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ASP.Net

.NET يکAPI جديد است که ابزارهاي جديدي را براي
Webو Windowsنوشتن برنامه هاي کاربردي تحت 

را مهيا ميکند که اين سايت توسط اين زبان
نوشته شره است که در مورد شرکت الکتريک خودرو 

جاده آسيايی 2شرق ميباشد که اين شرکت در کيلومتر 
814مشهد به قوچان واقع گرديده که هم اکنون با تعداد 

ير نفر پرسنل مشغول فعاليت توليدي می باشند و ز
می )IAP) مچموعه گروه صنعتی قطعات اتوبيل ايران

.باشد

:مقدمه 

:  کالسيک از دو زاويه اصلی قابل مطالعه استASPبا ASP.NETتفاوت بين 
بت به امکانات بمراتب بيشتري را از بعد برنامه نويسی نسASP.NET: بعد اول 

ASP و مايکروسافت در اين زمينه از نقطه نظرات. کالسيک ارائه نموده است
کار کرده اند استفاده و سعی نموده است که با ASPپيشنهادات افراديکه با 

ويسی بررسی دقيق اين نوع خواسته ها ،امکان افزودن قابليت هاي جديد برنامه ن
 .را محقق نمايدASP.NETدر 

اد تغييراتی را در رابطه با اصول برنامه نويسی براي ايجASP.NET: بعد دوم 
ASP.NETبراي ايجاد و نوشتن صفحات . صفحات وب پويا ايجاد نموده است 

ASPه با در رابط"نيازمند کسب تجارب بيشتر و جديدتري نسبت به آنچه قبال

.کالسيک فراگرفته شده است، خواهد بود

:مقدمه 

کالسيک ASPو بررسی تفاوت هاي موجود با ASP.NETمعرفی 
کالسيک است ؟ در پاسخ به سوال فوق می ASPنسخه جديدي از ASP.NETآيا 

بعنوان يک نسخه اصالح شده و يا تکميلیASP.NETبايست با صراحت اعالن نمود که 
ASP.NETنبوده و در حقيقت ASP 3.0کالسيک يعنی ASPنسبت به آخرين نسخه 

بر اسکريپت هائی که"يک الگوي جديد براي پياده سازي برنامه ها تحت وب خصوصا
در اين مقاله سعی خواهد شد که به . روي سرويس دهنده اجراء می گردند ، می باشد 

کالسيک پرداخته و در اين ASPو ASP.NETبررسی مهمترين تفاوت هاي موجود بين 
. يم رهگذر نگاهی نيز بر اصول اوليه و اساسی براي ايجاد اين نوع صفحات داشته باش

.NET Common Language Runtime شرکت مايکروسافت در حال ايجاد يک
اين زير ساخت جديد ، . براي ويندوز است ( Low-Level)زير ساخت سطح پايين 

ته و بعنوان حد واسط بين عمليات سطح پايين ويندوز و برنامه هاي کاربران ، قرار گرف
ناميده شده CLRزيرساخت فوق . خواهد کرد ( مديريت اجراي کدها ) ايفاي وظيفه 

م افزار مسئول ايجاد يک سطح خاص از کپسوله سازي بين پياده کنندگان نرCLR.است 
واهد باعث تسهيل در ايجاد برنامه هاي تحت ويندوز خ"و سيستم عامل بوده و طبيعتا

شد

:ASP.NETتعریف زبان 

:ASP.NETتعریف زبان 
ديريت م: در اين راستا پياده کنندگان نگران انجام عمليات سطح پايينی نظير 

ليات حافظه ،مديريت اشاره گرها ،تفاوت بين زبانهاي برنامه نويسی و ساير عم
يک محيط زمان اجراء بصورت CLR. نخواهند بود! رايج دردسر آفرين 

Object-Oriented هر نوع داده در . استCLR بصورت يک شی بوده که در
امکان CLR. کنار خود مجموعه اي از متدها و خصايص را خواهد داشت 

ستم دستيابی به مجموعه اي حياتی از سرويس ها و خدمات ارائه شده توسط سي
رسی به امنيت ، تعيين اعتبار ،دستيابی به سيستم فايل ، دست: عامل نظير 

.اطالعات شبکه اي و ساير عمليات مورد نياز را فراهم می نمايد
: نکته

نوشته می شوند را CLRکدهائی که با استفاده از امکانات ارائه شده 
Managed code و کدهائی که از زير ساخت فوق استفاده نمی نمايند را

Unmanaged Codeمی گويند.

:شرکت الکتریک خودرو شرق
جاده آسيايی مشهد به قوچان واقع گرديده که هم 2اين شرکت در کيلومتر 

.نفر پرسنل مشغول فعاليت توليدي می باشند814اکنون با تعداد 
توليدات انواع دسته سيم واير شمع و کابل باطري انواع خودروهاي سواري و

، پرايد، سمند، کاروان، پاژن، پيکان سواري و RD، پژو 405سنگين از قبيل پژو 
، کمباين جانديز، MFوانت، نيسان، مينی بوس ايويکو، تويوتا لندکروزر، تراکتور 

.، سيناد، زانتيا و ديگر خودروها می باشد323، دوو ماتيز، مزدا 206پژو 
نده  سال سابقه درخشان، اولين و بزرگترين شرکت توليد کن28اين شرکت با 

.انواع دسته سيم و واير شمع و کابل باطري انواع خودرو در کشور است
ردد و بطور محصوالت توليدي اين شرکت نيز با کيفيت بسيار عالی توليد می گ

.مستقيم به شرکتهاي خودروسازي داخل کشور ارسال می گردد
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در اين سايت چند صفحه وجود دارد که در صفحه اول کهه همهان 
گذاشته که آن را توسط Back groundصفحه اصلی است يک 

aspدر Back groundفتوشاپ درست کرده و توسط دسهتور 

آمده است در وسهط آن توسهط جهداول Patternبه صورت يک 
ديگر قسمت باال را که با فتوشاپ درست کرده گذاشته و در قسمت

تن يک عکس که مربوط به کارخانه است گذاشت و در پايين آن مه
نوشته شده و در قسمت سمت راست منوها که آنهها نيهز توسهط 

بخش نيهز تقسهيم شهدهاند و 10جداول درست شده اند را که به 
داده می شوند (Link)گزينه هاي داخل آن هرکدام به جايی ببرند 

:که عبارتند از

.هستيم را نمايش می دهد» که همان صفحه اي که در آ: قسمت صفحه اصلی
ند که محصولی راکه در بخش کارکنان کاربر تعريف می ک: قسمت توليدات ما

.همراه با قيمت محصول و نام محصول عکس مورد نياز را نمايش می دهد
يا ايران خودرو را نمايش  IAPکه کارخانه هاي وابسته به : شرکت هاي وابسته

.می دهد
يا الکتريک خودرو  EKSکه در آن يک عکس که مطلق به شرکت  : ارتباط ما

که عکس آن در صفحه اول مشاهده EKSشرق که شعبه ديگر از همان شرکت 
.شده است و آدرس، تلفن، فاکس و ايميل اين شرکت در آن قرار دارد

س  يک شناسه کاربر و رمز عبور را دريافت کرده و سپ» بخش کارکنان که در آ
نه هاي توسط کليد ورود که می توان به صفحه ديگري پيوند بخورد و در آن گزي

ثبت محصول جديد و نمايش قيمت وجود دارد که اگر ثبت محصول جديد را 
ل انتخاب کنيم پنجره اي براي ما باز می شود که در آن محصول که نام محصو

.جديد دارد 

می Broseو در قسمت قيمت، قيمت محصول جديد را وارد کرده و در قسمت 
ه توانيم عکس ممورد نظر را انتخاب کرده و توسط دکمه ارسال اين اطالعات را ب

مت در آنجا نمايش آنچه که وارد کرديم است و در قس)قسمت توليدات ما فرستاده 
ت نمايش قيمت که باز پنجره اي جديد براي ما باز شده و آنچه که در قسمت ثب

.محصول جديد درج شده همراه با نمايش آن محصول را نمايش می دهد
Profile History : که نمايش تاريخچه  شرکت مربوطه که همان رزومه شرکت

.است
ه که با لينک کردن روي آن صفحه اي براي ما باز می شود ک: بخش هاي کارخانه

پشت زمينه آن باز هم با فتوشاپ تهيه شده و داخل جدول است که با انتخاب
Clickمربوطه و کليک کردن روي دکمه Text Boxکردن هر کدام از گزينه هاي 

تصويري براي ما باز يا نمايش داده می شودimageدر قسمت 

Backکه قسمت مختلف کارخانه است و توسط پيوند پايين به نام 

 Wireمی توان به همان صفحه اصلی برگشت و دو در قسمتهاي 

Harnesses وBattery cable ignition wire که در همه
و يک دکمه نمايش وجود دارد که اگر هر کدام Text Boxآنها يک 

مربوطه را انتخاب کرده و دکه نمايش را کهText Boxاز گزينه هاي 
در قيمت آن محصول براي شما مشخص می شود ترتيب هر قسمت 
عبارتند از قسمت اول سيم هاي مربوط که در ماشين هاي مختلف 

مورد استفاده قرار می گيرند و قسمت دوم که احتراق سيم ها و 
.قسمت سوم براي نمايش کابل هاي باطري می باشد

در اين سايت اندازه صفحات توسط کد نويسی 
Javasript تعيين شده است و يک صفحه که تمام

صفحات مربوط به آن نمايش داده می شود و درست با 
دستورات معينی تعيين شده که هر کدام در چه زمانی

طراحی asp.netو HTMLاين برنامه توسط دو کد 
.شده است

ده نمايش داده شوند و در آن از دو پايگاه داده استفاده ش
درست Accessکه بانکهاي اطالعاتی را توسط برنامه 

asp.netشده اند استفاده شده و داراي يک فايل کامل 

و چهار فايل اجرايی هستند

که در آن يک فايل اجرايی به نامه dbکه به ترتيب عبارتند از 
Bank وجود دارد که درون آن دو جدول که باAccess ساخته

ود شده و براي بانک اطالعاتی مورد استفاده قرار گرفته است وج
.دارد
Pic :در که عکس هايی که در سايت مورد استفاده قرار گرفته اند

.آن موجود می باشند
Default : که يک فايل اجرايیasp.net می باشد و در اين

ذاشته صفحه بيشتر صفحاتی را که در سايت استفاده شده اند را گ
هر دفعه هر کدام از اين صفحه Select caseو توسط دستورات 

:  صفحات براي ما باز می شوند داراي صفحات
–4شرکتهاي وابسته –3توليدات ما –2صفحه اصلی  –1

صفحه اول بخش کارکنان–5ارتباط با ما 
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6–Wire Harnesses, Profile, History  Ignition wire,  وBattery 

Cableمی باشد شامل می شود که اين بخش ها را توضيح داديم.
که صفحه مربوط به گزينه بخش هاي کارخانه که: Factory view.aspفايل اجرايی -

ي يک که دارا. توضيح آن در قبل آمده است را به نمايش گذاشته و مربوط به آن می باشد
.می باشدFactory view.aspx.vbفايل 

که مربوط به صفحه قسمت بخش کارکنان در قسمت: Get price.aspxفايل اجرايی -
.می باشدupload.aspx.vbثبت محصول است که داراي يک فايل 

.نيز می باشدconfigurationو داراي يک فايل 
.که کد جاو اين که مربوط به اندازه صفحات می باشد در آن وجود دارد: Scriptفايل -

:خال صه
ASP.NET

نسخه بعنوان يک نسخه اصالح شده و يا تکميلی نسبت به آخرين
ASP کالسيک يعنیASP 3.0 نبوده و در حقيقتASP.NET

"يک الگوي جديد براي پياده سازي برنامه ها تحت وب خصوصا
اسکريپت هائی که بر روي سرويس دهنده اجراء می گردند ، می 

.باشد 
.NET يکAPI جديد است که ابزارهاي جديدي را براي نوشتن

.  را مهيا ميکندWebو Windowsبرنامه هاي کاربردي تحت 
که حاوي تعداد  Visual Studio .Netمحيط توسعه بسيار قوي

زيادي ابزار توسعه کامال ويژوال و الگوهاي از پيش طراحی شده و
.راحتی و توانايی کار و مديريت پروژه ها است

:)IAP) گروه صنعتی قطعات اتوبيل ايران
توليد و گروه صنعتی قطعات اتوبيل ايران  بعنوان يکی از پشگامان

ی رضا سازنده انواع قطعات خودرو با تغيير مالکيت از شرکت صنعت
تاسيس گرديد و 1357فعاليت می نمود در سال 1352که در سال 

:  داراي شرکتهاي زير می باشد
شرکت رينگ سازي مشهد–1
شرکت الکتريک خودرو شرق–2
شرکت اگزوز خودرو خراسان–3
شرکت قطعات محوري خراسان–4
شرکت ايمن خودرو شرق–5
شرکت کابل خودرو سبزوار–6

:در اين سايت
اين سايت در مورد شرکت الکتريک خودرو شرق می 

نوشته شده است که شامل ASP.NETباشد و از زبان 
:قسمت هاي

قسمت صفحه اصلی
قسمت توليدات ما

شرکت هاي وابسته
ارتباط ما

بخش هاي کارخانه



بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    

(        پژوهشی www.iranclg.ir

8/14/2019

بزرگترین پایگاه جامع علمی و )ایران کالج    

(        پژوهشی www.iranclg.ir 4


