControlو
 System.Web.UI.Controlرا به ارث می برد.
جدولی که زیر مشاهده می کنید این خواص به ارث گرفته شده که بین کنترل های سرور مشترک می باشد را به نمایش
می گذارد :

Description
خصیصه ها و سبک های ( attributesو  html )stylesکه باید اجرا

Method
AddAttributesToRender

شده و نمایش داده شود ( )renderرا به HtmlTextWriterTag
اضافه می کند.
این تابع پس از اینکه کنترل فرزند به مجموعه کنترل های ( control

AddedControl

 )collectionشئ  controlاضافه شد ،فراخوانی می شود.
این تابع به کنترل سرور اطالع می دهد که یک المان HTML / XML
 parseشده و سپس المان مزبور را به مجموعه کنترل های ( control

AddParsedSubObject

 server control )collectionاضافه می کند.
خواص ( propertyهای)  styleتعریف شده در page style sheet

ApplyStyleSheetSkin

(صفحه ی سبک دهی) را به کنترل مورد نظر اعمال می کند.
این ( APIرابط برنامه سازی کاربردی) از زیر ساخت .NET

ClearCachedClientID

 Frameworkپشتیبانی می کند .توجه داشته باشید که نباید آن را
مستقیماً از کد خود اجرا کنید.
این تابع مقدار  ClientIDبه صورت موقت ذخیره ( )cacheشده را روی
 NULLتنظیم می کند(مقدار  nullرا به آن تخصیص می دهد).
اطالعات  control-stateکنترل های فرزند  server controlرا پاک می

ClearChildControlState

کند.
این متد زمانی بکار می رود که اطالعات  control-stateفرزند که در
 control stateکنترل پدر نوشته شده با ایجاد کنترل های فرزند جدید
بازنویسی ( )overrideمی شوند.
اطالعات  view-stateو  control-stateتمامی کنترل های فرزند

ClearChildState

 server controlرا حذف می کند.
اطالعات  view-stateکلیه ی کنترل های فرزند  server controlرا پاک

ClearChildViewState

می کند.
از این تابع به منظور ایجاد کنترل های فرزند استفاده می شود.
یک شئ  ControlCollectionجدید ایجاد می کند که کنترل های فرزند

CreateChildControls
CreateControlCollection

را در خود نگه می دارد(دربرمی گیرد).
این متد یک شئ  styleایجاد می کند که به منظور پیاده سازی تمامی

CreateControlStyle

خواص مر بوط به  styleبکار گرفته می شود.
یک منبع داده ( )data sourceرا به کنترل سرور و تمامی کنترل های

DataBind

فرزند آن متصل می کند.
یک منبع داده ( )data sourceرا به کنترل سرور و کلیه ی کنترل های
فرزند آن البته به شرط اینکه که  DataBinding eventاجرا شود

)DataBind(Boolean

متصل می کند.
منبع داده ( )data sourceرا به کنترل های فرزند server control

DataBindChildren

متصل می کند.
این متد را زمانی باید فراخوانی کنید که دیگر به  controlنیازی ندارید.

Dispose

این متد در واقع  controlرا در وضعیت غیر قابل استفاده ( unusable
 )stateرها می کند .پس از صدا زدن این متد باید تمامی ارجاعات به
کنترل مربوط را آزاد کنید تا از این طریق حافظه ی اشغال شده توسط
زباله روب ( )garbage collectionبازگرفته و احیاء شود.
مشخص می کند آیا سرور کنترل ،کنترل فرزند دربرگیرد یا خیر.

EnsureChildControls

این متد اول مقدار خاصیت  ChildControlsCreatedرا چک می کند،
چنانچه این مقدار  falseبود در آن صورت متد CreateChildControls
صدا زده می شود.
این متد شناسه ای برای کنترل هایی که دارای  identifierنیستند ایجاد

EnsureID

می کند.
بررسی می کند آیا شئ مشخص شده با شئ جاری یکسان و برابر است یا

)Equals(Object

خیر.
به یک شئ امکان می دهد منابع ( )resourceرا آزاد ساخته و به دیگر

Finalize

عملیات پاک سازی ( )cleanupپیش از اینکه شئ مذکور توسط
 garbage collectionبازگرفته (احیاء) شود ،بپردارد.
این تابع به منظور دسترسی به کنترلی که شناسه ی آن در زمان

)FindControl(String

 designمشخص نیست استفاده می شود.
بسیاری از اوقات  idکنترل ها از قبل مشخص نیست و در زمان اجرا  idها

)FindControl(String, Int32

مشخص می شوند مثال زمانی که دکمه ها در  gridقرار می گیرند .با
استفاده از این متد می توان به این کنترل ها دسترسی داشت.
 Focusرا برای یک کنترل انجام می دهد Focus .فرایندی است که در
آن یک کنترل انتخاب می شود ( )keyboard cursorروی آن قرار می

Focus

گیرد.
اطالعات زمان طراحی یک کنترل را بازیابی می کند.
نوع نمونه ( )instanceجاری را برمی گرداند.
مشخص می کند آیا کنترل سرور دربردارنده ی کنترل های فرزند ( child

GetDesignModeState
GetType
HasControls

 )controlهست یا خیر.
مشخص می کند آیا رخدادهایی ویژه ی کنترل مورد نظر یا کنترل های

HasEvents

فرزند ( )child controlثبت ( )registerمی شوند یا خیر.
مشخص می کند آیا کنترل سرور فقط دربردارنده ی ( literal content

IsLiteralContent

محتویات متنی) هست یا خیر.
اطالعات  control-stateرا بازیابی می کند.

LoadControlState

اطالعات  view-stateرا بازیابی می کند.

LoadViewState

مسیر فیزیکی ( )physical pathکه یک مسیر مجازی ( )virtualبه آن

MapPathSecure

نگاشت می شود را بازیابی می کند.
یک  shallow copyاز شئ جاری ایجاد می کند.

MemberwiseClone

: Shallow copy
در فرایند  B ،shallow copyingتمامی مقادیر فیلد (A )field value
را کپی می کند .اگر مقدار فیلد یک آدرس حافظه باشد ،تنها آدرس
حافظه را دانلود می کند و اگر مقدار فیلد یک نوع اولیه ( primitive
 )typeباشد در آن صورت مقدار نوع اولیه را کپی می کند.
تعیین می کند آیا رخداد کنترل سرور به سمت ( parent controlکنترل

OnBubbleEvent

والد یا دربرگیرنده) صفحه فرستاده شود یا خیر.
رخداد  DataBindingرا فعال می کند.
رخداد  Initرا فعال می کند.

OnDataBinding
OnInit

رخداد  Loadرا فعال می کند.
رخداد  PreRenderرا فعال می کند.

OnLoad
OnPreRender

رخداد  Unloadرا اجرا می کند.

OnUnload

این متد یک شئ  streamبرمی گرداند که می توان از آن ها برای

OpenFile

خواندن محتوا ( )contentفایل مشخص شده در پارامتر  pathاستفاده
کرد.
این تابع پس از اینکه کنترل فرزند از مجموعه کنترل های ( control

RemovedControl

 control object )collectionحذف گردد صدا زده می شود.
محتویات کنترل را به یک  writerاعمال می نماید.
تگ آغازین حاصله از  renderشدن کنترل را به  writerارسال می

Render
RenderBeginTag

نماید.
محتویات کنترل های فرزند ( )child controlاز یک کنترل را به writer

RenderChildren

انتقال می دهد.
محتویات یک کنترل را به یک  writerاعمال می نماید.
خروجی (نتیجه ی  renderشدن) یک کنترل را به html text writer

RenderContents
)RenderControl(HtmlTextWriter

ارسال می کند.
در کنترل ( writerبه عنوان مثال  )html text writerتگ انتهایی یک

RenderEndTag

تگ را درج می نماید.
کلیه ی تغییرات اعمال شده در  control stateرا در زمان post back

SaveControlState

بازیابی می نماید.
تغییرات view stateی ر ا که بعد از آخرین فراخوانی متد

SaveViewState

 TrackViewStateاعمال شده است را ذخیره می نماید.
تنظیم کننده ی اطالعات زمان طراحی برای  controlمی باشد.

SetDesignModeState

ToString
شئ جاری را به صورت رشته برمی گرداند.
با  trueنمودن این خصیصه تغییرات  propertyهای کنترل در view

TrackViewState

 stateاعمال می شوند.
مثال :
اکنون نگاهی به تنها یکی از کنترل  server-sideفوق می اندازیم که یک کنترل نمایش درختی ()control tree view
می باشد .یک کنترل  tree viewدر واقع زیر کنترل های پیمایش ( )navigation controlنمایش داده می شود .کنترل
های پیمایش عبارتند از :کنترل  Menuو کنترل .SiteMapPath
یک کنترل  tree viewدر صفحه ایجاد کنید .اکنون  Edit Nodes...را از میان  taskها انتخاب کنید .هر یک از گره ها
( )nodeرا همان گونه که تصویر زیر نمایش می دهد با استفاده از  Tree view node editorویرایش کنید.

پس از ایجاد گره ها ( ،)nodeکنترل نمایش درختی (در  )design viewبه صورت زیر در خواهد آمد:

 AutoFormat... taskبه شما امکان می دهد  tree viewرا به صورتی که تصویر زیر نمایش می دهد قالب بندی
( formatدهی) کنید:

یک  label controlو  textbox controlبه صفحه اضافه کرده و آن ها را به ترتیب  lblmessageو  txtmessageنام
گذاری کنید.
اکنون کدهای الزم را می نویسید تا زمانی که روی یک گره ی ( )nodeمعین کلیک شد ،کنترل  labelمتن  nodeرا نشان
دهد و  text boxنیز تمامی گره های فرزند ( )child nodeرا در خود به نمایش بگذارد.
: Code behind

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
namespace ServerControl
{
public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
txtmessage.Text = " ";
}
protected void TreeView1_SelectedNodeChanged(object sender, EventArgs e)
{
txtmessage.Text = " ";
lblmessage.Text = "Selected node changed to: " + TreeView1.SelectedNode.Text;
TreeNodeCollection childnodes = TreeView1.SelectedNode.ChildNodes;
if (childnodes != null)
{
txtmessage.Text = " ";
foreach (TreeNode t in childnodes)
{
txtmessage.Text += t.Value;
}
}
}
}
}

) حال خواهی دید که باز کردن (بسط دادن) گره ها و بستن (جمع کردن.صفحه را اجرا کرده تا نتیجه را مشاهده کنید
.آن ها امکان پذیر می باشد

