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مهدی کیانی متولد اصفهان می باشد.او بیش از یک دهه است که 

در حوزه کامپیوتر و به صورت تخصصی در زمینه برنامه نویسی 

 یفعالیت می کند. در این مدت دوره های آموزشپلت فرم دات نت 

متعددی را در آموزشگاه های خصوصی،دولتی و نیمه دولتی 

برگزار کرده است. از یادگیری در همه امور لذت می برد و علاوه 

ر لینک ددر زمینه های هنری نیز فعالیت می کند. برنامه نویسیبر 

 زیر می توانید بیوگرافی او را مشاهده نمائید.

http://mkiani.ir/pages/biography 
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 درباره کتاب
 صفحه مطلب را شامل می شود.  191فصل  بوده که در مجموع بیش از ششاین کتاب دارای 

 صحبت خواهد شد. آن و اجزای MVCدر باره تکنولوژی در فصل اول 

ایجاد و اولین کنترلر را درون آن استفاده می کند را   MVCدر فصل دوم اولین برنامه ای که از تکنولوژی 

 استفاده خواهیم کرد.

 خواهیم دید. MVCنحوه استفاده از ویو ها را در برنامه های در فصل سوم 

 بررسی خواهد شد. MVCدرفصل چهارم بحث روتینگ ها در 

 با جزئیات بیشتر و همچنین فیلتر ها توضیح داده خواهند شد.درفصل پنجم اکشن متد ها 

توضیحات کاملتری در رابطه با ویو ها و همچنین متد های راهنما مورد بررسی قرار خواهند  ششم و نهایتا در فصل 

 گرفت.

 

در  ای مرجعهبه ترجمه صرف پرداخته نشده است بلکه برداشت نویسنده از کتاب این کتاب در نوشتن مطالب 

ترکیب شده  دهنویسن و نیز تجربیات شخصی با سایر منابع به ویژه سایت رسمی این تکنولوژی  همراه این زمینه 

 است و نگارش این کتاب بر این اساس شکل گرفته است.

 

افرادی که تجربیاتی در زمینه نوشتن مقاله یا مطالب علمی دارند نیک می دانند که چه کار بسیار دشواری است. 

تمامی کمبود وقتی که داشتم سعی کردم تا حد امکان مطالب کتاب بدون ایراد در اختیار شما قرار گیرد. لذا  با

صمیمانه تقاضامندم ایرادات مطالب را به همراه  نقطه نظرات خود از طریق پست الکترونیک ذیل با من در میان 

 گذاشته تا در نسخه های بعدی رفع گردند.

mkiani3000@gmail.com 

mailto:mkiani3000@gmail.com
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 این کتاب برای چه کسانی می باشد/نمی باشد
اگر شما از دسته برنامه نویسانی که دارای تجربه کار با یکی از زبان های برنامه نویسی دات نت نظیر سی شارپ 

ی توانید با این کتاب جهت شروع دارید م ،کاربرد آن ها در توسعه پروژه های تحت وبیا ویژوال بیسیک و 

قدم بردارید.علاوه بر دانش در زمینه دات نت نیاز به مفاهیم پایه در  MVCحرکت در مسیر استفاده از تکنولوژی 

نیز خواهید داشت.لذا چنانچه شما هیچ اطلاعاتی در زمینه های مذکور ندارید  html  ،Cssخصوص دستورات 

. علاوه بر این همانطور که از نام کتاب مشخص است این کتاب صرفا مقدمه این کتاب کمکی به شما نخواهد کرد

جهت به شما ارائه می دهد. هدف از این کتاب صرفا ارائه یک نقشه راه در  MVCتکنولوژی ای در خصوص 

 گرامی می بایستی با مطالعه سایر منابع و مراجع اصلی این گان حرکت به سمت این تکنولوژی است. لذا خواننده

 تکنولوژی توانمندی های خود را در این زمینه بهبود بخشند تا بتوانند از آن در پروژه های واقعی خود بهره گیرند.

 

 مقدمه 
نوشتن برنامه های تحت وب از زمان ظهور تکنولوژی های تحت وب تا به امروز تغییرات بسیاری را به همراه 

توسط ماکروسافت در بستر دات نت یکی از بزرگترین این تغییرات بوده  ASP.Netداشته است. ظهور 

که  مفاهیمییرد. یکی از است.تکنولوژی که هم اکنون نیز در بسیاری از پروژه ها مورد استفاده قرار می گ

ماکروسافت همواره سعی کرده در تکنولوژی های برنامه نویسی تحت وب مد نظر قرار دهد کاهش وابستگی ها 

تا به  ASP.Net Web Formsبین اجزای یک پروژه است. در این خصوص تغییرات زیادی در تکنولوژی 

توسعه برنامه های تحت وب را بتوان پیاده سازی  امروز انجام شده است. شاید یکی از تغییرات مهم در زمینه

 قداما توسط ماکروسافت دانست. ماکروسافت با ایجاد بستر جدید بر روی دات نت در این زمینه   MVCالگوی 

نام نهاد. این کتاب آغازی است برای قدم نهادن در  ASP.NET MVCبه پیاده سازی این الگو کرد و  آن را 

بهره برداری از آن در پروژه های متعدد. امیدوارم که این کتاب راهنمای مناسبی برای شما مسیر این تکنولوژی و 

 در این زمینه باشد.

 باتشکر

 مهدی کیانی

 1394پاییز 
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 چیست؟ ASP.Net MVCچیست؟  MVC: فصل اول

 

 

 مقدمه

یک الگوی طراحی است  MVC  می باشد. Controllerو Model ،Viewسر آغاز سه کلمه   MVCواژه  

می باشد چنین نیست. به طور کلی  ASP.Netویژه تکنولوژی  MVCو برخلاف اینکه بعضا تصور می شود 

الگوهای طراحی روش هایی را برای کد نویسی بهتر ارائه می دهند. الگو های طراحی به شما کمک می کنند تا 

هم ید که بتواند مزایایی از جمله موارد ذیل را برای شما فرابتوانید ساختار برنامه خود را به شکلی  طرح ریزی نمائ

 آورد:

د ینده می باشد. هر چه کآ منظور از نگهداری در اینجا مدیریت تغییرات در  نگهداری آسان تر کد: -1

شما بهتر و ساخت یافته تر نوشته شده باشد طبیعتا فهم و درک و اعمال تغییرات در آن به مراتب راحت 

 د.تر خواهد بو

اگر ساختار کد نویسی شما بر اساس الگوی صحیحی طرح ریزی شده باشد توسعه  توسعه پذیری بهتر: -2

 آن راحت تر و سریعتر انجام می پذیرد. 

ایی برنامه نیز به زد لهرچقدر ساختار کد نویسی یک پروژه بهتر باشد طبیعتا اشکا اشکا زدایی بهتر: -3

 مراتب راحت تر  و سریعتر خواهد بود.

یکی از فعالیت هایی که برای هر پروژه لازم است انجام پذیرد اما در  قابلیت تست پذیری بهتر: -4

بسیاری از پروژه ها بنا به علل مختلف انجام نمی شود و یا کمتر به آن توجه می شود تست کردن برنامه 

امه بهتر و دقیق ننوشته شده می باشد.کد نویسی بهتر باعث می شود که عملیات تست کردن بری و کد ها 

 تر صورت پذیرد. 

 بدین منظور طراحی شد تا امکانات فوق را فراهم آورد.  MVCالگوی 
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  MVCساختار 

می باشد. وظیفه هر  Controllerو  Model  ،Viewدارای سه بخش  MVCهمانطور که گفته شد الگوی 

 یک از این سه بخش به شرح ذیل است:

 Model :  در الگویMVC   به مجموعه کلاس های دات نت که معرف مدل های داده ای می باشند

Model  .می گویند 

 View : از الگوی  یبخشMVC  که وظیفه نمایش اطلاعات به کاربر را داردView .می گویند 

 Controller :  مهمترین بخش الگویMVC  بخشController ن  است. وظیفه این بخش های آ

ی کاربر را دریافت کرده سپس برای انجام درخواست ،  مدل)های(  مورد این است که درخواست ها

ارسال می کند تا  Viewرا انتخاب و مدل را به  Viewنظر را فراخوانی وپس از حصول نتیجه یک 

View  .داده های دریافتی را به کاربر نشان دهد 

 

 :  Domain Modelو  View Modelتفاوت 

دسته بندی کرد.  Domain Modelو  View Modelتوان به دو دسته کلی را می  MVCمدل ها در الگوی 

اگر علاوه بر نگهداری و  View Modelاگر مدل داده ای صرفا جهت نگهداری و نمایش داده ها بکار رود به آن 

 Viewمی توانید  می گویند. Domain Modelن به آ داده ها عملیات منطقی مختلفی نیز در آن صورت بگیرد

Model   ها را همانDTO  ها در نظر بگیرید که برای جابجایی داده ها بین اجزای مختلف یک پروژه بکار می

 روند.

. بدین صورت که هنگام پردازش شودمان استفاده ت  از هر دو نوع مدل به صورت همزدر یک برنامه ممکن اس

و پس از پردازش و برای نمایش از یک  کلاس به  Domain Modelدرخواست ها از یک کلاس به عنوان 

 Domainاستفاده گردد. بدیهی است در این حالت نیاز به مکانیزمی برای نگاشت  View Modelعنوان 

Model  ها بهView Model می باشد و بلعکس خود های متناظر. 

ASP.Net MVC چیست؟ 

ودر آن به پیاده  ASP.Net MVCمبحثی را مطرح کرد به نام   ASP.Netشرکت ماکروسافت در تکنولوژی 

مجموعه ای از  ASP.Net MVCپرداخت. در واقع  ASP.Netدر تکنولوژی  MVCسازی دقیق الگوی 

ر د کلاس هایی هستند که از بستر دات نت فریم ورک بهره برده و به پیاده سازی این الگو می پردازد.
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ASP.NET MVC  تق شده از کلاس کلاسهایی مشحاویController  به عنوان کنترلر ها، کلاس هایی به

به عنوان ویو می باشد. فایل هایی با پسوند  vbhtmlو یا  cshtmlیا  aspxعنوان مدل و نهایتا فایل هایی با پسوند 

aspx  یقینا برای شما آشنا می باشند. دو فایل بعدی یعنیcshtml  وvbhtml ی به نام ها مربوط به موتور ویوی

Razor  می باشند که درASP.NET MVC  مورد استفاده قرار می گیرند که در ادامه مطالب با جزئیات آن

 ها آشنا خواهید شد. 

ASP.Net MVC  وASP.Net Web Form 

یکی از سوالات و ابهاماتی که معمولا با به وجود آمدن یک تکنولوژی جدید در ذهن برنامه نویسان شکل می 

است که آیا تکنولوژی جدید جایگزین تکنولوژی های قبلی است و هر آنچه که قبلا بوده باید به دست گیرد این 

یار زیاد است. برنامه نویسان بسبرخی از به این سوال در بین  "بلی "فراموشی سپرده شود؟ متاسفانه پاسخ سطحی

ها به  اس آنمد نظر قرار گرفت و بر اس واقعیت این است که برای پاسخ به این سوال می بایستی شرایط بسیاری را

 از جمله : این سوال پاسخ داد. شرایط و سوالاتی

 ما در حال توسعه چه برنامه ای هستیم؟ 

 برنامه ما در چه سطح از لحاظ وسعت قرار دارد؟ 

 زمان ما برای نوشتن یک برنامه چقدر است؟ 

  ؟داریمچه میزان الزام در به کار بردن تکنولوژی خاصی 

 چیست؟ با نرم افزار تولید شده ط نرم افزاری و سخت افزاری محیط نهایی کارشرای 

 چه جنبه هایی از برنامه نویسی برای برنامه مورد نظر ما بیشتر اهمیت دارد؟ 

 در رابطه با شرایط مساعد برای استفاده از آن تکنولوژی  دیدگاه مالک و توسعه دهنده آن تکنولوژی

 چیست؟

 شتن و)در لحظه نه موازات تکنولوژی جدید به روز رسانی خواهند شد یا خیر؟تکنولوژی های قبلی ب

مطرح نشده  Web Formاین کتاب هنوز اطلاعیه ای از سوی ماکروسافت مبنی بر عدم پشتیبانی از 

 است(

 همانطور که می دانید هر برنامه دارای شرایط خاصی است و با توجه به آن شرایط باید تصمیم گیری شود که از

چه بستری برای توسعه برنامه استفاده گردد. به عنوان مثال اگر شما نیاز به یک فرم بسیار ساده دارید و فقط چند 

و یا هر  DDDاز برنامه نویسی لایه ای یا آیا صلا ح است  به مرحله اجرا برسانیدرا  نآساعت فرصت دارید تا 

ترین الا است استفاده گردد یا اینکه ساده ترین و سریعالگوی دیگری که اثربخشی آن در برنامه های متوسط به ب

ر زمان بسیار مهم است و همچنین برنامه نهایی یک و؟ یقینا چون در این مثال فاکتراه مقرون به صرفه خواهد بود
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فرم ساده می باشد بنابر این به هیچ وجه به صلاح نیست که برای این کار به سمت الگوی برنامه نویسی لایه ای و 

 بروید.پیاده سازی چند لایه مختلف برای ایجاد یک فرم ساده 

به راحتی نمی توان یک تکنولوژی را جایگزین قبلی ها کرد. بنابر این بهتر است به بیان شده  پس همانطور که 

بگوییم مزایا و معایب هر کدام نسبت به  Web Formبهتر است یا  ASP.Net MVCجای اینکه بگوییم آیا 

 یکدیگر کدام است و اصولا چه زمانی از کدام یک باید استفاده کرد؟

 

 ا جهت اطلاع!فصر

 Windowsرو نمایی شد جوی عجیب مبنی بر این که  3.1همراه با دات نت فریم ورک  WPFتکنولوژی  2111زمانی که در سال 

Forms  دیگر مرده است. همه سوئیچ کنند بهWPF   و از این دست جملات شکل گرفته بود که گذر زمان ثابت کرد که نباید در

را معرفی کرد هیچگاه از کلمه  WPFجایگزین کردن تکنولوژی ها عجله کرد.)جالب اینجا ست که خود ماکروسافت زمانی که 

سفانه این موضوع در بین برنامه نویسان ایرانی بیشتر ملموس است. همین متا استفاده نکرد( Windows Formsجایگزین برای 

 نیز رخ داد! MVCاتفاق زمان ظهور 

 

 چگونه است؟ ASP.Net MVCچرخه کار در 

. واهد شدخفرستاده می شود این درخواست توسط کنترلر مربوطه دریافت  سرورزمانی که یک درخواستی برای 

ریف شده در برنامه مدل مربوطه را انتخاب و درخواست را پردازش می کند. سپس کنترلر از بین مدل های تع

پردازش درخواست می تواند به . گویندمتد می   اکشنپردازش ها توسط متد هایی انجام می شود که به آن ها 

سادگی نمایش یک رشته متنی باشد یا می تواند یک مجموعه از اطلاعات را در پایگاه داده تغییر دهد. پس از 

)در ربربه کا آماده نمایشتوسط کنترلر انتخاب شده و سپس داده های  ویواینکه در خواست پردازش شد یک 

مربوطه خروجی مورد نیاز را برای کاربر مهیا  ویویی شوند و نهایتا توسط مدل به ویو فرستاده م صورت وجود( 

به صورت زیر نشان داده  Adam Freemanنوشته   Apress Pro MVC 5. این روند در کتاب می سازد

 شده است.

 

 1  - 1شکل 
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 د:به عنوان مثال درخواستی به صورت آدرس زیر به سرور ارسال می شو

http://www.domain.com/Account/Register 

که  Registerدرخواست فوق را دریافت و متناظر با آن متدی به نام  Accountدر این حالت کنترلری به نام 

خروجی مورد نظر به کاربر ارسال  تعریف شده است فراخوانی و پس از پردازش مذکور Accountدرون کنترلر 

برای پردازش درخواست های کاربر فراخوانی می شوند  MVCمی شود. همانطور که گفته شد متدهایی که در 

می تواند یک داده ثابت نظیر یک رشته متنی ساده و یا  از جنس   متد معروف هستند. خروجی این متد ها اکشنبه 

ActionResult  نظیر(ViewResult ) باشد. نگران نباشید این جزئیات در ادامه مباحث به تفضیل توضیح داده

 خواهند شد.

 ASP.Net MVCبرخی از امکانات و مزایای کلیدی 

  انتزاعی بر بستر دات نت به صورتی کاملا MVCاز آن جا که کد های فریم ورک  گسترش پذیری : -1

لیه از پیاده سازی های اوبه راحتی می توانید  اند  شماهمراه  با پیاده سازی های پیش فرض  نوشته شده 

 به عنوان مثالاستفاده و یا آن را گسترش دهید.  ان 

a.  شما می توانید از پیاده سازی های پیش فرضی که درMVC  برای هر مبحثی تعبیه شده است

 و...  Controller Factoryیا  View Engineاستفاده نمائید. مثلا سیستم 

b.  شما می تواند با ارث بری از کلاس های موجود درMVC  پیش فرض را به نحو پیاده سازی

 .سفارشی View Engineمقتضی و مورد نیاز خود تغییر دهید. مثلا ایجاد یک 

c. می توانید با پیاده سازی اینترفیس های موجود در این فریم ورک بخشی از فریم ورک  همچنین

 . مثلا تغییر ساختار انتخاب و ایجاد کنترلر ها پیاده سازی کنید را از ابتدا تا انتها خودتان

رخ می دهد نیاز به تجربه  ASP.NET MVCنکته: توسعه و تغییر روال های پیش فرضی که در 

 و مهارت می باشد. لذا برای برنامه نویسان مبتدی در این زمینه پیشنهاد نمی گردد.

 تولید شده htmlکنترل کامل بر روی کد های  -2

a.  موتور نمایشیMVC  به شکلی است که این امکان را به شما می دهد تاکنترل کاملی بر روی

در قیاس با کامپوننت  MVCتولید شده داشته باشید. این یکی از مزایای مهم  htmlکد های 

کنترل های این تکنولوژی   ASP.Net Web Formدر  می باشد.  Web Formهای 

اگر چه  را به عهده دارند. htmlرندر می باشند که مسئولیت تولید کد های  دارای متدی به نام

ها نیز وجود دارد تا بتوان  ASP.NET Web Formsامکان شخصی سازی کنترل های 

ر د خروجی مورد نیاز را تولید کرد اما این ار مستلزم مهارت و گاها کد نوبسی زیادی می باشد.

http://www.domain.com/Account/Register
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MVC  د های ها ک ویوشما می بایستی  درhtml  را بر اساس مدل داده ای و نیز عملکرد ویو

ای که کنترل  htmlیقینا در این حالت نیاز است تا برنامه نویس بسیاری از کد های  تولید نمائید.

مسئول تولید آن ها بودند را به صورت دستی بنویسند. اینکه کدام روش  Web Formهای 

د تا س نیز دارد. بسیاری از برنامه نویسان مشتاق هستنبهتر و ساده تر است بستگی به برنامه نوی

کنترل همه چیز را خودشان در درست بگیرند. برخی نیز ترجیح می دهند بر اساس امکانات 

 111تا  1موجود اقدام به توسعه برنامه های خود نمایند. اگر شما نیز مانند من دوست دارید تا 

البته موتور های  برای شما خواهد بود. MVC کد های ایجاد شده تحت کنترل خودتان باشد

برای شما مهیا   htmlجهت تولید سرعتر کد های امکاناتی را در  MVCتولید واسط کاربری 

 می کند.

  قابل تست بودن بخش های مختلف  -3

 ASP.Netمی باشد و در  MVCاز آنجا که اصل عدم وابستگی یکی از مهمترین خواص الگوی 

MVC  پیاد ه سازی شده است شما به راحتی خواهید توانست تا برای بخش های  ه خوبیباین اصل

 مختلف برنامه خود کد های تست بنویسید.

 (URL Routing –سیستم قوی آدرس دهی)نگاشت آدرس ها  -4

نیز  Web Formکه البته در  ASP.Net MVCیکی دیگر از جنبه های قوی و دوست داشتنی 

برای درک بهتر این مورد دو آدرس  ستم آدرس دهی می باشد.می توان آن را پیاده سازی کرد سی

 بگیرید: زیر را در نظر 

http://www.apress.com/default.aspx?book=promvc5&author=adam_freeman&y

ear=2001 

http://www.apress.com/book/promvc5/adamfreeman/2001 

درس دومی خوانایی بهتری نسبت به اولی دارد. همچنین کاربران راحت تر می همانطور که مشاهده می کنید آ 

 د.ستی بتوانند آن را تغییر دهند یا آن را به اشتراک بگذارنت دتوانند آدرس فوق را به ذهن بسپارند و یا به صور

ASP.Net MVC  به شکل هوشمندانه ای اقدام به پیاده سازی آدرس ها می کند و به شما این قابلیت را می دهد

 تا آدرس های شفاف وبا کاربری بالا تعریف کنید.

 استفاده از امکانات دات نت -5

بر پایه دات نت فریم ورک طراحی شده است. این بدان  ASP.Net MVCهمانطور که گفته شد فریم ورک 

نیز به همین شکل  MVCمعنی است همانطور که شما از سایر کد های دات نت استفاده می کنید از کد های 

http://www.apress.com/default.aspx?book=promvc5&author=adam_freeman&year=2001
http://www.apress.com/default.aspx?book=promvc5&author=adam_freeman&year=2001
http://www.apress.com/book/promvc5/adamfreeman/2001
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نی هایی که برای دات نت فریم ورک ااستفاده خواهید کرد. همچنین بروزرسانی های متعدد همراه با بروز راس

ارائه می گردد باعث می شود تا برنامه نویسان دات نت بتوانند از آخرین امکانات دات نت فریم ورک هنگام کار 

 بهره ببرند.  ASP.Net MVCبا 

6- ASP.Net MVC باز می باشد ورسیک فریم ورک س 

شده و شما می توانید به  نوشته  Open Sourceبه صورت  ASP.Net MVCکد های نوشته شده برای 

خصص بالایی نیاز به ت عملراحتی آن را دانلود نمائید وبا تغییرات در آن  نسخه خودتان را تولید کنید.)البته این 

توصیه نمی گردد(. جهت دانلود سورس ها به آدرس  دیمی باشد که برای کاربران مبتن

http://aspnetwebstack.codeplex.com/   .مراجعه نمائید 

 خلاصه

مورد بررسی قرار گرفتند. درک مهمی که شما از این فصل می باید  MVCدر این فصل کلیات تکنولوژی 

عبارتند از مدل ها، ویوها و  ASP.NET MVCبدست آورید این است که سه جزء اصلی در یک برنامه 

کنترلر ها. مدل ها نقش مدل داده ای برنامه را بازی می کنند. ویو ها مسئولیت نمایش اطلاعات به کاربر می 

نیز می باشند مسئول پردازش درخواست های کاربر  MVCباشد)بر اساس مدل داده ای( و کنترلر ها که قلب 

تد هایی که در کنترلر تعریف شده است پردازش خواهند شد.در هستند. درخواست های کاربر توسط اکشن م

ایجاد خواهیم کرد تا روند آن چه که در این فصل ارائه شده را  MVCفصل بعدی به صورت عملی یک پروژه 

 به صورت عملی مشاهده نمائیم.

 

 

 

 

 

 

http://aspnetwebstack.codeplex.com/
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 mvcاولین برنامه : فصل دوم

 

 

 مقدمه

این فصل بتوانید یک پروژه  پایانرا ایجاد خواهیم کرد. انتظار می رود در  MVCدر این فصل اولین برنامه 

MVC  ایجاد کنید. یک کنترلر به پروژه اضافه و روند ارسال درخواست تا حصول نتیجه توسطMVC  را به

 خوبی درک نمائید.

باشد. لذا من نیز از می  2113ویژوال استودیو منتشر شده نسخه پایدار در زمان نوشت این کتاب آخرین نسخه 

 همین نسخه برای ایجاد پروژه ها استفاده کردم.

 ایجاد پروژه

 را کلکید نمائید. New Projectبرای ایجاد پروژه نرم افزار ویژوال استودیو را باز کنید. از منوی فایل گزینه 
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 1  - 2شکل 

را  Webو در زیر مجموعه آن گزینه   #Cن برنامه نویسی  در کادر سمت چپ زبا  New Projectدر پنجره 

را انتخاب کنید. دقت کنید که  ASP.NET Web Applicationانتخاب نمایید. سپس از کادر وسط گزینه 

نامی برای پروژه  Nameدر کادر  1با شد.  Net Framework 4.5.1.نسخه دات نت فریم ورک انتخاب شما 

محل ذخیره سازی پروژه را مشخص نمائید. این کار را می توانید توسط  Locationدهید و در قسمت  تخصیص

 انجام دهید یا به صورت دستی تایپ کنید. Browsدکمه 

 

                                         
برای  1منتشر شده است و شما از آن نسخه استفاده می کنید می توانید از دات نت فریم ورک  2111اگر احیانا در زمان مطالعه کتاب  ویژوال استودیو  1 

 پروژه های خود استفاده نمائید.
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 2  - 2شکل 

 باز شود. ASP.Net New Projectکلیک کنید تا پنجره  Okپس انجام تنظیمات فوق روی دکمه 
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 3  - 2شکل 

 MVCرا انتخاب کنید. دقت کنید که گزینه   emptyگزینه  Select a templateدر این پنجره از قسمت 

کلیک  Okتیک خورده باشد. سپس بر روی دکمه   :Add folders and core references forقسمت در

 کنید تا پروژه ایجاد شود.

باز در ویژوال استودیو   Viewرا اگر باز نیست از منوی  Solution Explorerایجاد پروژه پنجره پس از 

 کنید.
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 4  - 2شکل 

حاوی پوشه ها و ارجاعات مورد نیاز می باشد که در ادامه با آن ها آشنا خواهید  Solution Explorerپنجره 

 شد.

 این پوشه حاوی کنترلر های پروژه شما خواهند بود. : Controllersپوشه 

 ربوط به مدل های داده ای خواهند بود.نگهداری کننده کلاس های م : Modelsپوشه 

 به بخش نمایش را در خود دارند. مربوطفایل های  : Viewsپوشه 

 نگران نباشید با این پوشه ها و محتویات درون آن ها در ادامه آشنا خواهید شد.

 

 Start Debuggingگزینه  Debugرا برای اجرا شدن برنامه از صفحه کلید فشار دهید و یا از منوی  F5لید ک

 را انتخاب کنید تا پروژه اجرا شود. مرور گر شما باز شده و برنامه اجرا می شود.
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 1  - 2شکل 

مواجه  The Resource Cannot be foundهمانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید برنامه با خطای 

شده است. این بدان علت است که هیچ کنترلری در برنامه تعریف نشده است که بتواند درخواست کاربر را پاسخ 

 دهد. بنابر این باید یک کنترلر به برنامه اضافه کنیم.

می باشد که به صورت خلاصه بیان خواهیم  ASP.Net MVCهمان  MVCور از کلمه تذکر: از این پس منظ

 کرد.

 

 Homeایجاد کنترلر 

گزینه  Addکلیک راست کنید و از گزینه  Solution Explorerدر پنجره  Controllersبر روی پوشه 

Controller :را کلیک کنید 
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 1  - 2شکل 

 MVC5 Controllerو از کادر وسط گزینه  Controllerاز سمت چپ گزینه  Add Scaffoldدر پنجره 

– Empty  را انتخاب و دکمهAdd   .را کلیک کنید 

 

 1  - 2شکل 
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ن را در ای HomeControllerمی بایستی نام کنترلر را وارد نمائید. عنوان  Add Controllerسپس در پنجره 

 ایجاد شود. Homeرا کلیک کنید تا کنترلر   Addپنجره تایپ و دکمه 

 

 8  - 2شکل 

 باشد.  Controllerنام کنترلرها می بایستی کلمه  پایانتذکر: 

در پوشه  HomeControllerاگر مراحل را به درستی انجام داده باشید می بایستی یک کنترلر به نام 

Controllers  درSolution Explorer .ایجاد شده باشد 

 

 9  - 2شکل 

ها  Controllerدوبار کلیک کنید تا باز شود. همانطور که مشاهده می کنید  HomeController.csبر روی 

مشتق می   System.Web.Mvcدر فضای نام  Controllerکلاس هایی هستند که از کلاس  ASP.Netدر 

 شوند. دستورات پیش فرض این این کلاس به صورت زیر می باشد:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
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using System.Web.Mvc; 
 
namespace Samples.mkiani.ir.mvc.FirstApp.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

 را به صورت زیر تغییر دهید:  Indexمتد 

public String Index() 
        { 
            return "The first mvc project!"; 
        } 

ورت ن به صآسپس مجددا برنامه را اجرا کنید. این بار مشاهده می کنید که خطایی در برنامه رخ نداده و خروجی 

 زیر خواهد بود.

 

 11  - 2شکل 

 

 می گویند.   Method Actionیک  Indexنکته: به متد 

 

اضافه کردیم خطایی که در اجرای ابتدایی بود از بین رفت؟  Controllerچه اتفاقی افتاد؟ چرا زمانی که یک 

را برگرداند؟  Indexاز کجا متوجه می شود که دستورات متد  MVCباشد؟  Homeآیا باید نام کنترلر ما حتما 
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اتی است که ممکن است الان در ذهن شما شکل را تغییر دهیم چه اتفاقی می افتد؟ اینها سوال Indexاگر نام متد 

 گرفته باشد.نگران نباشید به تمامی این سوالات در ادامه پاسخ خواهم داد.

 تایپ نمائید: urlبرنامه را مجددا اجرا کنید و آدرس زیر را در بخش  فوققبل از پاسخ به سوالات 

http://localhost:46843/home 

 خروجی همانطور که مشاهده می کنید به صورت زیر است که با اجرای قبل تفاوتی ندارد:

 

 11  - 2شکل 

 درس های زیر تکرار کنید:این عمل را برای آ

http://localhost:46843/home/index 

http://localhost:46843/home/index/test 

http://localhost:46843/home/index/test2 

 

 را بزنید. enterیا یک عدد تایپ کنید و کلید  هخوایک کلمه دل test2یا  testبه جای 

 همانطور که می بینید نتیجه اجرا برای تمامی آدرس های فوق یکسان است.

درس های متفاوتی که در فوق به برخی از آن ها اشاره شد یکسان به آ mvcچه اتفاقی رخ داد؟ چرا واکنش 

 واکنس نشان می دهد؟

رابطه  اینای خود به صورت کامل درکه در ج می باشد MVCروتینگ در جواب این سوال مربوط به سیستم 

ای اساسی برنامه های روتینگ ها از اجزصحبت خواهم کرد. اما چیزی که در اینجا باید بدانید این است که 

ASP.Net MVC .می باشند 

http://localhost:46843/home
http://localhost:46843/home/index
http://localhost:46843/home/index/test
http://localhost:46843/home/index/test2
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 کنید تا باز شود. وجود دارد. برروی آن دوبار کلیک RouteConfig.csفایلی به نام  App_Startدر پوشه 

 محتویات این فایل شبیه به دستورات زیر است:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 
 
namespace Samples.mkiani.ir.mvc.FirstApp 
{ 
    public class RouteConfig 
    { 
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
        { 
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 
 
            routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "{controller}/{action}/{id}", 
                defaults: new { controller = "Home", action = 
"Index", id = UrlParameter.Optional } 
            ); 
        } 
    } 
} 

 

می باشد که یک پارامتر  RegisterRoutesهمانطور که مشاهده می کنید این کلاس دارای متد استاتیکی به نام 

دارای متدی است به نام  RouteCollectionدریافت می کند. کلاس  RouteCollectionاز جنس 

MapRoute  که برای نگاشت آدرس هایMVC  به کار می رود. دستور دوم متدRegisterRoutes  به

MVC  می گوید که یکRoute  با نامDefault   ی به صورت آدرسو با{controller}/{action}/{id} 

هر چیزی می تواند وجود داشته باشد. همانطور  {id}و  {action}،   {controller}خواهیم داشت که به جای 

و مقدار پیش فرض  Homeکلمه  controllerمشخص شده است مقدار پیش فرض  defaultsکه در پارامتر 

Action  کلمهIndex  می باشد. این بدان معنی است که اگر به جایcontroller  وaction  چیزی تایپ نشود

در   localhost:46843درس آن ها در نظر گرفته می شود. حال زمانی که برای آ Indexو  Homeمقادیر 

اکشن متدی در  و هیچ  کنترلریکه چون هیچ  یابددر نگاشت های خود در می  MVCمرورگر تایپ می شود 
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و  Homeرض این عبارات که به ترتیتب مشخص نشده است پس مقادیر پیش فدرخواستی توسط کاربر س آدر

Index درس ده قرار می دهد. بنابر این وقتی آمی باشند را مورد استفاlocalhost:46843  در مرورگر تایپ

 Indexخواهد رفت و بنابر این دستورات درون متد  Homeدر کنترلر  Indexبه سراغ متد  MVCمی شود 

 اجرا خواهد شد.

انتهای نام کنترلر را در  Controllerبه صورت خودکار کلمه کنترلر مورد نظر کلاس  برای یافتن  MVCنکته : 

 را خواهد یافت. HomeController( اضافه خواهد کرد بنابر این کلاس Home)در اینجا یعنی 

 حال برنامه را اجرا کنید و آدرس زیر را در مرورگ تایپ کنید:

http://localhost:46843/home2 

 خروجی شبیه شکل زیر خواهد بود.

 

 12  - 2شکل 

 

 

خواهد گشت و چون چنین چیزی در پروژه تعریف نشده  home2به دنبال کنترلری به نام  mvcدر این حالت 

 است بنابر با خطای فوق مواجه خواهید شد.

http://localhost:46843/home2
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 خلاصه

را ایجاد و اجرا نمائید.اگر چه این برنامه بسیار مقدماتی بود اما شروع  MVCدر این فصل توانستید اولین برنامه 

خوبی است برای قدم گذاشتن در مراحل بعدی. علاوه بر این آموختید زمانی که یک درخواست به صورت آدرس 

url  ،به برنامه فرستاده می شودMVC استی کاربر کنترلر و اکشن متد مورد نظر سعی می کند از آدرس درخو

را تشخیص دهد. سپس با اجرای اکشن متد مورد نظر اقدام به پردازش درخواست کاربر می کند.خروجی اکشن 

متد همانطور که در فصل اول بیان شد می تواند یک داده ثابت نظیر یک رشته متنی یا یک نمونه از کلاسی که از 

ActionResult  نظیر ت اسمشتق شده(باشدViewResult  در .)که در فصل بعدی با آن آشنا خواهید شد

 را با ویو ها خواهیم دید. MVCفصل سوم علاوه بر کنترلر، اقدام به افزودن ویو به پروژه خواهیم کرد و رفتار 
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 به پروژه Viewافزودن :فصل سوم

 

 

 مقدمه

 یک را ایجاد کردیم. خروجی آن پروژه یک رشته متنی بود. در این بخش  MVCبخش  قبلی اولین پروژه در 

دهیم.پس بنابر این  در نتیجه پردازش به کاربر نشان htmlرا به پروژه اضافه خواهیم کرد تا بتوانیم خروجی  ویو

 خواهیم داشت. ویونیاز به  htmlموعه ای از دستورات برای نمایش مج

استفاده شد. در نسخه های بعدی  MVCها به عنوان موتور نمایش  Web Formاز  MVCدر نسخه اولیه 

اضافه شد و به عنوان موتور اصلی این تکنولوژی به کار  MVCبه ساختار  Razorبه نام  MVCموتوری ویژه 

نیز از همین روش استفاده خواهیم رفت. از آنجا که در نسخه های بعدی نیز از این موتور استفاده خواهد شد ما 

 کرد.

 ASP.Net Webکه در برنامه نویسی  aspxها فایل های هستند با پسوند  Web Formهمانطور که می دانید 

Form موتور  مربوط به ویو در نیز مورد استفاده قرار می گیرند. فایل هایRazor  فایل برای زبان سی شارپ

 .می باشند vbhtmlو برای زبان ویژوال بیسیک   cshtmlهایی با پسوند 

 ایجاد پروژه

به لیست پروژه های  Homeایجاد کنید. سپس یک کنترلر به نام  ContactFormبرای شروع یک پروژه به نام 

 دوبار کلیک کنید. HomeController.csبر روی فایل  Controllersخود اضافه کنید. حال در پوشه 

 دستورات این فایل به صورت زیر می باشد.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
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        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

می باشد. کلاس  ActionResultاز جنس  Indexهمانطور که مشاهده می کنید خروجی متد 

ActionResult  یک کلاسAbstract   می باشد که برای خروجی های اکشن متد ها به کار می رود. البته می

که یک کلاس مشتق شده از آن)البته با یک  ViewResultاز کلاس  ActionResultتوانید به جای کلاس 

 واسطه(می باشد نیز استفاده کنید.

 

ک ینمونه ای از  یاداوری : از مباحث برنامه نویسی شی گرایی و در مبحث ارث بری می دانید که هر جا نیاز به 

 ن نیز استفاده کرد.د می توان از کلاس های مشتق شده آکلاس بو

 .نمائیماستفاده  ViewResultاز  ActionResultبه جای می توانیم  اینبنابر 

public ViewResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 

 

 MVCکجاست؟  ویومی باشد. اما این  ویوبه این معناست که خروجی این متد یک  ;()return Viewدستور 

ساختار در  Viewsها در پوشه  ویوگفته شد   فصل دومآن بگردد؟ همانطور که در  در کجای پروژه باید به دنبال

نیاز به  شن متداکقرار می گیرند. برای هر کنترلر نیاز به یک پوشه هم نام با آن کنترلر می باشد و برای هر  پروژه

( هم نام با اکشن متد مورد نظر وجود دارد. خوشبختانه ویژوال استودیو cshtml)فایلی با پسوند  ویویک فایل 

 ها دارد. اکشن متدهای متناظر با  ویومکانیزمی برای ایجاد 

 افزودن ویو به پروژه

  Add Viewبر روی نام متد کلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه  Indexبرای متد  ویوبرای ایجاد یک  

 را کلیک کنید.
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 1  - 3شکل 

 

 باز خواهد شد. Add Viewپنحره 
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 2  - 3شکل 

 نمائید: تکمیل زیرصورت  را به   Add Viewپنجره 

 خواهد بود( Indexا متد ویوی متناظر برا تایپ نمائید)این نام  Indexکلمه  View Nameدر قسمت 

 انتخاب شده  باشد. Empty(without model)گزینه  Templateدر قسمت 

 فعال نباشند. View optionsهیچ یک از گزینه های 

 کلیک کنید. Addسپس روی دکمه 

یک پوشه به نام  Viewsو در پوشه  Solution Explorerاگر مراحل را درست انجام داده باشید در پنجره 

Home ل با نام ایجاد شده و در این پوشه یک فایIndex .ایجاد شده است 
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 3  - 3شکل 

 دوبار کلیک کنید. دستورات پیش فرض این فایل به صورت زیر است:  Index.cshtmlبر روی فایل 

 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
    </div> 
</body> 
</html> 

 

ها استفاده  ویودر  #Cشروع می شود.  زمانی که بخواهیم از دستورات زبان  @خط اول این فایل با کاراکتر 

 کنیم باید از این کاراکتر بهره ببریم.

استفاده نمی کند. در  Layoutدیگری به نام  ویویاز هیچ  ویوبیانگر این است که این  Layout=nullدستورا 

 Layoutم کرد. در اینجا همینقدر کافی است که بدانید یها در بخش های بعدی صحبت خواه Layoutمورد 

 دارند. Web Formها در  Master Pageرند که همان نقشی را دا MVCها در 
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 ساده می باشند. Htmlهمان دستورات آشنای یک فایل دستورات بعدی نیز که 

 فایل فوق را به صورت زیر تغییر دهید:

 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
        <h1>Welcome to my website.</h1> 
        <h3>To leave a message click the flowing link:</h3> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 حال برنامه را اجرا کنید تا خروجی را مشاهده نمائید.

 

 4  - 3شکل 

 

و  Homeکنید. همانطور که مشخص است این آدرس به کنترلر درسی که در شکل فوق آمده است توجه به آ

  ویویبه دنبال  MVCقرار دارد  ;()return Viewدستور  Indexاشاره می کند. چون در متد  Indexمتد 

 Viewsقرار دارد بنابر این به پوشه  Home( خواهد گشت و چون این متد درون کنترلر Indexهم نام با متد )

 مراجعه خواهد کرد. Homeن به پوشه و در داخل آ
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 مورد نظر تعریف نشده باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ویویاگر 

را پیدا کند پیغام خطایی صادر خواهد کرد. برای اینکه مورد نظر اکشن متد متناظر با  ویوینتواند  MVCاگر 

تغییر دهید.)برای این کار بر  Index2.cshtmlرا موقتا به  Index.cshtmlاین پیغام خطا را مشاهده کنید نام 

برای  F2یا از کلید را انتخحاب کنید و  Renameکلیک راست کنید و گزینه  Index.cshtmlروی فایل 

 نتیجه مشابه به شکل زیر خواهد بود. مجددا برنامه را اجرا کنید.. سپس (نمائیداینکار استفاده 

 

 1  - 3شکل 

متناظر  یویوهمانطور که مشاهده می کنید اجرای برنامه با خطا روبرو شده است. این خطا بیانگر این است که هیچ 

در دو پوشه  MVCپیدا نشده است.همانطور که مشاهده می کنید  Homeمربوط به کنترلر  Indexبا متد 

Home  وShared  در داخلViews  پیدا  در آن ویوییمورد نظر پرداخته که متاسفانه هیچ  ویویبه جستجوی

در کدا پوشه ها برای یافتن ویو ها جستجو می کند در تنظیمات مربوط به موتور  MVCاینکه نکرده است. 
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در   Sharedدر مورد پوشه تعریف می شود که قابل تغییر نیز می باشد.  ViewEngineیعنی  MVCنمایشی 

 هد شد.بخش های بعدی صحبت خوا

 

 دیگر جهت نمایش فرم اطلاعاتیاکشن متد افزودن یک 

برقرار  کاربر بتواند با ارسال پیام با ما ارتباط اطلاعاتی به کاربر نشان دهیم تا در این پروژه قصد داریم یک فرم 

 کند.

 اضافه کنید.  HomeControllerکلاس  را  به صورت زیر به  Contactمتد برای این منظور 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
        public ViewResult Contact() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

 حال برنامه را اجرا کنید و آدرس زیر را در مرور گر تایپ کنید:

http://localhost:55463/Home/contact 

 تذکر : عددی که برای پرت در آدرس بالا مشاهده می کنید ممکن است در کامپیوتر شما متفاوت با این باشد.

 خروجی دستور بالا شبیه به شکل زیر خواهد بود.

http://localhost:55463/Home/contact
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 1  - 3شکل 

را پیدا نمی   contact.cshtmlفایل  MVCشناست. بله همانطور که مشخص است این خروجی برای شما آ

 ویونیز تکرار کنید تا یک  Contactانحام دادید برای  Indexمتناظر با  ویویکند. همان مراحلی که برای ایجاد 

 اضافه شود. Contactبه نام 
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 1  - 3شکل 

 را به شکل زیر تغییر دهید: Contact.cshtmlفایل حال 

 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Contact</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
        <h1>Contact and leave a message to help me:</h1> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 Contact.cshtmlبه فایل  h1همانطور که در سطر هایلایت شده مشخص است یک متن ساده درون تگ 

 درس زیر را در مرورگر تایپ کنید.است. حال مجددا برنامه را اجرا و آ شدهاضافه 

http://localhost:55463/Home/contact 

 همانطور که مشاهده می کنید برنامه بدون خطا اجرا می شود.

http://localhost:55463/Home/contact
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 8  - 3شکل 

 

 ودن مدلافز

 Modelsباشد.بدین منظور بر روی پوشه  مورد نظرنیاز به یک مدل داریم که بتواند نمایانگر داده های حال 

را نیز  Class)می توانید مستقیما گزینه .را کلیک کنید new itemگزینه  Addکلیک راست کنید و از گزینه 

 انتخاب خواهد شد( Add New Itemدر پنجره  Classانتخاب کنید. با این کار مستقیما گزینه 

 

 9  - 3شکل 

 باز خواهد شد: Add New Itemنجره پ
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 11  - 3شکل 

را انتخاب  Classو از قسمت وسط گزینه  #Visual Cاز سمت چپ گزینه   Add New Itemدر پنجره 

 Contact.cssرا بفشارید. با این کار یک کلاس به نام   Addقرار دهید و دکمه  Contactنمائید. نام کلاس را 

 قرار خواهد گرفت. Solution Explorereدر  Modelsدر پوشه 

 

 

 11  - 3شکل 

 دوبا رکلیک کنید و کد های آن را به شکل زیر تغییر دهید. Contact.csبر روی فایل 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Models 
{ 
    public class Contact 
    { 
        public String Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Phone 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Email 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Website 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public String Comment 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 

تعریف کرده   Contactبرای کلاس  Commentو   Name  ،Phone ،Email  ،Websiteپنج خاصیت 

 را ذخیره کنید و ببندید. Contact.csایم. فایل 

 و ساختن فرم بر اساس خواص مدل ویوارسال مدل به 

 در مرحله قبل ساختیم معرفی کنیم. که ویوییرا به عنوان مدل برای  Contactدر ادامه می خواهیم کلاس 

 را باز کنید و دستور زیر را به ابتدای فایل اضافه کنید: Contact.cshtmlفایل 
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@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 

شما متفاوت با فضای نامی است که من در پروژه دارم، می بایستی فضای  Contactتذکر: اگر فضای نام کلاس 

 د را استفاده کنید.نام خو

می توانیم یک مدل را به یک ویو نسبت دهیم .این کار باعث می شود تا بتوانیم به  model@دستور  توسط

 با ویو ها رفتار کنیم. Strongly Typeصورت 

 نبر اساس خواص تعریف شده در مدل آ Contactایجاد فرم 

 تعریف کردیم می توانیم اقدام به ایجاد فرم نمائیم: ویورا به عنوان مدل برای  Contactحال که کلاس 

@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Contact</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        <h1>Contact and leave a message to help me:</h1> 
        @using (Html.BeginForm()) 
        { 
            <p>Your Name : @Html.TextBoxFor(x => x.Name)</p> 
            <p>Your Email : @Html.TextBoxFor(x => x.Email)</p> 
            <p>Your Phone : @Html.TextBoxFor(x => x.Phone)</p> 
            <p>Your Website : @Html.TextBoxFor(x => x.Website)</p> 
            <p>Your Comment : @Html.TextAreaFor(x => x.Comment)</p> 
            <input type="submit" value="Send" /> 
        } 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

به کار می روند که در  htmlمی باشند که برای تولید کد های  Razorدستورات هایلایت شده مربوط به موتور 

 ادامه شرح داده خواهند شد.

 .را بفشارید Enterحال مجددا برنامه را اجرا کنید و آدرس زیر را در مرورگر تایپ کنید و کلید  
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http://localhost:55463/Home/contact 

 

 12  - 3شکل 

 همانطور که مشاهده می کنید یک فرم اطلاعاتی دارای فیلد های متناظر با مدل داده ای ما ایجاد شده است.

بر روی صفحه کلیک راست کنید و گزینه  IEرا در مرورگر خود باز کنید)در مرورگر  View Sourceپنجره 

View Source  و در مرورگرFirefox  گزینهView Page Source )را کلیک کنید 

 تولید شده به شکل زیر خواهد بود: htmlخروجی 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Contact</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        <h1>Contact and leave a message to help me:</h1> 
<form action="/Home/Contact" method="post">           

     <p>Your Name : <input id="Name" name="Name" type="text" 
value="" /></p> 
            <p>Your Email : <input id="Email" name="Email" 
type="text" value="" /></p> 

http://localhost:55463/Home/contact
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            <p>Your Phone : <input id="Phone" name="Phone" 
type="text" value="" /></p> 
            <p>Your Website : <input id="Website" name="Website" 
type="text" value="" /></p> 
            <p>Your Comment : <textarea cols="20" id="Comment" 
name="Comment" rows="2"> 
</textarea></p> 
            <input type="submit" value="Send" /> 
</form>    </div> 
</body> 
</html> 

 

در خروجی  MVCنوشتیم توسط  Razorچه اتفاقی افتاده است؟ بله درست است. دستوراتی که توسط موتور 

 شده اند. htmlنهایی تبدیل به دستورات 

 TextBoxForبه کار می رود. همچنین از متد های  Formبرای ایجاد تگ   Html.BeginFormدستور 

استفاده شده است. به متد های  textareaبرای ایجاد تگ  TextAreaForبرای ایجاد فیلد های متنی و از متد 

BeginForm  ،TextBoxFor  وTeaxtAreaFor ( اصلاحا متد های کمکیHelper Method )  گفته

 می شود که در فصلی مجزا به عملکرد آن ها خواهیم پرداخت.

ته می شود. همانطور که مشاهده می کنید در ات لامبدا گفعبار   mail=> x.Exه به عباراتی شبیه بیادآوری : 

 تعریف فیلد ها نیز همین عبارات استفاده شده است. 

ن ها استفاده کرد استفاده از نام فیلد بصورت رشته می ی توان به جای عبارات لامبدا از آروش دیگری که م

 را می تواند به صورت زیر نیز تعریف کرد: Nameباشد. به عنوان مثال فیلد 

@Html.TextBox("Name") 

نجا که ممکن است در این روش نام فیلد ها اشتباه تایپ شود استفاده از روش اول به شدت توصیه می اما از آ

کاراکتر  xگردد چرا که ویژوال استودیو در این زمینه نیز یاری رسان شما خواهد بود. زمانی که شما بعد از حرف 

که در مدل شما تعریف شده است برای شما نشان داده خواهد شد  خواصی( را تایپ می کنید لیستی از dotنقطه)

 مورد نظر را انتخاب کنید. خاصیتو شما می توانید 
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 13  - 3شکل 

اجرای  ار خواهد داد و جلویباه تایپ کنید کمپایلر به شما اخطرا به اشت خاصیتیهمچنین در این حالت اگر نام 

 برنامه گرفته خواهد شد.

 

 14  - 3شکل 

 

در مدل مربوطه یعنی  AnotherFieldمی کنید کمپایلر تشخیص می دهد که فیلدی به نام همانطور که مشاهده 

 تعریف نشده است. Contactکلاس 

 ن:دریافت اطلاعات کاربر و پردازش آ

اطلاعات به کنترلر جهت  Sendتا پس از تکمیل فرم توسط کاربر و کلیک کردن دکمه  رسیدهحال نوبت آن 

ش درخواست های کاربر را دریافت و پردازش می کند. روش اول وعموما به دور MVC. پردازش ارسال شود

واهد خ استفاده از آدرسی است که کاربر ارسال می کند که بر اساس آن کنترلر و اکشن متد مورد نظر شناسایی

شدن فرم به سرور درخواست مورد نظر پردازش  postشد و روش دوم از طریق کلیک کردن دکمه و اصطلاحا 

را به کار می بریم که در ادامه نحوه  HttpPostدر حالت دوم برای اکشن متد مورد نظر صفت  خواهد شد.

 استفاده از آن ها خواهید دید.
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 به صورت زیر اضافه خواهیم کرد : HomeController به کنترلر Contactیک متد دیگر به نام 

using mkianiir.mvc.ContactForm.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
        public ViewResult Contact() 
        { 
            return View(); 
        } 
        public ViewResult Contact(Contact model) 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

 

می باشد.  Contactجدید دارای یک آرگومان از نوع کلاس  Contactهمانطور که مشخص شده است متد 

MVC  به صورت خود کار داده های وارد شده توسط کاربر را به نمونه ای از کلاسContact  تبدیل کرده و

 ارسال خواهد کرد. Contactبرای پردازش به متد 

 درس زیر را در مرور گر تایپ کنید حال برنامه را اجرا کنید و آ

http://localhost:55463/Home/Contact 

 داده شده است:نتیجه حاصل از اجرای دستورات فوق در شکل زیر نشان 

http://localhost:55463/Home/Contact
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 11  - 3شکل 

در کنترلری  Contactچه اتفافی افتاد؟همانطور که می دانید آدرس فوق به این معناست که اکشن متدی به نام 

. اولی بدون تعریف شده است Contactاست. اما در کنترلر مذکور دو متد به نام مد نظر کاربر  Homeبه نام 

 .Contactآرگومان و دومی دارای یک آرگومان از نوع کلاس 

تعریف شده است به کدام یک باید  Homeکه در کنترلر  Contactنمی داند از بین دو متد  MVCبنابر این   

در کنترلر  Contactبرای متد های  HttpPostو  HttpGetرجوع کند؟برای حل این مشکل باید از صفت 

Home از  )از طریق آدرس(فاده کنیم. متدی که می خواهیم زمانی که صفحه دفعه اول بارگزاری می شوداست

و متدی که می خواهیم پس از پر شدن فیلد های فرم توسط کاربر و کلیک  HttpGetن استفاده کند را با صفت آ

 Webدر  Postback)چیزی شبیه به عملیات  HttpPostن رجوع شود را با صفت به آ Sendشدن دکمه 

Form ) این دو کلاس یعنی  .نشانه گذاری می کنیمهاHttpGet  وHttpPost  که نام کامل کلاس آن ها

HttpGetAttribute  وHttpPostAttribute  می باشد دو صفت هستند که از کلاس

ActionMethodSelectorAttribute  در فضای نامSystem.Web.Mvc  مشتق می شوند. کلاس

HomeController .را به صورت زیر تغییر دهید 

using mkianiir.mvc.ContactForm.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
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using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
        [HttpGet] 
        public ViewResult Contact() 
        { 
            return View(); 
        } 
        [HttpPost] 
        public ViewResult Contact(Contact model) 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

 را کلیک کنید: Sendحال برنامه را مجددا اجرا کنید.فیلد ها را پر کنید و دکمه 
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 13  - 2شکل 

 Sendهمانطور که مشاهده می کنید برنامه بدون خطا اجرا می گردد.پس ازپر شدن فیلد ها و فشرده شدن دکمه 

( ایجاد شده و فیلد ها آن با اطلاعات تکمیل شده توسط کاربر پر Contactیک نمونه از مدل )در اینجا کلاس 

 ارسال می شود. Homeنترلر می باشد در ک HttpPostای که دارای صفت  Contactمی شود و به متد 

 

 نمایش جزئیات و ارسال ایمیل به کاربر

 در این بخش می خواهیم اطلاعات دریافتی از کاربر را به یک ویوی دیگر جهت نمایش به کاربر ارسال نمائیم.

کلیک راست کنید و  Solution Explorerدر  Viewsدر پوشه  Homeابتدا بر روی پوشه برای این منظور 

 برابر با را View name فیلدباز شود.  Add Viewرا کلیک کنید تا پنجره  Viewگزینه  Addاز گزینه 

ContactDetail  مقدار دهی کنید. در قسمتTemplate  گزینهEmpty  را انتخاب و سپس از قسمت

Model Class  نام کلاسContact ک از گزینه های را انتخاب کنید. مطمئن شوید که هیچ یView 

options  انتخاب نشده باشند.  پس از انجام تنظیمات بر روی دکمهAdd .کلیک کنید 
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 11  - 3شکل 

در پوشه  Homeدر پوشه  ContactDetailبا نام  Viewکلیک کنید یک  Addپس از اینکه بر روی دکمه 

Views .ایجاد می شود 
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 11  - 3شکل 

 دوبار کلیک کنید. کد های این فایل به صورت زیر خواهند بود: ContactDetail.cshtmlبر روی فایل 

@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 
 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>ContactDetail</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
    </div> 
</body> 
</html> 
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 تعریف شده است. ویوبه عنوان مدل این  Contactهمانطور که در خط اول مشاهده می کنید کلاس 

 را به صورت زیر تغییر دهید: bodyکد های دورن تگ 

<div>  
        <h1>Dear  '@Model.Name'</h1>  
        <p>Thank you spending your time.</p> 
        <p> an email was sent to '@Model.Email' with a tracking 
code.</p> 
        later you can check your answer in the site. 
    </div> 

 می باشد را به صورت زیر تغییر دهید: HttpPostای که دارای صفت  Contactحال متد 

[HttpPost] 
        public ViewResult Contact(Contact model) 
        { 
            return View("ContactDetail", model); 
        } 

ی است که می ویویدو آرگومان اضافه شده است. آرگومان اول نام  Viewهمانطور که مشاهده می کنید به متد 

بر ن توسط کارآمی باشد که فیلد های  Contactخواهیم به آن مراجعه کنیم و آرگومان دوم نمونه ای از کلاس 

 اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید. مشخص شده درشکلدرس تکمیل شده است. برنامه را با آ
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 18  - 3شکل 

 

 19  - 3شکل 
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 Contactو به متد  Homeاطلاعات به کنترلر  Sendهمانطور که مشاهده می کنید پس از فشرده شدن دکمه 

را فراخوانی کرده و داده های  ContactDetail ویوی ن متدارسال شده است و آ HttpPostدارای صفت 

نیز بر اساس اطلاعات  ContactDetailو  رسال کردهبه ا Contactکاربر را تحت عنوان نمونه ای از کلاس 

 مورد نظر را تعریف کرده است. htmlدریافتی خروجی 

)با حرف  model@مشاهده کردید توسط دستور  ContactDetailهماطنور که در دستورات فایل نکته: 

(  به فیلد های M)با حرف بزرگ  Model@( اقدام به معرفی مدل به ویو کرده ایم و توسط دستور mکوچک 

 مدل دسترسی پیدا کرده ایم.

 تولید شده است به صورت زیر خواهد بود: ContactDetailنهایی که برای  htmlسورس 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>ContactDetail</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
        <h1>Dear  'Mehdi Kiani'</h1>  
        <p>Thank you spending your time.</p> 
        <p> an email was sent to 'mkiani3000@gmail.com' with a 
tracking code.</p> 
        later you can check your answer in the site. 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

هداری برخورد می کنند که برای نگ ViewStateگاها با معضلی به نام  ASP.Net WebFormبرنامه نویسیان 

چیزی به  MVCمورد استفاده قرار می گیرد. در  WebForm( در برنامه های State Managementحالت)

 WebFormن چیزی است که در کاملا متفاوت با آ MVCوجود ندارد.چون مکانیزم  ViewStateنام 

 WebFormنهایی یک مزیت نسبت به برنامه های  htmlدر خروجی های  ViewStateمشاهده می کنید. نبود 

می تواند گاها بسیار زیاد شده و این می تواند  WebFormها در برنامه های  ViewStateمی باشد.چون حجم 

د. اما نکته مهم این است که الزاما هر هم در سرعت بارگزاری و هم در مصرف پهنای باند اینترنت تاثیر بگذار

 WebFormنوشته می شود نمی تواند گفت که صد در صد سریعتر از برنامه ای است که  MVC ابرنامه ای که ب

ها  نزیادی می تواند بستگی داشته باشد که یکی از مهمترین آنوشته می شود. چون این موضوع به پارامتر های 

 کد بد اگر در بهترین فریم ورک هم نوشته شود بد است و بد اجرا خواهد شد!نحوه کد نویسی می باشد. یک 
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 ایجاد لینک برای برقرای ارتباط بین اکشن متد ها

استفاده می کنیم. متد راهنمای  hrefبا صفت   aاز تگ  htmlهمانطور که می دانید برای ایجاد یک لینک در 

ActionLink  امکان ایجاد یک تگa  با صفتhref .ر درا مهیا می کند که بتوانید بین اکشن ها سوئیچ کنید

 ایجاد نمائیم. Contactبه اکشن  ActionLinkاین قسمت می خواهیم یک لینک با استفاده از متد 

 ن را مطابق زیر تغییر دهید:را باز کنید و دستورات آ Index.cshtmlفایل برای این منظور 

 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
        <h1>Welcome to my website.</h1> 
        <h3>To leave a message click the flowing link:</h3> 
        @Html.ActionLink("Contact me and Leave a message", 
"Contact"); 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

امتر . اولین پارن مورد استفاده قرار گرفته استفوق با دو آرگوما ActionLinkمتد همانطور که مشاهده می کنید 

متدی خواهد بود که می ( و دومین پارامتر نام اکشن aدر تگ  valueعنوان لینک خواهد بود.)همان صفت 

 (aدر تگ  hrefن اشاره کنیم)ایجاد صفت خواهیم به آ

 دارد Contactمتد که مشاهده می کنید یک لینک که اشاره به اکشن  نطورحال برنامه را مجددا اجرا کنید. هما

 ارجاع داده خواهید شد. Contactن به اکشن شده است که با کلیک کردن بر روی آایجاد 
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 21  - 3شکل 

 ارسال کد رهگیری به کاربر

می  برای ارسال ایمیل کد رهگیری تولید و آن را به ایمیل کاربر ارسال نمائیم. در این قسمت می خواهیم یک

متد  برای این منظوراستفاده کنیم.  System.Net.Mailدر فضای نام  MailMessageتوانیم از کلاس 

Contact  در کلاسHomeController :را به صورت زیر تغییر دهید 

    [HttpPost] 
        public ViewResult Contact(Contact model) 
        { 
 
            MailMessage mail = new MailMessage(); 
            mail.To.Add(model.Email); 
            mail.From = new MailAddress("Sender email address"); 
            mail.Subject = "Email From www.mkiani.ir"; 
            mail.Body = String.Format("<p>Dear: {0} </p><p>Your 
Tracking Code Is :{1}</p>", model.Name, Guid.NewGuid()); 
            mail.IsBodyHtml = true; 
            SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
            smtp.Host = "smtp.gmail.com"; 
            smtp.Port = 587; 
            smtp.UseDefaultCredentials = false; 
            smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential 
            ("Your user name", Your password"); 
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            smtp.EnableSsl = true; 
            smtp.Send(mail); 
 
 
            return View("ContactDetail", model); 
 
        } 

 smtp.credentialsمی بایستی آدرس ایمیل فرستنده را بنویسید. همچنین در قسمت  mail.Fromدر قسمت 

 می بایستی نام کاربری و کلمه عبور مربوط به ایمیل فرستنده)آدرس ایمیل خودتان ( را وارد نمائید.

 به  آدرس  زیر مراجعه نمائید. MailMessageجهت اطلاعات بیشتر و نحوه کار با کلاس 

https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.net.mail.mailmessage28%v=vs.29%111.aspx  

بروید و پس از پر کردن فیلد های درون صفحه روی دکمه  Contactحال مجددا برنامه را اجرا کنید. به صفحه 

Send یو کلیک کنید.در این حالت شما به وContentDetail  هدایت می شوید.همچنین یک ایمیل به آدرسی

 تایپ کرده بودید به همراه یک کد رهگیری ارسال خواهد شد. Contactکه در فیلد ایمیل صفحه 

کاراکتری  32ایجاد شده است. همانطور که می دانید این کلاس یک رشته  Guidکد رهگیری  با استفاده از کلاس 

د. شما می توانید در برنامه خود  الگوریتم مخصوص به خود را جهت ایجاد کد های رهگیری یونیک ایجاد می کن

 ایجاد نمائید.

 

 21  - 3شکل 

 اعتبار سنجی داده های کاربر

مائید. به نهر زمان که شما از کاربران نهایی اطلاعاتی را دریافت می کنید می بایستی صحت اطلاعات را بررسی 

توسط صفت ها  اعتبار سنجی داده ها MVCند.در (می گویData Validationاین عمل اعتبار سنجی داده ها)

انجام می شود. این صفت ها کلاس هایی هستند در فضای نام 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.mail.mailmessage%28v=vs.110%29.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.mail.mailmessage%28v=vs.110%29.aspx
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System.ComponentModel.DataAnnotations   که از کلاسValidationAttribute ق مشت

 به کار می روند. ه هاشده و جهت اعتبار سنجی داد

باز کنید و کد های آن را به شکل  Modelsدر پوشه  Solution Explorerرا از پنجره  Contactکلاس 

 زید تغییر دهید:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm.Models 
{ 
    public class Contact 
    { 
         
        [Required(ErrorMessage = "The name field is required.")] 
        public String Name 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Phone 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        [Required(ErrorMessage = "The email field is required.")] 
        public String Email 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        public String Website 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
        [Required(ErrorMessage = "The comment field is required.")] 
        public String Comment 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
    } 
} 
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با یک  Requiredسه صفت  Commentو  Name  ،Emailهمانطور که مشاهده می کنید برای خواص 

مشخص می کند که این  Requiredمورد استفاده قرار گرفته است.صفت  ErrorMessageآرگومان به نام 

متن خطایی است که در زمان خطای اعتبار  ErrorMessageفیلد می بایستی حتما مقدار داشته باشد و آرگومان 

مانطور که مشاهده می کنید فضای نام ه سنجی داده ها به کاربر می خواهیم نشان داده شود.

System.ComponentModel.DataAnnotations  در ابتدای کلاسContact .اضافه شده است 

 بررسی وضعیت اعتبار سنجی مدل قبل از پردازش آن

در کلاس  ModelStateحال برای اینکه بررسی کنیم که مدل در وضعیت صحیح قرار دارد یا خیر از خاصیت 

Controller  استفاده می کنیم. هر کنترلر دارای خاصیتی به نامModelState  می باشد. خاصیت

ModelState   یک دیکشنری می باشد که دارای خاصیتIsValid  است. چنانچه این خاصیت مقدارtrue 

 falseاما اگر مقدار وجود ندارد  تی انجام شده و خطایی در داده هاداند یعنی اعتبارسنجی داده ها به درسرا برگر

 برگردانده شود به این معناست که خطایی در داده های ورودی کاربر رخ داده است.

 

 به صورت زیر تغییر دهید: HomeControllerرا در کلاس  Contactمتد 

[HttpPost] 
        public ViewResult Contact(Contact model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
 
                MailMessage mail = new MailMessage(); 
                mail.To.Add(model.Email); 
                mail.From = new 
MailAddress("sample.mkiani.ir@gmail.com"); 
                mail.Subject = "Email From www.mkiani.ir"; 
                mail.Body = String.Format("<p>Dear: {0} </p><p>Your 
Tracking Code Is :{1}</p>", model.Name, Guid.NewGuid()); 
                mail.IsBodyHtml = true; 
                SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
                smtp.Host = "smtp.gmail.com"; 
                smtp.Port = 587; 
                smtp.UseDefaultCredentials = false; 
                smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential 
                ("sample.mkiani.ir@gmail.com", "!@#456QWErty                
smtp.EnableSsl = true; 
                smtp.Send(mail); 
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                return View("ContactDetail", model); 
            } 
            else 
            { 
                return View(); 
            } 
 
        } 

بررسی کرده  ModelStateمربوط به خاصیت  IsValidهمانطور که مشاهده می کنید با استفاده از خاصیت 

رجوع خواهد  Viewکه داده های ورودی دارای خطا هستند یا خیر.چنانچه مدل داده ای معتبر نباشد به خود  ایم

 (elseشد)نگاه کنید به دستورات بلاک 

را کلیک کنید. مشاهده خواهید کرد برنامه  Sendپر کردن فیلد های لازم دکمه حال برنامه را اجرا کنید و بدون 

هدایت  Contactجلوگیری کرده و شما را مجددا به همان صفحه  ContactDetailاز ورود شما به صفحه 

 )چرا؟(خواهد کرد.

 اعلان وضعیت اعتبار سنجی به کاربر 

دستورات بالا فقط بررسی می کند که داده های ورودی معتبر هستند یا خیر.چنانچه داده های ورودی نامعتبر باشند 

هدایت می شود اما به کاربر هیچ پیامی مبنی بر اینکه داده های وروردی  Contactکاربر مجددا به همان فرم 

 اعات اعتبار سنجی به کاربر استفاده از متد راهنمای یکی از روش های نمایش اطل معتبر نمی باشند داده نمی شود. 

ValidationSummary  می باشد. 

کدهای آن را طبق زیر تغییر دهید. به قسمت  هایلایت را باز کنید و  Contact.cshtmlفایل  برای این منظور 

 زرد رنگ توجه کنید.

@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Contact</title> 
</head> 
<body> 
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    <div> 
        <h1>Contact and leave a message to help me:</h1> 
        @Html.ValidationSummary() 
        @using (Html.BeginForm()) 
        { 
            <p>Your Name : @Html.TextBoxFor(x=>x.Name)</p> 
            <p>Your Email : @Html.TextBoxFor(x => x.Email)</p> 
            <p>Your Phone : @Html.TextBoxFor(x => x.Phone)</p> 
            <p>Your Website : @Html.TextBoxFor(x => x.Website)</p> 
            <p>Your Comment : @Html.TextAreaFor(x => x.Comment)</p> 
            <input type="submit" value="Send" /> 
        } 
    </div> 
</body> 
</html> 

را کلیک کنید. همانطور که مشاهده می  Sendحال برنامه را اجرا کنید و بدون پر کردن فیلد های لازم دکمه 

 کنید پیغام های خطای اعتبار سنجی به کاربر نشان داده می شود.

 

 22  - 3شکل 
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 (Bootstrapرظاهر برنامه)استفاده از کتابخانه تغییر د

یکی از جنبه های دیگر برنامه نویسی تحت وب که شاید مستقیما به عملکرد منطقی برنامه ارتباطی نداشته باشد 

(جهت زیبا سازی برنامه cssاما به کاربرپسند بودن برنامه کمک شایانی می کند استفاده از شیوه نامه ها )فایل های 

ه ب برنامه به وجود بیاوریم تا برنامه ظاهری کاربر پسند ترمی باشد. در این بخش می خواهیم تغییراتی را در ظاهر 

 خود بگیرد. 

یکی از کتابخانه هایی که امروزه برای این منظور در بیشتر برنامه های تحت وب مورد استفاده قرار می گیرد 

ن پذیر اتوضیح همه بخش های کتابخانه مذکور در این کتاب امک امکان مسلما می باشد.  Bootstrapکتابخانه 

 زیر مراجعه نمائیددرس  ا کامپوننت های این کتابخانه به آشنایی بآنیست. لذا توصیه می شود جهت 

http://getbootstrap.com/components / 

  Bootstrapنصب کتابخانه 

 انید به یکی از دو روش زیر عمل کنید.ومی ت Bootstrapکتاب خانه و نصب برای دریافت 

، این مراجعه کنید و از بخش دانلود http://getbootstrap.com درس به سایت مرجع این کتابخانه به آ -1

 کتابخانه را دانلود نمائید و به صورت دستی به پروژه خود اضافه نمائید.

( مستقیما این کتابخانه را دانلود و در پروژه نصب نمائید.)استفاده از Nugetکنسول نیوگت )با استفاده از  -2

 مراجعه نمائید. /http://docs.nuget.orgدرس به آ getnuروش دوم توصیه می شود(.جهت آشنایی با 

 

رفته و از زیر  Library Package Managerبه گزینه  Toolsبرای این منظور در ویژوال استویدو از منوی 

 Package Managerرا انتخاب کنید. پنجره  Package Manager Consoleن گزینه منو های آ

Console  نمایان می شود. در پاین ویژوال استودیو 

 در خط فرمان این پنجره دستور زیر را وارد نمائید:

Install-Package -version 3.0.0 bootstrap 

 

http://getbootstrap.com/components/
http://getbootstrap.com/components/
http://getbootstrap.com/
http://getbootstrap.com/
http://docs.nuget.org/
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 23  - 3شکل 

اگر به پنجره  Bootsrtapپس از نصب کتابخانه از این کتابخانه نصب شود.  3دستور فوق باعث می شود نسخه 

Solution Explorer  بنگرید متوجه خواهید شد که دو پوشه به نام هایScripts وcontents  اضافه شده

)جاوا اسکریپت( قرار گرفته اند.  jsفایل های  scriptsو در پوشه  cssفایل های  contentsاست. در پوشه 

 جهت استفاده از فونت های مورد نیاز. fontsهمچنین پوشه دیگری به نام 

اده برای ایجاد نخواهیم پرداخت و صرفا استفاده از چند کلاس س Bootsrtapدر این بخش ما به همه جنبه های 

 تغییر در ظاهر برنامه بسنده خواهیم کرد.

 را باز کنید و دستورات آن را به صورت زیرتغییر دهید. Index.cshtmlفایل 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
     
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="text-center"> 
 
        <h1>Welcome to my website.</h1> 
        <h3>To leave a message click the flowing link:</h3> 
 
        @Html.ActionLink("Contact me and Leave a message", 
"Contact", null, new 
       { 
           @class = "btn btn-primary" 
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       }) 
 
    </div> 
</body> 
</html> 

به پرورژه اضافه شده است.  Bootstrapکتابخانه  linkتوسط تگ  headهمانطور که مشاهده می کنید در تگ 

 btnکلاس  ActionLinkو همچنین به متد  text-centerیک کلاس  bodyداخل تگ  divهمچنین تگ 

btn-primary  به صفتclass .نسبت داده شده است 

 :مشاهده کنیدحال برنامه را اجرا کنید و نتیجه را 
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 Contactفرمت بندی فرم 

را به  Contactفرم  Bootstrapایجاد فرم ها ی اطلاعاتی در مربوط به  استایل حال با استفاده از کلاس های

 صورت زیر دو باره نویسی کنید.)به دستورات هایلایت شده دقت فرمائید(
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@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>Contact me</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
       
 
        <div class="panel panel-primary"> 
            <div class="panel-heading"> 
                <h1>Contact and leave a message to help me</h1> 
            </div> 
            <div class="panel-body"> 
                @using (Html.BeginForm()) 
                { 
                    @Html.ValidationSummary() 
                    <div class="form-group"> 
                        <label>Your Name :</label>  @Html.TextBoxFor(x => x.Name, 
new 
                                              { 
                                                  @class = "form-control" 
                                              }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label>  Your Email : </label>@Html.TextBoxFor(x => 
x.Email, new 
                                              { 
                                                  @class = "form-control" 
                                              }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label> 
                            Your Phone : 
                        </label> 
                        @Html.TextBoxFor(x => x.Phone, new 
                                              { 
                                                  @class = "form-control" 
                                              }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label> 
                            Your Website : 
                        </label> 
                        @Html.TextBoxFor(x => x.Website, new 
                                              { 
                                                  @class = "form-control" 
                                              }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label> 
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                            Your Comment : 
                        </label> 
                        @Html.TextAreaFor(x => x.Comment, new 
                                              { 
                                                  @class = "form-control" 
                                              }) 
                    </div> 
                    <input type="submit" class="btn btn-success" value="Send" /> 
 
 
                } 
            </div> 
        </div> 
 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 بروید.نتیجه مشابه شکل زیر خواهد بود. Contactحال برنامه را اجرا کنید و به فرم 
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 21  - 3شکل 

 همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید ظاهر فرم فوق بسیار شکیل تر از نسخه قبلی آن می باشد.

 تغییر در ظاهر خطا ها

اگر خروجی برنامه را در زمانی که با خطا مواجه می شویم نگاه کنید متوجه خواهید شد که کلاس 

validation-summary-errors ی تگ ابرul  که شاملli  های خطا می باشد اضافه می

-input-validationن ها خطای اعتبار سنجی رخ دهد کلاس همچنین کنترل هایی که در آ شود.

error این کلاس ها به صورت خودکار توسط  نترل ها اضافه خواهد شد.برای آن کMVC  .ایجاد می شود

برای این کلاس ها ظاهر مورد نظر کنترل های دارای خطای اعتبار  CSSلذا شما می توانید با نوشتن کد های 

 .سنجی را تغییر دهید
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یک کنید و از راست کل Solution Explorerدر  Contentsبرای این منظور بر روی پوشه  

 را کلیک کنید.  New Itemگزینه  Addمنوی 

 
 21  - 3شکل 

 custom.cssن را ب کنید و نام آارا انتخ Stylesheetگزینه  Add New Itemدر پنجره 

 اضافه خواهد شد. Contentبه پوشه  custom.cssقرار دهید. با این کار یک فایل به نام 

 
 21  - 3شکل 

 دوبار کلیک کنید و دستورات زیر را برای آن بنویسید. ایجاد شده بر روی این فایل
.validation-summary-errors li { 
    color:#FF0000; 
} 
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.input-validation-error { 
    border:2px solid #FF0000; 
} 

 

 

 وارد نمائید. headدر تگ  Contact.htmlحال دستور زیر را در فایل  

<link href="~/Content/customt.css" rel="stylesheet" /> 

را کلیک کنید.اگر همه  Sendبروید و بدون پر کردن فیلد ها دکمه  Contactبرنامه را اجرا کنیدو به فرم  

 موارد را به درستی انجام داده باشید نتیجه ای شبیه به شکل زیر خواهید داشت.

 

 28  - 3شکل 
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 ContactDetail.cshtmlتغییر در ویو 

 را باز کنید  و دستورات آن را به صورت زیر تغییر دهید: ContactDetail.cshtmlفایل 

@model mkianiir.mvc.ContactForm.Models.Contact 
 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>ContactDetail</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        <div class="panel panel-success"> 
            <div class="panel-heading"> 
                <h1>Dear  <span class="text-
primary">'@Model.Name'</span></h1> 
            </div> 
            <div class="panel-body"> 
                <h1>Thank you spending your time.</h1> 
                <h2> an email was sent to <span class="text-
success">'@Model.Email'</span>  with a tracking code.</h2> 
                <h2>later you can check your answer in the 
site.</h2> 
                @Html.ActionLink("Home page", "Index", null, new 
       { 
           @class = "btn btn-primary" 
       }) 
            </div> 
        </div> 
 
 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

کلیک کنید.اگر همه چیز به درستی  Sendرا تکمیل و بر روی دکمه  Contactجرا کنید.فرم ابرنامه را مجددا 

 انجام شده باشد باید با نتیجه ای به شکل زیر مواجه شوید.
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 29  - 3شکل 

 

 خلاصه

در حال حاضر . شودبه صورت ساده و خلاصه  در قالب یک مثال بیان   MVCتا امکانات  شدسعی  فصلدر این 

ارسال اطلاعات یعنی مدل ها، ویو ها و کنترلر ها را درک کرده باشید. MVCباید بتوانید ارتباط بین سه جزء اصلی 

اهر برنامه بتوانید فرم های ورود اطلاعات را اعتبار سنجی کنید و نیز ظ از کنترلر به ویو و بلعکس را فراگرفته باشید.

وراتی ستانتظار می رود با تکرار مثال ها و دکاربر پسند تر کنید.  Bootstrapخانه های خود را با استفاده از کتاب

 ا بدست آورید.تری از ارتباطات این اجز ی کنید تا جزئیات عمیقکه در این فصل بیان شد سع
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 URL Routing:  فصل چهارم

 

 

 مقدمه

بهره بردیم اما به جزئیات آن ها پرداخته نشد. در این  در مثال ها MVCفصل های قبلی از سیستم روتینگ در 

شما خواهید  این فصل پایاندر فصل جزئیات بیشتری در را بطه با این سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

توانست روت های مختلف را تعریف کنید. از فضای نام ها برای تغییر مکان جستجوی کنترلر ها در روت ها 

 مچنین برخی قواعد را در روت ها تنظیم نمائید.بهره ببرید. ه

 RoutConfig.csکلاس 

 RoutConfigکلاسی به نام   App_Startایجاد می کنید در پوشه  MVCزمانی که یک پروژه جدید از نوع 

ن شد. در این متد که ساختار اولیه آمی با RegisterRoutesایجاد می شود که دارای یک متد استاتیک به نام 

 ورت زیر می باشد روتینگ های اولیه تعریف شده است:به ص

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm 
{ 
    public class RouteConfig 
    { 
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
        { 
            routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 
 
            routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "{controller}/{action}/{id}", 
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                defaults: new { controller = "Home", action = 
"Index", id = UrlParameter.Optional } 
            ); 
        } 
    } 
} 

 

دریافت می کند که توضیحات آن در ادامه  RouteCollectionآرگومانی از جنس  RegisterRoutesمتد 

 آمده است.

  RouteCollectionExtensionsو   RouteCollectionکلاس 

 RouteCollectionمی باشد. کلاس  RouteCollectionدارای آرگومانی از نوع  RegisterRoutesمتد 

که می باشد  MapPageRouteقرار دارد و دارای متد هایی مانند  System.Web.Routingنام  فضایدر 

 می رود.به کار  ASP.Net WebFormای نگاشت آدرس ها در تکنولوژی بر

 Collectionاین کلاس از کلاسی به نام اگر به تعریف این کلاس در دات نت توجه کنید متوجه خواهید شد که 

قرار دارد مشتق می شود. بنابر این کلاس  System.Collections.ObjectModelژنریکی که در فضای نام 

RouteCollection  درس ها به کار می رود.آباشد که برای نگهداری نگاشت های یک مجموعه می 

نیز استفاده کند به جای استفاده از  MVCبرای اینکه از همین کلاس برای نگاشت های فریم ورک  MVCتیم  

برای این کلاس نموده است. این متد های الحاقی  2این منظور اقدام به ایجاد متد های الحاقی براییک کلاس مجزا 

قرار دارد. این  System.Web.Mvcدر فضای نام  RouteCollectionExtensionsدرون کلاسی به نام 

 می باشد. GetVirtualRouteForAreaو  MapRoute  ،IgnoreRouteکلاس دارای سه متد 

 MapRouteمتد 

رگومان حالت به طور کلی آ 1(. در این override 6دارای شش حالت مختلف می باشد) MapRouteمتد 

 قرار خواهند گرفت:های زیر با ترکیب های مختلفی 

به عنوان مثال  ( را در مجموعه روت ها نگهداری می کند.Routeاین آرگومان نام روت) :nameآرگومان 

در دستورات فوق مشاهده  RegisterRouteواقع در متد  MapRouteرا می توانید در متد  Defaultنام 

 کنید.

                                         
2 Extenssion method  
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  را نگهداری می کند. هاآدرس  نگاشت الگوی آدرس برایرگومان این آ :urlآرگومان 

بکار می رود.  urlرگومان آ نگهدارنده های ای مقدار دهی های اولیه این آرگومان بر :defaultsآرگومان 

 باشد. نگهدارندهمی تواند شامل چند  urlهر 

رگومان برای مشخص کردن  روتینگ ها در فضای نام های مختلف بکار می این آ : namespaceرگومان آ

ها در  Areaی که در پروژه دو یا چند کنترلر هم نام داشته باشیم )این اتفاق عموما در زمانی که از رود. زمان

mvc  حتی ممکن است کنترلر های هم  رگومان کارایی خواهد داشت.آاستفاده می کنیم  رخ خواهد داد( این

می توانیم  namespaceرگومان اشته باشند. در این حالت به کمک آنامی در اسمبلی های مختلف وجود د

MVC  اری کنیم.را در یافتن صحیح کنترلر ها ی 

این آرگومان برای ایجاد قواعدی جهت مقادیری که می توانند به جای بخش های  : Constrainsآرگومان 

url  قرار گیرند به کار می رود. به عنوان مثال فرض کنید بخشی به نامid  درurl  قرار داشته باشد. باConstrains 

می تواند اختیار کند ایجاد کرد.به عنوان مثال می توان تعریف  idاعدی را برای مقدار هایی که وها می توان ق

 باشد. 111تا  1بین  idکرد که مقدار 

  IgnoreRouteمتد 

استفاده خواهیم  IgnoreRouteصرف نظر کند از متد  گر بخواهیم سیستم روتینگ از آدرسی یا الگوی آدرسیا

 کرد. 

درس هایی را که باعث می شود تا سیستم روتینگ از آ  RegisterRoutesدستور اول در متد به عنوان مثال 

تولید  ScriptResourceنظیر  ASP.Netدرس ها توسط برخی کامپوننت های هستند)این آ axdدارای پسوند 

 ند( صرف نظر کند.مخصوص خود پردازش می شو HttpHandlerمی شوند و توسط 

  Routeتعریف 

ز چند ای یک الگوی آدرس دهی می باشد  در سیستم روتینگ این الگو ها ااردعموما   MVCهر روت در 

 )نام دامنه و همچنین رشته هاین ها نگهدارنده می گوییم. تشکیل شده است که از این پس به آ بخش یا قطعه

 نمی گردند.(( ها شامل این بخش ها Query Stringکوئری )

 ( از یکدیگر جدا می شوند./قطعات درون آکولاد قرار می گیرند و با کاراکتر اسلش) بخش ها یا این 

 می باشد: Actionو  controllerبه عنوان مثال آدرس زیر دارای دو بخش  
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{controller}/{action} 

 بنابر این تمامی آدرس های زیر در سیستم روتینگ نگاشت خواهند شد:

http://localhost/Home/Index  

http://localhost/Customer/Add 

http://localhost/Customer/List 

 Actionبه عنوان  Listو Index ،Addو  controllerبه عنوان  Customerو  Homeدر آدرس های فوق 

 رفته می شوند.درنظر گ

اما آدرس زیر نگاشت نخواهد شد.زیرا دارای سه بخش مجزا می باشد و لی روت تعریف شده صرفا داری دو 

 بخش است.

http://localhost/Customer/Edit/5 

می تواند دارای هیچ نگهدارنده ای نباشد و صرفا شامل یک رشته ثابت البته الگوی آدرس دهی در روتینگ 

 باشد. به عنوان مثال روت زیر را در نظر بگیرید:

 routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "plugins/rss", 
                defaults: new { controller = "Plugin", action = 
"Rss" } 
            ); 

در کنترلری به نام  rssاشاره می کند به اکشن متدی به نام  domain.com/plugins/rssدر روت بالا آدرس 

PluginController در آرگومان  به کنترلر و اکشن . مقادیر مربوطdefaults  تعریف شده است که این

 آرگومان در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 

 تعریف مقادیر پیش فرض برای روت ها

 MVCتشکیل شده است. نگهدارنده همانطور که گفته شد هر روت داری یک الگو می باشد که معمولا از چند 

که الگوی آدرس با الگوی زمانی که یک آدرس را مشاهده می کند در صورتی می تواند آن را پردازش کند 

 روت نوشته شده یکسان باشد. به عنوان مثال اگر روت ما دارای دو بخش به صورت زیر باشد:

{controller}/{action} 

http://localhost/Home/Index
http://localhost/Customer/Add
http://localhost/Customer/List
http://localhost/Customer/Edit/5
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تشخیش داده و پردازش خواهد شد.به  mvcدرسی که در آن دارای دو بخش فوق باشد توسط آن گاه هر آ

 عنوان مثال آدرس زیر را در نظر بگیرید:

http://localhost/Home/Index 

تشخیص داده خواهد شد.  mvcمی باشد بنابر این توسط  Indexو  Homeچون این آدرس دارای دو بخش 

به دنبال اکشن  mvc.لذا را به عنوان اکشن در نظر خواهد گرفت Indexرا به عنوان کنترلر و  Homeمقدار 

 خواهد گشت. HomeControllerدر کلاسی به نام  Indexبه نام متدی 

 defaultsحال اگر بخواهیم برخی از بخش های یک روت یا همه آن ها را مقدار دهی اولیه نمائیم از آرگومان 

 به شکل زیر استفاده می کنیم.  MapRouteدر متد 

 مثال:

routes.MapRoute(name: "default", url: "{controller}/{action}", 
defaults: new 
          { 
              controller="Home", 
              action="Index" 
          }); 

 controller نگهدارنده های به عنوان مقادیر پیش فرض  Indexو Homeهمانطور که مشاهده می کنید مقادیر 

 در نظر گرفته نشده است. actionو 

 حال آدرس های زیر را در نظر بگیرید:

http://localhost/Home 

http://localhost/ 

و در آدرس دوم هیچ یک  Indexوارد نشده است بنابر این مقدار اولیه آن یعنی  actionدر آدرس اول مقدار 

 Indexبرای کنترلر و مقدار  Homeتعریف نشده اند بنابر این مقدار  actionو  controller هاینگهدارنده از 

 در نظر گرفته می شود. actionبرای 

( استفاده شده است. در واقع توسط Anonymous Typesدر تعریف مقادیر اولیه از مفهومی به نام انواع بی نام)

 دستور

new 
          { 
              controller="Home", 
              action="Index" 
          } 

http://localhost/Home/Index
http://localhost/Home
http://localhost/
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تعریف شده است. انواع بی نام از مجموعه مفاهیم زبان  actionو  controllerیک نوع بدون نام با دو خاصیت 

 سی شارپ می باشد.

 استفاده از مقادیر ثابت در روت ها

ر بخش د ها به کار برد استفاده از مقادیر ثابت در الگوی آن ها می باشد.یکی از امکاناتی که می توان در روت 

قبلی نمونه روتی تعریف کردیم که شامل هیچ نگهدارنده ای نبود. در این بخش مشاهده خواهید کرد که می 

 تواند مقادیر ثابت را در کنار نگهدارنده ها برای الگو های روت در نظر گرفت.

 :دگیریالگوی زیر را در نظر ب

admin/{controller}/{action} 

به عنوان مقادیر متغیر در الگوی فوق  {action}و {controller}به عنوان یک مقدار ثابت و  adminکلمه 

قبل از  adminتعریف شده اند. بنابراین هر آدرس که بخواهد طبق الگوی فوق شناخبه شود باید دارای کلمه 

 باشد.به عنوان مثال آدرس های زیر طبق الگوی فوق شناخته خواهد شد: controllerقسمت 

http://localhost/admin/Home/Index 

 اختیاری در الگوی آدرس نگهدارندهتعریف 

اگر بخواهیم در الگوی آدرس دهی بخشی داشته باشیم که کاربر بخواهد به صورت دلخواه آن را مقدار دهی 

کند یا خیر می بایستی آن را به صورت پارامتر اختیاری تعریف کنیم. برای این منظور از دستور 

UrlParameter.Optional .استفاده می کنیم 

 مثال

routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "{controller}/{action}/{id}", 
                defaults: new { controller = "Home", action = 
"Index", id = UrlParameter.Optional } 
            ); 

 

با دستور  idاولیه مقدار بخش  یرهمانطور که مشاهده می کنید در الگوی فوق در بخش مقاد

UrlParameter.Optional  تعریف شده است. بنابراین علاوه بر تمامی آدرس های سه بخشی)شامل

http://localhost/admin/Home/Index
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controller  وaction   وid آدرس های دو بخشی نیز می توانند توسط روت بالا تشخیص داده شوند. به ، )

 داده خواهند شد: تشخیص mvcدرس های زیر توسط آعنوان مثال بر اساس الگوی روت بالا تمامی 

http://localhost/Home/Index 

http://localhost/Customer/Show/all 

http://localhost/Customer/Edit/5 

 Editو  Showو  Indexرا دارند.  controllerنقش  Customerو  Homeدر تمامی آدرس های فوق 

 را خواهند داشت. idنقش   1و  allو  actionنقش 

نیز  idبه صورت اختیاری تعریف شده است بنابر این آدرس اول که دارای  idتوجه داشته باشید که چون بخش 

 نمی باشد توسط روت بالا تشخیص داده خواهند شد.

 

 الگوهای روت با طول متغیر

آن بررسی می کند. الگوی روتی که دارای دو  الگویآدرس ها را بر اساس  mvcهمانطور که پیشتر گفتیم 

 دسه بخشی نمی توان ص دهد.یک الگویرس های دو بخشی را تشخیمی باشد می تواند تمامی آد نگهدارنده

توسط الگویی که دارای دو بخش است تشخیص داده شود مگر اینکه بخش سوم در روت به صورت 

 ( تعریف شده باشد.optionalاختیاری)

 حال با استفاده از کاراکتر * قبل از نام بخش در الگو می توانیم روتی با طول متغیر تعریف کنیم. مثال:

routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "{controller}/{action}/{id}/{*others}", 
                defaults: new { controller = "Home", action = 
"Index", id = UrlParameter.Optional } 
            ); 

  با توجه به الگوی فوق آدرس های زیر تشخیص داده می شوند:

http://localhost/Home  

http://localhost/Home/Index 

http://localhost/Home/Index/5 

http://localhost/Home/Index/5/a/b 

http://localhost/Home/Index/5/a/b/c/d/e/f 

http://localhost/Home/Index
http://localhost/Customer/Show/all
http://localhost/Customer/Edit/5
http://localhost/Home
http://localhost/Home/Index
http://localhost/Home/Index/5
http://localhost/Home/Index/5/a/b
http://localhost/Home/Index/5/a/b/c/d/e/f
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به صورت  idتعریف شده است و چون  idو  controller  ،actionبه نام های  نگهدارندهدر الگوی فوق سه 

اختیاری تعریف شده است بنابر این تمامی آدرس های دوبخشی و سه بخشی می توانند توسط این الگو تشخیص 

باشید که قبل  داشتهتعریف شده است. توجه  othersبر سه بخش مذکور بخش دیگری به نام  علاوهداده شوند. 

بخش  3که در آدرس هایی که دارای بیش از قرار گرفته است. این بدین معناست  *کاراکتر  othersاز کلمه 

 تفسیر می شوند: mvcبدین صورت توسط  )بر اساس الگوی فوق(باشند

و سایر بخش ها به  id، بخش سوم به عنوان  action، بخش دوم به عنوان  controllerبخش اول به عنوان 

  othersعنوان 

 به عنوان مثال آدرس های زیر را در نظیر بگیرید:

http://localhost/Home/Index/5 

http://localhost/Home/Index/5/data1 

http://localhost/Home/Index/5/data1/data2 

http://localhost/Home/Index/5/data1/data2/data3/.../datan 

در نظر گرفته می  idبه عنوان  1و   actionبه عنوان   Indexو   controllerبه عنوان  Homeدر آدرس اول، 

 شود.

ان به عنو data1و  idبه عنوان  1و   actionبه عنوان   Indexو   controllerبه عنوان  Homeدر آدرس دوم 

others .در نظر گرفته می شود 

 data1/data2و  idبه عنوان  1و   actionبه عنوان   Indexو   controllerبه عنوان  Homeدر آدرس سوم 

 در نظر گرفته می شود. othersبه عنوان 

و  idبه عنوان  1و   actionبه عنوان   Indexو   controllerبه عنوان  Homeو نهایتا در آدرس آخر 

data1/data2/data3/…/datan  به عنوانothers .در نظر گرفته می شود 

بکار رود متغیر می باشد. توجه  othersهمانطور که مشاهده می کنید تعداد مقادیری که می تواند برای بخش 

ا ا رتحت یک مقدار رشته ای نشان داده  می شود و این شما هستید که باید آن ه othersداشته باشید که مقادیر 

 در برنامه خود تفکیک کنید.

 را به صورت زیر تغییر دهید: Indexبرای مثال دستورات متد 

public ActionResult Index() 
        { 
            ViewBag.Controller = RouteData.Values["controller"]; 
            ViewBag.Action = RouteData.Values["action"]; 

http://localhost/Home/Index/5
http://localhost/Home/Index/5/data1
http://localhost/Home/Index/5/data1/data2
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            ViewBag.Id = RouteData.Values["id"] ?? "<No value>"; 
            ViewBag.Others = RouteData.Values["others"] ?? "No 
value"; 
            return View(); 
        } 

 

 دستورات فوق به قدری ساده هستند که نیاز به هیچ توضیح اضافه ای ندارند.

 ایجاد کنید و کد های آن را مطابق زیر تغییر دهید: Indexبرای  ویوحال یک 

 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <p>controller is :<b> @ViewBag.Controller</b></p> 
    <p>Action is :<b> @ViewBag.Action</b></p> 
    <p>Id is :<b> @ViewBag.Id</b></p> 
    <p>Others is : <b>@ViewBag.Others</b></p> 
</body> 
</html> 

 

مربوط به خود را  (Port)حال برنامه را اجرا کنید و آن را با آدرس های زیر تست کنید.)شما می بایستی پرت

 استفاده نمائید(

http://localhost:1575   

http://localhost:1575/
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 1  - 4شکل 

 Homeکه به ترتیب  actionو  controllerهمانطور که مشاهده می کنید در آدرس فوق مقادیر پیش فرض 

وارد نشده اند.  othersو  idده اند. همانطور که مشاهده می کنید مقادیر می باشند در نظر گرفته ش Indexو 

 آدرس زیر تست کنید: حال مجددا برنامه را با

http://localhost:1575/home/index/5/data1/data2/data3 

 

 2  - 4شکل 

 

http://localhost:1575/home/index/5/data1/data2/data3
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در نظر گرفته  othersبرای بخش  data1/data2/data3و  idبرای  1همانطور که مشاهده می کنید مقادیر 

 شده اند.

 

 viewیک فیلد داینامیک می باشد که می توان از آن برای ارسال مقادیر به عنوات مدل  به  ViewBagنکته: 

 در فصل بعدی مفصل توضیح داده خواهد شد. ViewBagدر رابطه با  استفاده کرد.

 استفاده از فضای نام برای دسترسی به کنترلرها

ام کلاس آن از ن پایانمی کنیم در  اضافه همانطور که در بخش های قبلی بیان شد زمانی که یک کنترلر به پروژه 

 د می کند:به آدرسی شبیه به آدرس زیر برخور mvcکلمه کنترلر استفاده می شود.زمانی که 

http://lcoalhost/Home/Index 

به دنبال کلاسی به نام  mvcهستیم. بنابر این  Homeتشخیص می دهد که ما به دنبال کنترلری به نام 

HomeController  خواهد گشت.کلمهController س را به صورت خودکار به نام کنترلری که از آدر

 واکشی می کند قرار می دهد.

از  mvcوجود داشته باشد )در فضای نام های مختلف( HomeControllerحال اگر در پروژه دو کلاس به نام 

 ؟رکاربر می باشدکجا باید تشخیص دهید که کدام کلاس کنترلر مد نظ

دات نت اسمبلی  های بزرگ ممکن است زیاد رخ دهد.یا حتی ممکن است شما از یک این اتفاق در پروژه

می باشد. اگر شما نیز یک کنترلر به  Homeدیگری در پروژه خود استفاده کنید که مثلا دارای کنترلری به نام 

 mvcها در  Areaبه کدامیک باید مراجعه کند؟ این اتفاق می تواند زمانی که از  mvcداشته باشید  Homeنام 

تعریف می کنیم و در آن یک  adminبه نام  Areaاستفاده می کنیم نیز رخ دهد. مثلا یک 

HomeController  به کنترلر  نیازایجاد می کنیم.حال زمانی کهHome  می باشدmvc  به کدام یک باید

 رجوع کند؟

در پروژه ایجاد کنید و سپس در آن  adminرا در این مواقع ببینید. یک پوشه به نام  mvcبرای اینکه واکنش 

 برنامه را اجرا کنید. نتیجه باید شبیه به عکس زیر باشد.از آن س ایجاد کنید. پ Homeیک کنترلر به نام 

 

http://lcoalhost/Home/Index
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 3  - 4شکل 

یکی در فضای نام  HomeControllerدو کلاس  mvcهمانطور که مشاهده می کنید 

mkianiir.mvc.UrlRouting.admin.HomeController  و دیگری در فضای نام

mkianiir.mvc.UrlRouting.Controllers  پیدا کرده است. بنابر این قادر به تشخیص نیست که از کدام

 کنترلر باید استفاده کند.

در تشخیص کنترلر  mvcدر این حالت استفاده از فضای نام ها در تعریف الگوهای آدرس دهی می تواند به 

 صحیح کمک کند.

 زیر تغییر دهیم:حال اگر الگوی آدرس دهی را به صورت 

routes.MapRoute( 
              name: "Default", 
              url: "{controller}/{action}/{id}", 
              defaults: new 
              { 
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                  controller = "Home", 
                  action = "Index", 
                  id = UrlParameter.Optional 
              }, 
              namespaces: 
              new[] 
              { 
                  "mkianiir.mvc.UrlRouting.Controllers" 
              } 
          ); 

در فضای نام  HomeControllerصرفا به دنبال کلاس  mvcآنگاه 

mkianiir.mvc.UrlRouting.Controllers ا اجرا خواهد شد.خواهد گشت و برنامه بدون خط 

 

  نگهدارنده هاایجاد محدودیت برای مقادیر 

نترل دقیق با ایجاد محدودیت ک یدیکی دیگر از امکاناتی که سیستم روتینگ به شما می دهد این است  که بتوان

ه . بنمائیدالگوی آدرس دهی به کار می روند اعمال  نگهدارند هایتری برای مقادیری که در آدرس ها به جای 

 عنوان مثال الگوی زیر را در نظر بگیرید:

routes.MapRoute( 
              name: "Default", 
              url: "{controller}/{action}/{id}", 
              defaults: new 
              { 
                  controller = "Home", 
                  action = "Index", 
                  id = UrlParameter.Optional 
              } 
 
          );  

تعبیه شده است  System.Web.Mvc.Routing.Constraintsبرای این منظور کلاس هایی در فضای نام 

 که می توانید از آن ها در اعمال قواعد برای روت ها استفاده نمائید. 

را به  idباشد. در ابتدا مقدار پیش فرض  111تا  11صرفا عددی بین  idفرض کنید بخواهیم مقدار به عنوان مثال 

به شکل زیر استفاده می  RangeRoutConstraintاز کلاسی به نام  برای این منظورتغییر می دهیم. 11مقدار 

 کنیم.
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routes.MapRoute( 
                name: "Default", 
                url: "{controller}/{action}/{id}/{*others}", 
                defaults: new 
                { 
                    controller = "Home", 
                    action = "Index", 
                    id = “10” 
                }, 
                namespaces: new[] 
                { 
                    "mkianiir.mvc.UrlRouting.Controllers" 
                }, 
                constraints: new  
                { 
                    id=new RangeRouteConstraint(10,100) 
                } 
 
            ); 

 درس زیر تست کنید:حال برنامه را اجرا کنید و با آ

http://localhost:1575/home/index/5/ 

http://localhost:1575/home/index/5/
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 4  - 4شکل 

 

 درس طبق الگوی روت می باشد اما برنامه با خطا مواجه شده است.علت انطور که مشاهده می کنید اگر چه آهم

 11مقادیر بین  idدر آدرس تنظیم شده است. در الگوی آدرس مقادیر مجاز برای  idمقداری است که برای آن ، 

 قداری خارج از این محدوده منجر به ایجاد خطا خواهد شد.تنظیم شده است بنابر این هر م 111تا 

به کار می روند در فضای نام  mvcکلاس هایی که برای اعمال قواعد در همانطور که گفته شد نکته: 

System.Web.Mvc.Routing.Constraints  تعریف شده اند. لذا در فایلRouteConfig  می بایستی

 ام های کلاس اضافه کنید.این فضای نام را به لیست فضای ن
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،  AlphaRouteConstraint  ،BoolRouteConstraintکلاس های دیگری نظیر 

DateTimeRouteConstraint  ،GuidRouteConstraint  که  و ... نیز در فضای نام مذکور وجود دارد

 نحوه استفاده از آن ها را به خواننده واگذار می کنم.

 

 

 RegisterRoutesفراخوانی متد 

 باز کنید. Solution Explorerرا از پنجره  global.asaxفایل 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
using System.Web.Routing; 
 
namespace mkianiir.mvc.ContactForm 
{ 
    public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { 
        protected void Application_Start() 
        { 
            AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
        } 
    } 
} 

 

قرار دارد که از کلاس  MvcApplicationهمانطورکه مشاهده می کنید درون این فایل کلاسی به نام 

HttpApplication  مشتق می شود. کلاسHttpApplication  دارای رویداد های مختلفی است. رویداد

Application_Start ه یکی از این رویداد ها می باشد. این رویداد زمانی که اولین بار پروژMvc  شما اجرا

از کلاس  RegisterRoutesمی گردد فراخوانی می شود. همانطور که مشاهده می کنید در خط دوم ، متد 

RouteConfig  وعه شما در مجمفراخوانی شده است. این دستور باعث می شود که روت های نوشته شده توسط

 انجام دهد.بتواند نگاشت آدرس ها  را به درستی  MVCروت ها تعریف گردد تا 
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 فایل های فیزیکی اولویت بالاتری نسبت به روت ها دارند

 روت زیر را درنظر بگیرید:

{controller}/{action}/{id} 

 همانطور که گفته شد روت بالا می تواند آدرس زیر را پردازش کند:

http://lcoalhost/Customer/Edit/5  

مورد   idبه عنوان  1به عنوان اکشن و  Editو کلمه  controllerبه عنوان  Customerدر این حالت کلمه 

 پردازش قرار خواهند گرفت.

 iconsپوشه درون  و نهایتا  icons ای به نام پوشه درون آن imagesحال فرض کنید در پروژه پوشه ای به نام 

 دارید. smile.pngیک فایل به نام 

 درس زیر را در نظر بگیرید:آ حال

http://lcoalhost/images/icons/smile.png 

و  controllerرا به عنوان  imagesدرس را بررسی کنیم می بایستی مباحث قبلی بخواهیم این آاگر بر طبق 

icons  را به عنوانAction  وsmile.png  را به عنوانid !!!در نظر بگیریم 

درس بالا توسط سیستم روتینگ وجود ندارد بنابر این آ imagesی به نام رخوب چه اتفاقی می افتد؟ چون کنترل

درسی که شبیه به آبه  mvcقابل ردیابی نبوده و در نتیجه با پیغام خطا مواجه خواهید شد. به همین علت زمانی که 

ارد یا ی درسرور وجود دن آدرس به صورت فیزیکآیا شود ابتدا بررسی می کند که آه می یک فایل است مواج

ن آدرس به صورت فیزیکی در سرور وجود داشته باشد از پردازش آن خوودداری می کند و اجازه خیر؟ اگر آ

 ابه صورت معمول و توسط هندلر مخصوص به آن فایل پردازش فایل مورد نظر ر Asp.Netمی دهد تا موتور 

 به عهده بگیرد.

به مقدار  RouteExistingFIlesمی باشد. شما می توانید با مقدار دهی خاصیت  mvcاین رفتار پیش فرض 

true  این رفتار را تغییر دهید. 

فقط فایل هایی که وجود فیزیکی در سرور داشته باشند را نادیده  mvcنکته مهم این است که سیستم روتینگ 

 می گیرد و در مورد فایل هایی که وجود فیزیکی در سرور ندارند طبق روال معمول خود عمل خواهد کرد.

 

http://lcoalhost/Customer/Edit/5
http://lcoalhost/images/icons/smile.png
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در برخی از مواقع فایل هایی وجود دارند که وجود فیزیکی در سرور ندارند و هندلر خاصی برای پردازش آن ها 

که در بسیاری از  WebResource.axdو  ScriptResource.axdاستفاده قرار میگیرد. فایل های  مورد

مورد استفاده قرار میگیرند از این دسته فایل ها هستند. به همین جهت نیاز است که  ASP.Netکامپوننت های 

تد اری که در خط اول ماز سیستم پردازشی روتینگ مستثنی کنیم. ک IgnoreRouteاین فایل ها را توسط متد 

RegisterRoutes .انجام شده است 

 (Areasمحدوده بندی پروژه)

ها به شما  Areaدر پروژه می باشد.  Areaدر اختیار شما قرار می دهد ایجاد  MVCیکی دیگر از امکاناتی که 

رای حدوده بکمک می کند تا پروژه خود را محدوده بندی کنید. به عنوان مثال فرض کنید می خواهید یک م

تعریف  administratorمثلا با نام  Areaبخش مدیریت پروژه در نظر بگیرید. بدین منظور می توانید یک 

درون خود دارای ساختار  Areaها کار می کند. هر  Areaکاملا مستقل از سایر  mvcدر  Areaنمائید. هر 

و ..  Controllers  ،Models ،Viewsپوشه هایی نظیر  می باشد. یعنی درون خود تمامی MVCکاملی از 

 را دارد.

به پروژه اضافه کنیم. برای این  administratorبه نام  Areaبرای درک بهتر موضوع اجازه دهید که یک 

 را کلیک نمائید. Area گزینه Addمنظور بر روی نام پروژه کلیک راست کرده و از منوی 

 

 1  - 4شکل 
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را کلیک  Addرا در آن وارد نمائید و سپس دکمه  administratorباز می شود. نام  Add Areaپنجره 

 کنید.

 

 1  - 4شکل 

 

ایجاد  Areasدقت کنید مشاهده خواهید کرد که یک پوشه به نام  Solution Explorerحال اگر به پنجره 

تعریف شده در بخش  Area)هم نام با  administratorشده است. درون پوشه مذکور یک پوشه دیگر به نام 

 و .. تعریف شده اند. Controllersپوشه های  administratorقبلی( ایجاد شده است و درون پوشه 

 

 1  - 4شکل 

 

می  MVCی پوشه های ادار ،به صورت کاملا مستقل عمل می کند و خود Areaهمانطور که گفته شد هر 

باشد. اگر با دقت بیشتری به اجزای تشکیل شده دقت کنید به کلاسی به نام 
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administratorAreaRegistration  برخواهید خورد. اگر این کلاس را باز کنید دستورات شبیه به

 دستورات زیر را مشاهده خواهید کرد:

    public class administratorAreaRegistration : AreaRegistration  
    { 
        public override string AreaName  
        { 
            get  
            { 
                return "administrator"; 
            } 
        } 
 
        public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext 
context)  
        { 
            context.MapRoute( 
                "administrator_default", 
                "administrator/{controller}/{action}/{id}", 
                new { action = "Index", id = UrlParameter.Optional } 
            ); 
        } 
    } 

مشتق شده است. درون این کلاس  AreaRegistrationهمانطور که مشاهده می کنید کلاس مذکور از کلاس 

 AreaName. خاصیت در آمده است  overrideبه صورت  RegisterAreaمتد و  AreaNameخاصیت 

ت تعریف شده است. اگر به الگوی روت یک رو RegisterAreaون متد و دررا مشخص می کند و  Areaنام 

در ابتدای الگو تعریف شده است. این بدان  administratorتعریف شده دقت کنید مشاهده می کنید که  کلمه 

 Areaتعریف می شوند مربوط به  administratorمعنی است که آدرس هایی که پس از نام دامنه با کلمه 

ایجاد کنید  administratorمربوط به  Controllersدر پوشه  Homeجدید می باشد. حال یک کنترلر به نام 

 و دستورات آن را مطابق زیر تغییر دهید:

    public class HomeController : Controller 
    { 
        // GET: administrator/Home 
        public string Index() 
        { 
            return "this is home index in administrator are"; 
        } 
    } 
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حال اگر برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه خواهید شد چرا؟ بله درست حدس زدید. چون در پروژه بیش از یک 

کدامیک می باشد. اگر خاطرتان باشد در بخش  نمی داند که منظور  MVCوجود دارد و  Homeکنترلر به نام 

ها می باشد.  Areaدیم که یکی از کاربردهای فضای نام ها در تعریف روت ها هنگام کار با های قبلی یاد اور ش

در کلاس  RegisterAreaبرای حل مشکل کافیست روت تعریف شده در  متد 

administratorAreaRegistration :را به صورت زیر تغییر دهید 

public override void RegisterArea(AreaRegistrationContext context)  
        { 
            context.MapRoute( 
                "administrator_default", 
                "administrator/{controller}/{action}/{id}", 
                new {controller="Home", action = "Index", id = 
UrlParameter.Optional }, 
                new[] { 
"mkianiir.mvc.UrlRouting.Areas.administrator.Controllers" } 
            ); 
        } 

هدارنده کنترلر تعریف شده است. برای نگبه عنوان مقدار پیش فرض  Homeهمانطور که مشاهده می کنید نام 

بگردد را معرفی کرده ایم)بخش های  administratorباید به دنبال کنترلرهای  MVCهمچنین فضای نامی که 

 هایلایت شده در دستورات فوق(

آدرس درج کنید. اگر همه چیز به درستی انجام شده  پایانرا در  administrator/حال برنامه را اجرا و عبارت 

 باشد می بایتسی خروجی برنامه شبیه به عکس زیر باشد.

 

 8  - 4شکل 
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 خلاصه

مورد بحث قرار گرفتند. برای درک بهتر این مفاهیم  MVCدر این فصل مفاهیم عمیق تری از روتینگ ها در 

لازم است تا دستورات و مثال های فصل را چندین بار مرور نمائید و سعی کنید تا با روند اجرایی هر یک را کاملا 

 آشنا شوید. 
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 و فیلتر ها اکشن متدها :پنجمفصل 
 

 مقدمه

از اکشن  یجزئیات بیشتردر فصل های قبلی از اکشن متد های مختلف به صورت ساده استفاده شد. در این فصل 

ناخته روجی های اکشن متد ها را شانواع خفصل بتوانید  پایانار می رود در متد ها مورد بررسی قرار می گیرند. انتظ

آشنا در خصوص آن ها  MVCنحوه ارسال پارامتر به اکشن متد ها و رفتار و کاربرد هر یک را بدانید همچنین با 

ی این فصل فیلتر ها معرفی خواهند شد. فیلتر های اولیه و کاربرد آن ها بیان و نهایتا نحوه پایاندر بخش شوید.

 مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.نوشتن یک فیلتر سفارشی 

 

 یادآوری

بدین صورت است که زمانی که یک آدرس توسط کاربر در  Mvcهمانطور که پیش تر گفته شد مکانیزم 

بر اساس آدرس مذکور که همان درخواست کاربر نیز محسوب می شود یه یک   mvcمرورگر تایپ می شود 

درون خود دارای متد هایی است  controllerمی کند. کلاس  می گویند رجوع controllerکلاسی که به آن 

و سایر  نمقادیری که در آدرس وجود دارد)اکشگفته می شود. کلاس کنترلر بر اساس  اکشن متدکه به آن ها 

را انتخاب و  ویوهای موجود در پروژه یک  ویوپارامتر ها( پردازش های مربوطه را انجام داده و در نهایت از بین 

 می شود. html کدهایباعث ایجاد خروجی نهایی به صورت  ویو( به آن modelبا ارسال داده های مورد نیاز)

 

 اکشن متد ها

استفاده کرده باشید حتما می دانید که اساس کار این تکنولوژی بر   Asp.Net Web Formاگر از تکنولوژی 

ی که برای ورود به برنامه طراحی شده است را در نظر بگیرید.در ساده روی رویداد ها می باشد. به عنوان مثال فرم

 Buttonجهت ورود نام کاربری و کلمه عبور و یک کنترل  TextBoxترین حالت این فرم دارای دو کنترل 

به این صورت است که زمانی که بر روی دکمه ورود کلیک می  Web Formجهت دکمه ورود دارد. ساختار 
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که مربوط  Clickدر سرور  رویدادی به نام ( Postback)عمل است به سرور ارسال می شود. کنید یک درخو

د. اجرا می شو)منظور دستورات متد هندلر رویدا می باشد(است فراخوانی شده و دستورات آن  Buttonبه کنترل 

ب از به همین ترتی ید کند. فرم وب نیزمعادل خودش را تول htmlسپس به فرم وب دستور داده می شود که کد 

معادل خودشان را تولید کنند. به این عملیات رندرینگ می  htmlکنترل های درونی خود می خواهد که کد 

 به مرورگر کاربر فرستاده و نمایش داده می شود.  htmlگویند. پس از اینکه همه کنترل ها رندر شدند خروجی 

دارند. شبیه به این اتفاق در برنامه  Asp.Net Web Fromپس بنابراین رویدد ها نقش کلیدی در تکنولوژی 

ی های برنامه نویسی، به این دسته از تکنولوژ دهد.نیز رخ می  Windows Forms Applicationنویسی 

( می گویند. این مدل برنامه نویسی اگر چه در بسیاری از سناریو ها  Event Baseبر پایه رویداد )رویداد گرا یا 

بحث بر  لدر این بخش مجایک برنامه را سریعتر جلو ببرد اما دارای معایبی نیز هست که  وسعهتمی تواند کار 

صرفا جهت ارائه نمونه می توان به ایجاد وابستگی بین کدهای منطق برنامه و کدهای واسط  روی آن نیست.

رنامه را به ری مناسب ب( اشاره کرد که این موضوع می تواند مشکلاتی از قبیل عدم قابلیت تست پذیUIکاربری)

 دنبال داشته باشد.

استفاده از رویداد موضوعیت ندارد. برخلاف رویداد ها که کلید اصلی در برنامه نویسی  Mvcدر تکنولوژی 

Web Form  یاWindows Form  می باشند درmvc (آدرسUrl .ها این نقش اصلی را بازی می کنند)

همانطور که گفته شد مسئول رسیدگی به بر اساس آدرس هایی است که کاربر وارد می کند.  mvcساز و کار 

 . به عنوان مثال در آدرس زیر:کنترلر ها می باشند  MVCدرخواست های کاربران در  

http://localhost/Home/Index 

مشخص می  HomeController.csمی باشد که توسط کلاس  Homeنام ترلری به نبیانگر ک Homeکلمه 

زمانی که با آدرس فوق مواجه  mvcدرون کنترلر می باشد.اکشن متد بیانگر یک  Indexشود. همچنین کلمه 

 را اجرا نماید. Indexرفته و دستورات درون متد  Homeمی شود می داند که باید به سراغ کنترلری به نام 

( استفاده کنیم. اما مکانیزم آن چه که Buttonهم گاهی  مجبور خواهیم بود که از دکمه ها) mvcنکته: البته در 

ن را قبلا در فرم که نمونه آراخ خواهد داد متفاوت است.  Web Formن چه که در رخ می دهد با آ mvcدر 

Contact .مشاهده نمودید 

 

http://localhost/Home/Index
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 هااکشن متددر خروجی انواع 

خواهد بود. کلاس  ActionResultها نمونه ای از یک کلاس مشتق شده از کلاس   اکشن متدخروجی اغلب 

ActionResult  نام  فضایدر  انتزاعییک کلاسSystem.Web.Mvc  می باشد که به عنوان کلاس پایه

روجی اسی برای خبه کار می روند. این که از چه کل اکشن متدبرای کلاس هایی است که به عنوان خروجی یک 

 لاسکیک اکشن متد استفاده می شود بستگی به عملکرد آن متد دارد. در ادامه برخی از کلاس های مشتق شده از

ActionResult  .و کاربرد آن ها شرح داده شده اند 

  ViewResultکلاس 

در کلاس کنترلر  ()Viewباشد از این کلاس استفاده می کنیم. متدی به نام  ویوزمانی که خروجی اکشن متد یک 

ر ب ویوبر اساس نام اکشن متد خود و یا یا توجه به آرگومان های ورودی آن یک  Viewتعریف شده است. متد 

در پروژه  Viewsهمانطور که قبلا اشاره شد ویو ها در پوشه ای هم نام با کنترلر خود و درون پوشه  می گرداند.

 قرار دارند.

  PartialViewResultکلاس 

معادلی  mvcها آشنا هستند. در  UserControlبا مفهومی به نام   Asp.Net Web Formنامه نویسان بر

 Viewها  PartialView می گویند. درواقع PartialViewن آها وجود دارد که به  UserControlبرای 

ر شوند. کلاس ها رند Viewهایی هستند که به صورت مستقیم قابل دسترسی نبوده و می بایستی درون سایر 

PartialViewResult  برای زمانی است که خروجی یک اکشن متد از جنسPartialView  باشد. در این

تعریف شده است  Controllerکه در کلاس  PartialViewاز متد  PartialViewحالت برای انتخاب 

 استفاده می کنیم.

 RedirectResultکلاس 

ز یک اکش متد به یک اکشن متد دیگر رجوع کنیم. در این صورت از گاهی مواقع نیاز پیدا خواهیم کرد که ا

همراه  Redirectدر خروج اکشن متد استفاده خواهیم کرد.برای این منظور از متد  RedirectResultکلاس 

 با آدرس اکشن متد مورد نظر استفاده خواهیم کرد.
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  RedirectToRouteResultکلاس 

از این کلاس زمانی که بخواهیم به یک روت دیگر تغییر مسیر دهیم استفاده خواهیم کرد. دو متد 

RedirectToAction  وRedirectToRoute  برای این منظور در کلاسController .تعریف شده اند 

  ContentResultکلاس 

فاده تعریف کنیم از این کلاس استزمانی که بخواهیم یک محتوای رشته ای را به عنوان نتیجه یک اکشن متد 

 که دارای سه مدل مختلف می باشد برای این منظور استفاده می شود. Contentخواهیم کرد. متد 

  JsonResultکلاس 

( می باشد. در این Java Script Object Notation) Jsonقع خروجی یک اکشن متد یک شی اگاهی مو

در کلاس کنترلر  Jsonخروجی اکشن متد استفاده می کنیم. متد به عنوان نوع  JsonResultصورت از کلاس 

در مواقعی که بخواهیم اکشن متد  (را بر می گرداند.Sterilized Json Objectیک شی جیسون سریال شده )

 را توسط جاوااسکریپت صدا بزنیم این متد کارایی بالایی خواهد داشت.

  FileResultکلاس 

جنس باینری باشد)مانند فایل ها( از این کلاس به عنوان خروجی متد استفاده می  زمانی که خروجی اکشن متد از

 بدین منظور به کار می رود. Fileکنیم. متد 

  EmptyResultکلاس 

 اگر اکشن متد ما هیچ مقداری را برنگرداند از این کلاس استفاده خواهیم کرد .

 

 مثال هایی از انواع خروجی های اکشن متد ها

 شنایی بیشتر با اکشن متد ها برای برخی از کلاس های فوق مثال هایی آورده شده است.قسمت به جهت آدر این 

گذاشتم. یک کنترلر به نام   mkianiir.mvc.CAAن را آیک پروژه ایجاد کنید. من نام منظور  برای این

Home برای متد  و به پروژه خود اضافه کنیدIndex  دیگر در  ویوین یک ایجاد کنید. همچنی ویویک آن
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بگذارید. توسط کنسول پکیج منیجر هم با استفاده از دستور  View2اضافه کنید و نام ان را  Viewsپوشه 

install-package bootstrap  کتابخانهbootstrap .را به پروژه خود اضافه کنید 

 

 1  - 1شکل 

 

 ن را به صورت زیر تغییر دهید:را باز کنید و کد های آ HomeControllerحال کلاس 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.CAA.Controllers 
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{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
        public ViewResult GotoView2() 
        { 
            return View("View2"); 
        } 
        public RedirectResult RedirectToView2ViaUrl() 
        { 
            return Redirect("~/home/GotoView2"); 
        } 
        public RedirectToRouteResult RedirectToView2ViaRoute() 
        { 
            return RedirectToRoute(new 
            { 
                action = "GotoView2" 
            }); 
        } 
        public ContentResult ShowContentResult() 
        { 
            return Content("<h1>this is a sample content result</h1> 
<a href=\"/\" >Back to home</a>"); 
        } 
 } 
} 

 

 

را به عنوان یک  View2می باشد. این دستور  return View(“View2”)دارای دستور  GotoView2متد 

ViewResult  سان یک ویوبر می گرداند. همانطور که مشاهده می کنید لزومی ندارد که نام اکشن متد با نام

مورد نظر را انتخاب  ویویارسال کنیم می توانیم  Viewباشد. بلکه با استفاده از آرگومانی که می توان به متد 

 نمائیم.

دارد. همانظور که در  RedirectResultخروجی از جنس یک  RedirectToView2ViaUrlمتد 

توضیحات قبلی گفته شد این متد آدرس یک اکشن متد دیگر را به عنوان ورودی می گیرد و کاربر را به آن 

 اکشن متد ارجاع می دهد.
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می باشد. عملکرد این متد  RedirectToRouteاز جنس  RedirectToViewViaRouteخروجی متد 

 توانیدببه شما این قابلیت را می دهد که  RedirectToRouteت با این تفاوت که متد اس Redirect شبیه به متد

 با مقدار دهی پارامتر های روت از یک روت به روت دیگری سوئیچ کنید.

ورکه گفته شد از طمی باشد. همان ContentResultاز جنس کلاس  ShowContentResultخروجی متد 

خواهیم خروجی یک اکشن متد به صورت محتوای رشته ای باشد از آن استفاده می کنیم. این کلاس زمانی که ب

 برای همین منظور طراحی شده است. Controllerدر کلاس  Contentمتد 

 

صورت زیر ایجاد یا تکمیل  هورد استفاده قرار گرفته اند را بویو هایی که در دستورات فوق محال در ادامه 

 نمائید:

 را باز کنید و کد های آن را به ترتیب زیر تغییر دهید:  Index.cshtmlفایل های 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" 
/> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading"> 
            <h1>Action Methods Demo.</h1> 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
            @Html.ActionLink("Go to view2", "GotoView2", null, new 
{ 
    @class = "btn btn-success" 
}) 
            @Html.ActionLink("Redirecto to view2 via url", 
"RedirectToView2ViaUrl", null, new 
{ 
    @class = "btn btn-primary" 
}) 
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            @Html.ActionLink("Redirecto to view2 via route", 
"RedirectToView2ViaRoute", null, new 
{ 
    @class = "btn btn-warning" 
}) 
            @Html.ActionLink("Show content result", 
"ShowContentResult", null, new 
{ 
    @class = "btn btn-success" 
}) 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

می  bootstrapبه پروژه کتابخانه  مربوط cssبرای بارگزاری فایل های  headموجود در تگ  linkدو تگ  

تغییراتی را در ظاهر پیش فرض  bootstrap.cssبر اساس فایل  bootstrap-theme.min.cssباشد. فایل 

 ایجاد کرده است. bootstrapکتابخانه 

برای ایجاد لینک هایی  ActionLinkاز متد راهنمای  Index.cshtmlهمانظور که مشاهده می کنید در فایل 

 تعریف شده است. HomeControllerبه سایر اکشن متد های تعریف شده در کلاس 

 تغییرات این فایل را ذخیره و فایل راببندید.

 

 ا به صورت زیر تغییر دهید:را باز کنید و دستورات آن ر View2.cshtmlفایل حال 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>View2</title> 
</head> 
<body> 
    <div style="padding:10px"> 
        <h1> I'm View2!</h1> 
         
        @Html.ActionLink("Back to home page", "Index", null, new 
   { 
       @class = "btn btn-primary" 
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   }) 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

برنامه را اجرا کنید و بر روی لینک های مختلف کلیک کنید و نتایج را به  پس از انجام تغییرات عملیات فوق

 دقت بررسی کنید.عکس های زیر نمایشی از اجرای برنامه را نشان می دهد:

 

 2  - 1شکل 
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 3  - 1شکل 

 

 4  - 1شکل 

 ارسال پارامتر به اکشن متد ها

میتواند بر اساس پارامتر هایی که در آدرس مرورگر  Mvcرگومان نیز باشند. اکشن متد ها می توانند دارای آ

وضوع برای درک بهتر این م کاربر وارد می شوند مقادیر را به صورت پارامتر به اکشن متد مربوطه ارسال نمائد.

 حث شویم.اجازه دهید با یک مثال وارد ب

 را باز کنید و متد زیر را به آن اضافه کنید: HomeControllerکلاس  
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public ContentResult ShowParameter(String action, string id) 
        { 
            return Content(String.Format("<h1>The action is 
:<b>'{0}'</b></h1><br/><h1>The id is :<b>'{1}'</b></h1>", action, 
id)); 
        } 

 

 .idو actionمتد فوق یک اکشن متد است با دو آرگومان به نام های 

دارای  RouteConfigمربوط به کلاس  RegisterRoutesهمانطور که می دانید روت تعریف شده در متد 

وارد می شوند را به  رسدمقادیری را که برای این بخش ها در آ mvcاست. بنابر این   idو actionدو بخش 

 صورت خودکار به این متد ارسال می کند. 

نشان  htmlمی باشد که مقادیر آرگومان های متد را به صورت کد  ContentResultخروجی این متد یک 

 می دهد.

 را باز کنید و کد های زیر را به ان اضافه کنید: Index.cshtmlفایل 

@Html.ActionLink("Send url segments to action method", 
"ShowParameter",null, new 
{ 
    @class = "btn btn-primary" 
}) 

کلیک کنید و نتیجه را مشاهده  Send url segments to action methodحال برنامه را اجرا  و روی لینک 

 کنید.

 

 1  - 1شکل 
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 1  - 1شکل 

 

تر به اکشن متد ارسال شده و در خرورجی به عنوان پارام ShowParameterهمانطور که مشاهده می کنید مقدار 

در نظر گرفته می  nullدر آدرس وجود ندارد بنابر این مقدار  idداده شده است. چون هیچ مقداری برای  نشان

 شود.

 :حال آدرس را در مرورگر به صورت زیر تغییر دهید

http://localhost:14753/Home/ShowParameter/some-id 

 را بفشارید و نتیجه را مشاهده کنید: enterو کلید 

 

 1  - 1شکل 

ه به اکشن متد ارسال شده و در خروجی صفحه نمایش نیز در این حالت ب  idهمانطور که مشاهده می کنید مقدار  

 داده می شود.

http://localhost:14753/Home/ShowParameter/some-id
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درس دهی ها باعث می شود که کاربران راحت تر بتوانند آدرس های برنامه شما وص آدر خص mvcاین رفتاری 

 ن ها بهتر و سریعتر عمل کنند.ه ذهن سپاری و نیز اشتراک گذاری آرا درک کرده و در ب

 

  mvcنحوه تشخیص پارامترها توسط 

چگونه مقادیر را از  mvcکه ممکن است الان در ذهن شما شکل گرفته باشد این است که  یک سوال اساسی

آدرس ها واکشی می کند و همچنین نوع پارامتر هایی که در اکشن متد ها مورد استفاده قرار می گیرد را چگونه 

 تشخیص می دهد؟

 Valueتوسط کامپوننتی به نام  پاسخ به این دو سوال دارد. ابتداو کامپوننت برای دارای د mvcفریم ورک 

Provider  داده ها واکشی شده و سپس توسط کامپوننتی به نامModel Binder  داده های دریافتی برای

 .استفاده در اکشن متد ها اماده می شوند

نمونه ای از کلاس  Request. خاصیت می باشد Requestدارای خاصیتی به نام  Controllerکلاس  

HttpRequest  می باشد. این کلاس دارای خواصی از جملهForm  وQueryString می باشد که خود این 

دارای  HttpRequest. همچنین کلاس می باشند NameValueCollectionنمونه ای از کلاس  خواص

می باشد. علاوه بر این کلاس  HttpFileCollectionBaseاز جنس  Filesخاصیت دیگری به نام 

Controller  دارای خاصیتی به نامRouteData .خاصیت  استRouteData  که نمونه ای از کلاس

RouteData  می باشد دارای خاصیتی به نامValues  از جنسRouteValueCollection  است.  فریم

بیان شد ای است که می تواند داده ها را از بخش های مختلفی که  Value Providerدارای  mvcورک 

 Model Binderننت قرار دهد. کامپو Model Binderکامپوننت دیگری به نام  واکشی کند و در اختیار

 وظیفه دارد که داده دریافتی را به نوعی که مورد نیاز اکشن متد می باشد تبدیل کند.

 اضافه کنید: HomeControllerکلاس  به عنوان مثال متد زیر را به 

public ContentResult ShowPowerOfId(int id) 
        { 
            return Content(String.Format("Power of id is 
:<b>'{0}'</b>",id*id)); 
        } 

 

 می باشد. intهمانطور که مشاهده می کنید وروردی این متد از جنس 
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 ن اضافه کنید:کد های زیر را به آرا باز کرده و  Index.cshtmlفایل 

@Html.ActionLink("Show power of id", "ShowPowerOfId", new 
       { 
           id=10 
       }, new 
{ 
    @class = "btn btn-success" 
}) 

 

دارد. همچنین مقدار  ShowPowerOfIdدستور فوق یک اکشن لینک ایجاد می کند که اشاره به اکشن متد 

id  تنظیم کرده است. 11را برابر با 

 کلیک کنید. Show power of idحال برنامه را اجرا کنید و روی لینک 

 

 8  - 1شکل 

  

 نتیجه در شکل زیر نشان داده شده است:
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 9  - 1شکل 

در خروجی چاپ شده است. این بدان معنی  11یعنی توان دوم عدد  111همانطور که مشاهده می کنید مقدار 

می باشد.بنابر این کامپوننت  intرگومان ورودی اکشن متد ما از نوع تشخیص می دهد که آ mvcاست که 

Model Binder  واکشی شده توسط  11مقدارValue Provider  را تبدیل بهint و در اختیار اکشن  کرده

 متد قرار می دهد.

 دهی اولیه آرگومان های اکشن متد مقدار

ایجاد کردیم  ShowPowerOfIdبرای اشاره به اکشن متد  Index.cshtmlدر آخرین دستوری که به فایل 

 در نظر گرفتیم. این مقدار دهی در اکشن لینک باعث می شود که به صورت خودکار 11را برابر با  idمقدار 

را از دستور مذکور حذف کنید. یعنی  idدر آدرس صفحه قرار گیرد. حال مقدار دهی پیش فرض  idپارامتر 

 اتدستور

@Html.ActionLink("Show power of id", "ShowPowerOfId", new 
       { 
           id=10 
       }, new 
{ 
    @class = "btn btn-success" 
}) 

 

 دستورات را به

@Html.ActionLink("Show power of id", "ShowPowerOfId,null 
, new 
{ 
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    @class = "btn btn-success" 
}) 

 

 تبدیل کنید.

کلیک کنید.نتیجه شبیه به شکل زیر خواهد  Show power of idحال برنامه را مجددا اجرا کنید و روی لینک 

 بود:

 

 11  - 1شکل 

 

 Valueوجود ندارد. بنابر این کامپوننت  idهمانطور که در شکل فوق مشخص است در آدرس صفحه اثری از 

Provider  مقدارnull  را به کامپوننتModel Binder  ارسال می کند. چون مقدارid  از نوعint  می باشد

 Modelوننت د بنابر این کامپداشته باش nullبوده و در حالت عادی نمی تواند مقدار  value typeیک  intو 

Binder  نمی تواند مقدارnull  را بهid  درون اکشن متدShowPowerOfId  نسبت دهد و در نتیجه برنامه با

 خطا مواجه خواهد شد.

رگومان ها در یش فرض آدر اکشن لینک از مقدار پ idدر این مواقع می توان علاوه بر تعیین مقدار پیش فرض 

 ده کرد.اکشن متد ها استفا

 را به صورت زیر تغییر دهید: ShowPowerOfIdدستورات مربوط به اکشن متد برای درک این موضوع 

  public ContentResult ShowPowerOfId(int id=10) 
        { 
            return Content(String.Format("Power of id is 
:<b>'{0}'</b>",id*id)); 
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        } 

در نظر گرفته شده است.  11برابر با  idمقدار پیش فرض به قسمت هایلایت شده در دستورات فوق دقت کنید. 

کلیک کنید. نتیجه مشابه شکل زیر خواهد  Show power of idحال مجددا برنامه را اجرا کنید. بر روی لینک 

 بود.

 

 11  - 1شکل 

 

وجود ندارد اما برنامه بدون خطا اجرا شده و مقدار  idهمانطور که مشاهده می کنید با آن که در آدرس اثری از 

 است در خروجی نشان می دهد. 11را که توان دوم عدد  111

 

روش دیگر برای اینکه با خطایی که چندی پیش توضیح داده شد مواجه نشوید این است که آرگومان های 

value type  مثلint  را بهnullable  تبدیل کنید. یعنی به جایint  در اکشن متدShowPowerOfId  از

int?  یا(Nullable<int>  استفاده نمائید. در این حالت )Model Binder  می تواند مقدارNull  را به

ن را مورد دن آبو nullرگومان شما نسبت دهد. فقط در این حالت باید هنگام استفاده از آرگومان مورد نظر آ

 .بررسی قرار دهید 

 

 ViewBagتوسط  Viewارسال اطلاعات از کنترلر به 

های  ویوبه  modelبه عنوان  Contactمشاهده کردید که نمونه ای از کلاس  Contactدر بخش ایجاد فرم 

د. گاهی اده کنتوانست جهت نمایش اطلاعات به کاربر از مدل بایند شده به خود استف ویومورد نظر ارسال شد و 
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ارسال شود. ولی این اطلاعات نیاز به یک کلاس جهت پیاده  ویوواقع نیاز است که اطلاعاتی از سمت کنترلر به م

یا  .فرستاده و در آن جا نمایش دهیم ویوکنید بخواهیم تاریخ سرور را به  سازی مدل نیست. به عنوان مثال فرض

یکی از به نمایش در آید.  headدرون  titleرسال کنیم تا در تگ بخواهیم عنوان صفحه را از کنترلر به ویو ا

 می باشد. ViewBagاستفاده از  دروش هایی که می توان در اینگونه مواقع از آن بهره بر

باشد. فیلد های دینامیک  می dynamicاز نوع فیلد  ViewBagخاصیتی به نام   Controllerدر کلاس 

 ظهور کردند.  C# 2010ا همزمان ب

   زیر مراجعه نمائید. جهت اطلاعات بیشتر در مورد این فیلد به آدرس

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd214131.aspx  

 

 د:اضافه نمائی HomeControllerرا به کلاس  ShowDateمتد 

public ViewResult ShowDate() 
        { 
            DateTime dt = DateTime.Now; 
            System.Globalization.PersianCalendar prc = new 
System.Globalization.PersianCalendar(); 
            String pdate = 
String.Format("{0:0000}/{1:00}/{2:00}",prc.GetYear(dt),prc.GetMonth(
dt),prc.GetDayOfMonth(dt)); 
            String gdate = dt.ToShortDateString(); 
            ViewBag.Pdate = pdate; 
            ViewBag.Gdate = gdate; 
            return View(); 
        } 

 

و  Pdateتاریخ جاری سرور به دو شکل میلادی و شمسی تعریف شده است. مقادیر  ShowDateدر متد 

Gdate  نگهدارنده این داده ها در فیلدViewBag .خواهند بود 

جاد ای ویویبرای آن ایجاد کنید. سپس کد های  ویوکلیک راست کرده و یک  ShowDateحال بر روی متد 

 شده را به صورت زیر تغییر دهید:

 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd264736.aspx
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<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>ShowDate</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary">  
        <div class="panel-heading"> 
            <h1>Show Date View</h1> 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
           The server date is : <b>@ViewBag.Gdate</b> 
            <hr /> 
            The Persian date is : <b>@ViewBag.Pdate</b> 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

می توانیم به مقادیر آن دسترسی داشته باشیم. فایل  ViewBag@همانطور که مشاهده می کنید توسط دستور 

ShowDate.chtml .را ذخیره کرده و ببندید 

 ن اضافه کنید.را باز کنید و دستور زیر را به آ Index.cshtmlفایل 

@Html.ActionLink("Show Date", "ShowDate", null, new 
{ 
    @class = "btn btn-warning" 
}) 

 

کلیک  Show Dateرا ذخیره کرده وببندید. سپس برنامه را اجرا کنید و روی لینک  Index.cshtmlفایل 

 کنید.
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 12  - 1شکل 

 

 نتیجه شبیه به شکل زیر خواهد بود.

 

 13  - 1شکل 

 

 فیلتر ها 

ند.زمانی بر ارسال می کند دارهمانظورکه فراگرفتید اکشن متد ها یک رابطه یک به یک با درخواستی که کار

 درسی شبیه به آدرس که آ

http://localhost/Home/Index 

http://localhost/Home/Index
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ن رفته و درون آ Homeبه سراغ کنترلری به نام  Mvcدرخواست قرار می گیرد  توسط کاربر در مرورگر مورد

و نهایتا خروجی به یکی از روش هایی که  آن را اجرا کردهگشته و دستورات درون  Indexبه دنبال متدی به نام 

 در بخش قبلی توضیح داده شد به کاربر نشان داده می شود. 

ن ها داریم که صرفا کاربرانی که هویت آاکشن متد هایی  Homeام حال فرض کنید که درون کنترلری به ن

 در این حالت اکشن متد مورد نظر چگونه باید نوشته شود ؟ بررسی و تائید شده امکان اجرای آن ها را دارند.

 مشخص شدن جواب اجازه دهید تا طبق روال قبل با یک مثال شروع کنیم.برای 

 به آن اضافه کنید.به صورت زیر  Homeیک پروژه جدید ایجاد کنید. سپس یک کنترلر به نام  پس بنابر این 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.Filters.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        public ActionResult Index() 
        { 
            return View(); 
        } 
 } 
} 

را کلیک کنید تنظیمات مورد  Add Viewکلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینه   Indexبر روی متد 

ایجاد شود. سپس کد های  Indexبه نام  ویوآموخته های خود از بخش های قبلی انجام داده تا یک  بق را طنظر 

 ورت زیر تغییر دهید:صآن را به 

 
 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
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    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
        <h1>I'm index method, only autheticated users can see 
me!</h1> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

را  Propertiesکلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه  Solution Explorerبر روی نام پروژه در  

 کلیک کنید.
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 14  - 1شکل 

را  Spesific Pageگزینه  Start Actionرفته و از بخش  Webدر صفحه خصوصیات پروژه به قسمت  

انتخاب کنید. هیچ مقداری نیاز نیست که در باکس مقابل آن وارد نمائید. سپس تنظیمات را ذخیره کنید. این کار 

ل ویرایش کدام بخش پروژه هستیم  همواره از آدرس اصلی باعث می شود که پروژه صرف نظر از اینکه در حا

 )خانه( اجرا شود.
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 11  - 1شکل 

 

 Index.cshtmlاجرا شده و خروجی مربوط به  Indexکرد که اکشن  یدحال برنامه را اجرا کنید.مشاهده خواه

 نشان داده می شود.

 

 11  - 1شکل 

این خواسته ما نبود، چرا که می می خواستیم صرفا کاربرانی که هویت آن ها توسط برنامه تائید شده است به متد 

Index  دسترسی داشته باشند. چه باید کرد؟ اولین راهی که ممکن است به ذهن برسد این است که در داخل
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تد مت شده است یا خیر؟  برای این منظور دستورات بررسی کنیم که آیا کاربر فعلی تائید هوی Indexمتد 

index :را به صورت زیر تغییر دهید 

public ActionResult Index() 
        { 
            if (!Request.IsAuthenticated) 
                return HttpNotFound(); 
            return View(); 
        } 

 اجرا کنید.نتیجه شبیه به زیر خواهد بود:حال برنامه را مجددا 

 

 11  - 1شکل 

 چه اتفاقی افتاد؟

ستفاده شده است تا ا Request.IsAuthenticatedدستور  از Indexدر متد  همانطور که مشاهده می کنید 

جی و همانطور که مشاهده می کنید چون کاربر اعتبار سن ؟یا خیر بررسی شود که آیا هویت کاربر تائید شده است 

متد  ،مورد نظر ویویبه جای بازگردانی  Indexبوده و در نتیجه متد  falseشرط مذکور دارای مقدار  نشده است

HttpNotFound  ایجاد و به کاربر نشان  414این عمل باعث می شود تا خطای آشنای  .فراخوانی می کندرا

 . داده شود

جلوگیری کنیم. این روش اگر چه جوابگو می  Indexاین عمل توانسیتم از ورود افراد بدون هویت به متد  با

 باشد اما در پروژه های بزرگ نمی تواند روش بهینه ای باشد. چرا؟
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داریم که همگی آن ها نیاز به اعتبار سنجی کاربر دارند. بنابر  Homeفرض کنید چند متد دیگر نیز در کنترلر 

ف، حال اگر در کنترلر های مختلین  مجبور خواهیم بود که یک کد تکراری را در متد های مختلف بنویسیم. ا

متد های مختلفی بخواهند چنین مکانیزمی را پیاده سازی کنند چه؟ این روش در یک پروژه واقعی باعث ایجاد 

 کد های تکراری زیادی خواهد شد که مدیریت آن را نیز سخت می کند. 

 فیلتر ها می باشد که در ادامه با آن ها  و انواع آن ها آشنا خواهیم شد. ش بهینه تر برای این منظور استفاده از رو

 فیلتر چیست؟ 

( هستند  که می توانند قبل از اجرای اکشن متدها و نیز پس از اجرای آن ها Attributeفیلتر ها در واقع صفاتی )

خواهید  شد)تائید هویت کاربران( شما نیاز که یک نمونه آن در بخش قبلی بیانفراخوان شوند. در بسیاری از مواقع 

داشت به اینکه قبل از اجرای دستورات اکشن متد، دستورات دیگری اجرا شوند. و یا ممکن است پس از اجرا 

به طور س پفیلتر ها به میان می آیند.  بحث شدن یک اکشن متد، دستورات دیگری اجرا شوند. در این جاست که

ر را مهیا می پردازش درخواست های کاربخلاصه می توانیم بگوییم که فیلتر ها امکان کنترل بیشتر بر روی روند 

 کنند.

 mvcانواع فیلتر ها در 

 پشتیبانی می شود. MVCدر حال حاضر)در زمان نوشتن این کتاب( از فیلترهای زیر در 

Authorization Filters 

را پیاده سازی می کنند که برای بررسی اعتبار  IAuthorizationFilterاین دسته از فیلتر ها اینترفیسی به نام 

د بررسی ظر کاربر اجرا شوکاربر درخواست کننده می تواند به کار رود و می توان قبل از اینکه اکشن متد مورد ن

 یا کاربر مجوز اجرای درخواست را دارد یا خیر.شود که آ

Action Filters  

را پیاده سازی می کنند دارای دو متد  IActionFilterاین دسته از فیلتر ها که اینترفیس 

OnActionExecting  وOnActionExecuted  می باشد. متدOnActionExecuting  قبل از اجرای

 پس از اجرای اکشن متد اجرا خواهد شد.  OnActionExecutedمتد اجرا شده و متد  اکشن

Result Filter  

ی می کنند دارای دو متد زرا پیاده سا IResultFilterاین دسته از فیلتر ها که اینترفیس  

OnResultExecuting  وOnResultExecuted  می باشند. متدOnRsultExecuting   قبل از اجرای
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 OnResultExecutedکه مسئول ایجاد خروجی اکشن متد است اجرا می شود و متد  ActionResultشی 

 ن.آبعد از 

Execption Filters 

را پیاده سازی می کنند چنانچه در طی اجرای دستورات  IExecptionFilterاین دسته از فیلتر ها که اینترفیس  

یک  HandledErrorAttributeبه استثنایی برخورد کنیم که مدیریت نشده باشند اجرا خواهند شد. کلاس 

 نمونه از پیاده سازی این نوع فیلتر می باشد.

 

 و...  نترلرمتد یا سطح ک اکشن نکته: فیلتر ها بسته به تعریفشان می توانند در سطوح مختلف از جمله سطح

 فراخوانی شوند.

 

 اجازه دهید نمونه ای از کاربرد فیلتر ها را در عمل مشاهده نمائیم. حال

 به صورت زیر تغییر دهید: را Indexمتد  برای این منظور

[Authorize] 
        public ActionResult Index() 
        { 
            
            return View(); 
        } 

 

 

)دستور استفاده شده است Indexبرای متد  AuthorizeAttributeهمانطور که مشاهده می کنید از کلاس 

یک کلاس پیش فرض پیاده سازی شده از نوع فیلتر  AuthorizeAttribute. کلاس هایلایت شده(

Authorize  می باشد. با استفاده از صفت مذکور برای متدIndex  دیگر نیاز به بررسی وضعیت اعتبار سنجی

این اعتبار سنجی به صورت خودکار بررسی می  Indexکاربر نخواهیم بود. چرا که قبل از اجرای دستورات متد 

 ( خواهد بود.414ود.اگر برنامه را با دستورات فوق اجرا کنید، نتیجه شبیه به شکل قبلی)خطای ش

 یا متد ها کنترلراستفاده از فیلتر ها در 

 ن اضافه کنید:را باز کنید و متد  زیر را به آ HomeControllerکلاس 
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public ContentResult AnotherAction() 
        { 
 
            return Content("Come Content from 'AnotherAction' 
method"); 
        } 

 حال برنامه را اجرا کنید و به آدرس زیر را در مرورگر تایپ کنید:

http://localhost:57800/home/anotheraction 

 

 18  - 1شکل 

 همانطور که مشاهده می کنید برنامه اجرا شده و خروجی به کاربر نشان داده می شود.

 Indexنیز اضافه کنید. در این صورت همانند متد  AnotherActionرا به متد  Authorizeحال اگر صفت 

 نشان داده خواهد شد. 414در زمان اجرای برنامه به کاربر خطای 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.Filters.Controllers 
{ 
    public class HomeController : Controller 

http://localhost:57800/home/anotheraction
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    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
        [Authorize] 
        public ActionResult Index() 
        { 
            
            return View(); 
        } 
        [Authorize] 
        public ContentResult AnotherAction() 
        { 
 
            return Content("Come Content from 'AnotherAction' 
method"); 
        } 
    } 
} 

 

 19  - 1شکل 

 

به شما این اجازه را می دهد که به جای استفاده از فیلتر ها برای تک تک متد  Mvcهمانطور که پیشتر اشاره شد 

در این  .)این موضوع در تعریف فیلتر ها مشخص می شود(های یک کنترلر، برای خود کلاس فیلتر را اعمال کنید
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رواقع د نیازی نیست که  برای متد ها از فیلتری که برای کلاس تعریف شده است استفاده کنید. صورت دیگر

 فیلتری که در سطح کنترلر نوشته می شود به صورت خودکار برای تمامی اکشن متد ها اعمال خواهد شد.

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.Filters.Controllers 
{ 
    [Authorize] 
    public class HomeController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /Home/ 
         
        public ActionResult Index() 
        { 
            
            return View(); 
        } 
        
        public ContentResult AnotherAction() 
        { 
 
            return Content("Come Content from 'AnotherAction' 
method"); 
        } 
    } 
} 

از متد ها حذف و برای کلاس به کار برده شده است. در این  Authorizeهمانطور که مشاهده می کنید صفت 

 صورت صفت مذکور تمامی متد های کنترلر اعمال خواهد شد.

 OutputCacheکش کردن اطلاعات با استفاده از فیلتر 

بر اساس زمانی که بر حسب ثانیه برای آن تنظیم می شود می تواند خروجی یک اکشن  OutputCacheفیلتر  

  .به پروژه اضافه کنید ActionFilterControllerیک کنترلر به نام متد را کش کند. برای درک بهتر موضوع 

 ن را به صورت زیر تغییر دهید:آ Indexمتد سپس 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.Filters.Controllers 
{ 
    public class ActionFilterController : Controller 
    { 
        // 
        // GET: /ActionFilter/ 
        [OutputCache(Duration=60)] 
        public String Index() 
        { 
 
            return "The time is : " 
+DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
        } 
    } 
} 

را باز کنید و کد های آن را به صورت زیر تغییر دهید. دستورات زیر یک اکشن  Index.cshtmlسپس فایل 

 ایجاد می کند. ActionFilterدرون کنترلر  Indexلینک به متد 

 
 
 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading"> 
            <h1 class="text-center"> 
                Asp.Net Mvc Filters! 
            </h1> 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
            @Html.ActionLink("Output cache", "Index", 
"ActionFilter", null, new 
       { 
           @class="btn btn-primary" 
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       }) 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 

 

 

 

 کلیک کنید.  Output cacheحال برنامه را اجرا کنید و بر روی لینک 

 

 21  - 1شکل 

 

 

 21  - 1شکل 

 

دقیقه خروجی تغییری نخواهد  را رفرش کنید. مشاهده خواهید کرد که تا یک ActionFilterحال اگر صفحه 

با  OutputCacheدارای فیلتر  ActionFilterدرون کنترلر  Indexکرد. این بدان علت است که اکشن متد 
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برای یک دقیقه کش خواهد  Index.این بدان معناست که خروجی متد ثانیه( می باشد 11دقیقه) 1زمانی دوره 

شد  و اگر در عرض کمتر از یک دقیقه درخواست های مکرر به این متد ایجاد شود همان خروجی اولیه را تولید 

 خواهد کرد.

  

 HandleErrorمدیریت استثنا ها با استفاده از فیلتر 

 ارید. یکی از فیلتر هایی که می تواند در این زمینه کمک شایانی به مدیریتبا استثنا ها در برنامه یقینا آشنایی د

برای  ها بوده و Exception Filterاین فیلتر از دسته  می باشد.  HandleErrorاستثنا ها بکند فیلتری به نام 

واهیم مت می خقسدر این رود. ن ها برخورد کنیم به کار می اهایی که در برنامه ممکن است با آمدیریت استثن

 نحوه استفاده از این فیلتر را بیان کنیم.

 

 ن اضافه کنید:را بازکنید و متد زیررا به آ ActionFilterControllerکلاس برای این منظور 

public String HandleErrorAction() 
        { 
            int a= 10; 
            int b = 0; 
            return "a / b is : "  + (a / b); 
        } 

 ن اضافه کنید :ا باز کنید و دستورات زیر را به آر Index.cshtml فایل

@Html.ActionLink("Handle error", "HandleErrorAction", 
"ActionFilter", null, new 
       { 
           @class="btn btn-success" 
       }) 

 

ایجاد می کند. حال برنامه  ActionFilterدر کنترلر  HandleErrorActionدستور فوق یک لینک به متد 

 کلیک کنید. Handle Errorرا اجرا کنید  و بر روی لینک 
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 22  - 1شکل 

 

رخ داده است که متاسفانه مدیریت  DivideByZeroExceptionهمانطور که مشاهده می کنید استثنایی به نام 

 می باشد. HandleErrorشده است. یکی از روش های مدیریت استثنا ها استفاده از صفت ن

 را به صورت زیر تغییر دهید: HandleErrorActionمتد 

[HandleError(View = "GeneralError")] 
        public String HandleErrorAction() 
        { 
            int a = 10; 
            int b = 0; 
            return "a / b is : " + (a / b); 
        } 

در  Viewبرای متد مذکور استفاده شده است. خاصیت  HandleErrorهمانطور که مشاهده می کنید صفت 

ن رجوع آبه  mvcرا مشخص می کند که در صورت وجود استثنا  ویویینام  HandleErrorAttributeکلاس 

 خواهد کرد. 
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با نام  ویویک  سپسایجاد کنید.  Sharedیک پوشه به نام  Solution Explorerدر  Viewsدر پوشه 

GeneralError.cshtml ن را به شکل زیر تغییر دهید:در آن ایجاد کنید و کد های آ 

@model System.Web.Mvc.HandleErrorInfo 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>GeneralError</title> 
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-warning"> 
        <div class="panel-heading"> 
            <h1>Sorry some error occured</h1> 
        </div> 
 
        <div class="panel-body"> 
            Error occured in '<b>@Model.ActionName'</b> action 
method inside '<b>@Model.ControllerName</b>' controller. 
            <br /> 
            Error Message :<b> @Model.Exception.Message</b> 
        </div> 
 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

از فضای نام  HandleErrorInfoکلاس   GeneralError.cshtmlفایل  در خط اول

System.Web.Mvc  به عنوان مدل برای ویو در نظر گرفته شده است. صفتHandleError  زمانی که به

تعریف شده در  Viewنمونه ای از کلاس مذکور را مقدار دهی کرده و به  دیک استثنا برخورد می کن

HandleError  .این عمل توسط ارسال خواهد کردViewData  .کلاس انجام می پذیرد

HandleErrorInfo .اطلاعاتی راجع به استثنای رخ داده را در اختیار شما قرار می دهد 

 Web.configدر فایل  CustomErrorکنید می بایستی مقدار  استفاده می HandleErrorزمانی که از نکته: 

 را فعال کنید.
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کد های زیر را  System.Webمربوط به پروژه را باز کنید و در تگ  Web.configبرای این منظور فایل  

 قرار دهید:

    <customErrors mode="On"/> 

 

 کلیک کنید.  Handle errorحال برنامه را مجددا اجرا کنید و روی دکمه 

 
همانطور که مشاهده می کنید هنگام ایجاد استثنا برای متد مذکور برنامه محتویات استثنای رخ داده اعم از نام 

ارسال کرده و  GeneralError.cshtmlن ایجاد شده است را به و همچنین کنترلری که استثنا در آ اکشن متد

 خروجی مورد نظر را ایجاد کرده است.

می باشد.توسط این خاصیت می تواند برای  ExceptionTypeدارای خاصیتی به نام  HandleErrorصفت 

 ها ی مختلف را لود نمائید. ویوانواع مختلف استثناهایی که ممکن است رخ دهد 

 را به صورت زیر تغییر داد: HandleErrorActionمی توان متد ل به عنوان مثا 

   [HandleError(ExceptionType=typeof(System.FormatException), View = 
"FormatError")] 
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        [HandleError(ExceptionType = 
typeof(System.DivideByZeroException), View = "GeneralError")] 
 
        public String HandleErrorAction() 
        { 
            int a = 10; 
            int b = 0; 
            return "a / b is : " + (a / b); 
        } 

دو بار و هر بار با یک استتثنای خاص تعریف شده است.   HandleErrorهمانطور که مشاهده می کنید صفت 

و در صورتی که  FormatErrorبه نام  ویویینگاه ثنای فرمت ورودی اطلاعات رخ دهد آدر این حالت اگر است

نمایش داده خواهد شد. بدیهی است در  GeneralErrorبه نام  ویوییاتفاق بیافتد  DivideByZeroخطای 

 این حالت فقط دو استثنای تعریف شده رصد خواهند شد.

 

 مقدار دهی نشود آنگاه تمامی استثنا ها رصد خواهند شد. ExceptionTypeنکته: اگر خاصیت  

 

 فیلتر سفارشی اکشن ایجاد یک

این  MVCلی با فیلتر های اولیه و نحوه استفاده از آن ها آشنا شدید. همانطور که اشاره شد در در بخش قب

امکان وجود دارد تا بتوانید اکشن فیلتر های سفارشی نیز تولید کنید. در این بخش یک اکشن فیلتر سفارشی 

 نمائیم. مشتق ActionFilterAttributeایجاد خواهیم کرد. برای این منظور می بایستی یک کلاس از کلاس 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace mkianiir.mvc.Filters 
{ 
    public class CustomFilterAttribute :ActionFilterAttribute 
    { 
        public override void 
OnResultExecuting(ResultExecutingContext filterContext) 
        { 
            filterContext.HttpContext.Response.Write("<b>This is 
custom filter, executed befor action method execution</b>"); 
            base.OnResultExecuting(filterContext); 
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        } 
        public override void OnResultExecuted(ResultExecutedContext 
filterContext) 
        { 
            filterContext.HttpContext.Response.Write("<b>This is 
custom filter, executed after action method execution<b/>"); 
            base.OnResultExecuted(filterContext); 
        } 
    } 
} 

 

برای پیاده سازی اکشن فیلتر های سفارشی به کار می رود. این کلاس دارای چهار متد  ActionFilterکلاس 

OnActionExecuting  ،OnActionExecuted  ،OnResultExecuting  و

OnResultExecuted ( می باشد که می توانید آن ها را دوباره نویسیOverride.کنید ) 

دوباره نویسی شده اند. متد  Resultهمانطور که مشاهده می کنید در دستورات فوق دومتد مربوط 

OnResultExecuting (قبل از اجرا شدن خروجی اکشن متدActionResult و متد )

OnResultExecuted  می شوند.پس از اجرا شدن آن اجرا 

 به صورت زیر تعریف کنید: ActionFilterControllerدر کنترلر  CustomFilterحال یک متد به نام 

   [CustomFilter] 
        public string CustomFilter() 
        { 
            return "<br/>This is action method Result<br/>"; 
        } 

 یک اکشن لینک به اکشن متد جدید به صورت زیر تعریف کنید: Index.cshtmlحال در فایل 

@Html.ActionLink("Custom filter", "CustomFilter", "ActionFilter", 
null, new 
        { 
            @class = "btn btn-primary" 
        }) 

 ن لینک جدید کلیک نمائید:سپس برنامه را اجرا و روی اکش
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 23  - 1شکل 

 اگر همه کارها را به درستی انجام داده باشید خروجی می بایستی شبیه به شکل زیر باشد:

 

 24  - 1شکل 

 

 

)مهیا شدن خروجی اکشن متد( متد  ActionResultهمانطور که مشاهده می کنید قبل از اجرا شدن 

OnResultExecuting   و پس از آن متدOnResultExecuted .اجرا شده است 

 خلاصه

در این فصل با جزئیات بیشتری در رابطه با اکشن متد ها آشنا شدید. ارسال پارامتر به آن ها، ارسال پارامتر از آن 

 نظر و ... وردها به ویو های م

یان شد ررسی قرار گرفتند. همانطور که ببفیلتر ها مورد ی این فصل مبحث جدیدی به نام پایانهمچنین در بخش 

داشت. در  ها پردازش درخواستفیلتر ها صفاتی هستند که با استفاده از آن ها می توان کنترلر بیشتری بر روی 

این فصل علاوه بر معرفی فیلترهای اولیه آموختید که چگونه یک فیلتر سفارشی نیز ایجاد کنید. در فصل بعد که 

 ی کتاب نیز می باشد در رابطه با ویو ها و متد های راهنما صحبت خواهیم کرد.پایان فصل
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 ویو ها و متد های راهنما:ششمفصل 

 

 

 مقدمه

ی کتاب به جزئیات بیشتر در رابطه با ویو ها و همچنین متد های راهنمایی که برخی پایاناین فصل به عنوان فصل 

ه این فصل موارد زیر را ب پایانانتظار می رود در  استفاده کردید خواهد پرداخت.از آن ها را در فصل های قبلی 

 خوبی درک نمائید:

 ویو ها و ساختار آنها -1

 انواع ویو ها -2

 ها  Layoutاستفاده از  -3

4- PartialView ها 

 ارسال اطلاعات به ویو ها -1

 بایند کردن مدل داده ای به ویوها -1

 متد های راهنما و انواع آن ها -1

 متد های راهنمای شخصیایجاد  -8

 

 

 چگونه است؟ mvcویو چیست و ساختار ویو ها در 

ها می باشند. ویو در  ویون شد یکی از قسمت های مهم این معماری بیا mvcهمانطورکه در معرفی معماری 

mvc لاعات طوظیفه تولید واسط کاربری برنامه را بر عهده دارد.کاربر از طریق ویو ها می تواند اقدام به ارسال ا

 mvcبه سمت سرور کرده و توسط آن ها نتایج حاصله را دریافت نماید.چیزی که در مورد ویو ها در معماری 

وه نح )همچنین از اهمیت دارد این است که ویو ها هیچ اطلاعای از داده هایی که به کاربر نمایش می دهند ندارند

می شوند، آیا اطلاعات از فایل کجا و به چه شکلی تولید  نند که داده ها ازتولید آن ها(.در واقع ویو ها نمی دا

نده می شوند؟نوع پایگاه داده یا فایل ها چگونه است؟نحوه ذخیره سازی می شوند؟ آیا از پایگاه داده خوا ندهخوا
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ا راطلاعات چگونه است؟ این ها سوالاتی است که ویو نمی تواند و نباید پاسخی به آن ها بدهد. ویو ها اطلاعاتی 

این مدل داده ای می تواند  که توسط کنترلر به آن داده می شود)در قالب مدل داده ای( به کاربر نشان می دهند.

 یک مقدار ساده نظیر یک رشته اطلاعات یا یک نمونه از یک کلاس به عنوان مدل داده ای باشد.

 

ها  Web Formو  Windows Forms Applicationها در  Formرا می توان متناظر با  mvcویو ها در 

با فرم ها و  mvcنست. تفاوت عمده در خصوص ویو های اد  Asp.Net Web Forms Applicationدر 

یا وب فرم ها این است که در فرم ها یا وب فرم ها غالبا بخشی از واسط کاربری با منطق برنامه تجمیع شده 

این وابستگی بوده و نباید چنین وابستگی هایی در مخالف  mvcاست)وابستگی دارند( در صورتی که ساختار 

 اتفاق بیفتد. mvcیک برنامه 

 

 MVCنواع ویو در ا

 

از  3)همان وب فرم ها( برای ایجاد ویو ها استفاده می کرد. در نسخه  aspxاز فایل های  mvcهای اولیه نسخه 

mvc فرم های  بعلاوه بر وaspx  نام موتور جدید برای ویو ها معرفی شد بهRazor  فایل هایی که تحت این .

ن ویژوال بیسیک( می ا)برای زب vbhtmlن سی شارپ( و ا)برای زب cshtmlموتور کار می کنند دارای پسوند 

استفاده  خواهیم کرد.)از این پس هر کجا در مورد ویو  Razorاز موتور  mvcباشند. در ادامه مباحث آموزشی 

 هستند می باشد( cshtmlکه دارای پسوند  Razorها صحبت شد منظور فایل های موتور 

برنامه نویسی)در  زبانو بخش کد های  htmlدستورات  فایل های ویو شامل دو بخش می باشند. بخش کد های 

شروع می شوند و نیازی به درج کاراکتر سمی  @سی شارپ(. دستورات برنامه نویسی با کاراکتر  زباناینجا 

در زمان اجرای برنامه تشخیص خواهد داد که کدام  Razorدستورات نمی باشد. موتور  پایان( در ;کلن)

نی که برنامه کمپایل می باشند. زما  htmlبرنامه نویسی و کدامیک مربوط به دستورات  زباندستورات مربوط به 

فایل های ویو را تبدیل به کلاس های متناظر خود کرده و آن ها را کمپایل می کند که از ترکیب  Mvcمی شود 

 خروجی نهایی را تولید می کند. htmlبرنامه نویسی و کد های  زباندستورات 
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  mvcساختار پوشه بندی ویو ها در پروژه های 

ایجاد  Solution Explorerدرون پنجره  Viewsد می کنید یک پوشه به نام ایجا Mvcزمانی که یک پروژه 

ایجاد می شوند   Viewsمی گردد.ویو های مربوط به هر کنترلر  درون پوشه ای هم نام با کنترلر که درون پوشه 

 قرار خواهد گرفت.

 آدرس زیر را در نظر بگیرید:

http://localhost/Home/Index 

دستور  Indexدرخواستی را با آدرس فوق در یافت می کند)با فرض اینکه در اکشن متد  mvcزمانی که 

return View();  قرار گرفته باشد( به دنبال ویویی به نامIndex :در مسیر های زیر خواهد گشت 

~/Views/Home/Index.cshtml 

~/Views/Home/Index.vbhtml 

~/Views/Shared/Index.cshtml 

~/Views/Shared/Index.vbhtml 

 

 Homeنام ویوی مورد نظر است. کلمه  Index.vbhtmlو  Index.cshtmlدر مسیر های فوق، عبارات 

ی برای محل Sharedمی باشد که در آدرس مورد درخواست کاربر آمده است. پوشه  Homeبیانگر کنترلر 

. همانطور که از معنای نام پوشه مشخص است این پوشه محل نگهداری ویو هایی ذخیره ویو های اشتراکی است

ن های مختلف می توانند مورد اها(  و در مک Partial Viewاست که مربوط به یک کنترلر خاص نبوده)عموما 

 گیرند. در این پوشه قرار می عمومابه کار می روند نیز Layoutاستفاده قرار گیرند. ویو هایی که به عنوان 

 اجازه دهید طبق روال مباحث را با ایجاد یک پروژه آغاز نمائیم:

مخفف  VAHMگذاشتم. کلمه  mkianiir.nvc.VAHMیک پروژه جدید ایجاد کنید )من نام آن را 

Views And Helper Methods  می باشد(و یک کنترلر به نامHomeController .به پروژه اضافه نمائید 

را  Add Viewکلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه  Homeدر کنترلر  Index حال بر روی نام متد

 کلیک کنید.

 

http://localhost/Home/Index
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 1  - 1شکل 

 باز می شود. Add Viewپنجره 
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 2  - 1شکل 

 

ن آیتم های کلیک کنید. نگرا Addرا مانند شکل فوق تنظیم کنید و بر روی دکمه  Add Viewمقادیر پنجره 

 توضیح داده خواهند شد. فصل درون این پنجره نباشید. در ادامه این 

 را باز کنید. Solution Explorerپنجره   Addپس از فشرده شدن دکمه 
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 3  - 1شکل 

فایلی با نام  Homeو در داخل  پوشه   Homeیک پوشه به نام  Viewsمی کنید در پوشه  همانطور که مشاهده

Index.cshtml  ایجاد شده است. نام پوشهHome  از نام کنترلری که ویویIndex  برای آن ایجاد شده است

یو مورد نیاز و گرفته شده است. همانطور که پیشتر گفته شد برای هر کنترلر یک پوشه هم نام با آن کنترلر در

 است.

را نشان می دهد. دستورات پیش  Homeدرون کنترلر  Indexویو متناظر با اکشن متد  Index.cshtmlفایل 

 فرض این فایل به صورت زیر است:

 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
    </div> 
</body> 
</html> 
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 سه خط اول این دستورات یعنی

@{ 
    Layout = null; 
} 

 

ها که در  Layoutاستفاده نمی کند.  Layoutاز هیچ ویوی دیگری به عنوان  Indexبه این معناست که ویوی 

یا  Asp.Net Web Formsها در  Master Pageادامه همین بخش به آن ها خواهیم پرداخت نقشی شبیه به 

 بازی می کنند. Mvcدر  aspxموتور 

ساده   htmlمشاهده می کنید کد های ساده و ابتدایی یک فایل  Index.cshtmlسایر دستوراتی که در فایل 

 ندارند. می باشند که نیاز به توضیح خاصی

 

 ارسال اطلاعات از کنترلر به ویو

به روش های متفاوتی می توان اطلاعات را از کنترلر به ویو ارسال کرد. در بخش های قبلی استفاده از  mvcدر 

ViewBag .را در این زمینه تجربه کردید 

 می باشد.  TempDataو  ViewDataدو ابزار دیگر برای ارسال داده ها از کنترلر به ویو استفاده از 

  ViewDataاستفاده از 

تعریف   ViewDataDictionaryاز جنس  ViewDataخاصیتی به نام  ControllerBaseدر کلاس 

یک دیکشنری است و همانطور که می دانید داده های دیکشنری ها  ViewDataشده است.  پس بنابر این 

می  Stringاز جنس  ViewDataید های دیکشنری داری دو جزء می باشند. یکی کلید  و دیگری داده. کل

 باشند.

 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Homeدر کنترلر  Indexدستورات متد 

public ActionResult Index() 
        { 
            ViewData["Name"] = "Mehdi Kiani"; 
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            ViewData["Date"] = DateTime.Now;             
            return View(); 
        } 

 

 را باز کنید و دستورات آن را مطابق زیر تغییر دهید: Index.cshtmlفایل 

@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        Hello  <b>'@ViewData["Name"]'</b> 
        <br /> 
        The time is : <b>'@ViewData["Date"]'</b> 
        <br /> 
        Good @if (((DateTime)ViewData["Date"]).Hour < 12) 
        { 
            <b>'Morning'</b> 
        } 
        else 
        { 
            <b>'Afternoon'</b> 
        } 
 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 دارند. Castingنیاز به عمل  ViewDataهمانطور که در دستورات فوق مشاهده می کنید مقدیر 

 خروجی دستورات  فوق به صورت شکل زیر می باشد:



 

143 

 

 مهدی کیانی        Microsoft ASP.NET MVC  5 مقدمه ای بر 

 

 4  - 1شکل 

صرفا برای درخواست جاری معتبر می باشند. یعنی با تغییر   ViewBagو  ViewDataنکته: مقادیر 

 تبدیل می شوند و ازدرجه اعتبار ساقط می گردند. null( مقادیر آن ها به Redirectدرخواست)عملیات 

 

 

  TempDataاستفاده از 

می باشد. خاصیت   TempDataیکی دیگر از ابزار های انتقال اطلاعات بین کنترلر و ویو استفاده از 

TempData  نمونه ای از کلاسTempDataDictionary  می باشد. روش استفاده از این خاصیت نیز شبیه

و  ViewDataبا  TempDataمی باشد که در بخش قبلی مشاهده کردید.تفاوت   ViewDataبه خاصیت 

ViewBag  در این است که مقادیرTempData  عملیات(بین درخواست های مختلفRedirect نیز معتبر )

می باشد نیازی به توضیح  ViewBagو  ViewDataمی باشند. چون روش مقدار دهی و استفاده از آن  شبیه به 

 اضافه تر در این زمینه نیست.

 

 رلر به ویواستفاده از مدل جهت ارسال اطلاعات از کنت

یکی دیگر از روش های ارسال اطلاعات از کنترلر به ویو استفاده از مدل داده ای می باشد. نحوه استفاده از این 

در بخش های قبلی مشاهده کردید. در این قسمت لازم است این نکته بیان  Contactروش را هنگام ایجاد فرم 

منظور از مدل داده ای شی است که به عنوان مدل  رسال شود.شود که هر نوعی می تواند به عنوان داده به ویو ا

باشد و یا می تواند  Stringیا  DateTimeبرای ویودر نظر گرفته می شود. این شی می تواند یک نوع اولیه شبیه 

 یک کلاس و یا لیستی از کلاس ها باشد. 
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اضافه کنید. و دستورات آن را به صورت  Homeبه کنترلر  DateTimeViewیک اکشن متد به نام برای مثال 

 زیر تغییر دهید:

public ViewResult DateTimeView() 
        { 
            return View(DateTime.Now); 
        } 

بوده و تاریخ فعلی سرور را  DateTimeکه از جنس  DateTime.Nowهمانطور که مشاهده می کنید مقدار 

 ارسال شده است. DateTimeViewنشان می دهد به عنوان مدل به ویوی 

را انتخاب کنید.تنطیمات را مانند شکل زیر  Add Viewسپس بر رو نام متد فوق کلیک راست کره و منوی  

 کلیک کنید. Addانجام داده و  بر روی دکمه 

 

 1  - 1شکل 

 

 

ایجاد می شود. بر روی  Viewsدرون پوشه  Homeدر پوشه  DateTimeViewبا این کار یک ویو به نام 

 دو بار کلیک کنیدو دستورات آن را طبق زیر تغییر دهید: DateTimeView.cshtmlفایل 
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@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>DateTimeView</title> 
</head> 
<body> 
    <div>  
      Today  is : '<b>@(((DateTime)Model).DayOfWeek)  
@(((DateTime)Model).ToShortDateString())</b>' 
    </div> 
</body> 
</html> 

 

 

 

تا بتوانیم از خواص و متد  (Casting)عمل کرده ایم تبدیل  DateTimدر ویوی فوق مدل داده ای را به نوع 

 های آن استفاده کنیم.

، مدل داده ای ویو را به آن معرفی کنید تا در  model@علاوه بر روش فوق می توانید با استفاده از دستور 

 سازد. استفاده از مدل ویژوال استویو به کمک شما بیاید و از اشتباهات نحوی شما را رها

 دستورات ویوی فوق را به صورت زیر تغییر دهید.

@model DateTime 
@{ 
    Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <title>DateTimeView</title> 
</head> 
<body> 
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    <div>  
      Today  is : '<b>@Model.DayOfWeek &nbsp; 
@Model.ToShortDateString()</b>' 
    </div> 
</body> 
</html> 

می  Model@معرفی کردیم. بنابر این با استفاده از دستور  DateTimeدر خط اول ویو، نوع مدل را از جنس 

نمی باشد. علاوه بر این زمانی که بعد  Castingتوانیم به اعضای آن دسترسی پیدا کنیم و دیگر نیازی به عملیات 

ی از اعضای مدل داده ای شما که در اینجا تایپ کنید، ویژوال استودیو لیست را dotکاراکتر  Model@از دستور 

 (Strongly Typed)می باشد را نشان می دهد. DateTimeشی 

 

 1  - 1شکل 

 

به  DateTimeViewبرای اشاره به اکشن متد را باز کرده و اکشن لینک زیر را  Index.cshtmlفایل حال 

 آن اضافه کنید:

@Html.ActionLink("Goto datetime view", "DateTimeView") 

 کلیک کنید. goto datetime viewبرنامه را اجرا و بر روی لینک  سپس
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 1  - 1شکل 

 

 خروجی در شکل زیر نشان داده شده است.

 

 8  - 1شکل 

کوچک( و برای استفاده از مدل از  m) model@توجه داشته باشید برای معرفی مدل از دستور نکته: 

@Model (m .استفاده می کنیم )بزرگ 

 

 در ویو ها Layoutاستفاده از 

ها صفحاتی  MasterPageها آشنایی دارند.  MasterPageبا مفهوم  Asp.Net Web Formبرنامه نویسان 

مشتق شده اند. در این صفحات طراحی هایی که قرار است در یک یا چند  MasterPageهستند که از کلاس 

صورت مشترک نمایش داده شوند قرار می گیرند.به  بهره می برند( به MasterPageصفحه)صفحاتی که از آن 

قرار است وجود داشته باشد. به جای  Headerعنوان مثال فرض کنید عکسی در تمامی صفحات شما به عنوان 

قرار دهید و صفحات  Master Pageحات قرار دهید می توانید آن را در یک فاینکه عکس مذکور را در همه ص

ستفاده کنند. بدیهی است در این حالت میزان کدنویسی و طراحی کمتر شده و ا MasterPageدیگر از این 

وجود  Layoutها به نام  MasterPageمعادلی برای  MVCتغییر و نگهداری برنامه ساده تر خواهد شد. در 

ه دها ویوهایی هستند که می توانند به صورت اشتراکی بین یک یا چند ویو مورد استفا Layoutدارد. در واقع 
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ر قرا Solution Explorerدر  Viewsدرون پوشه  Sharedها در پوشه  Layoutقرار گیرند.بهتر است 

 گیرند تا از سایر ویو ها جدا شوند.

 را به پروژه خود اضافه کنید. Bootstrapنه نکته: قبل از ادامه، کتابخا

 

  

 

 9  - 1شکل 

 

را کلیک کنید. نام پوشه  New Folderگزینه  Addکلیک راست کرده و از منوی  Viewsحال بر روی پوشه 

 قرار دهید. Sharedایجاد شده را 

 را کلیک کنید. Viewگزینه  Addکلیک راست کنید و از گزینه  Sharedسپس بر روی نام پوشه 
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 11  - 1شکل 

 

را کلیک  Addسایر تنظیمات را مانند شکل فوق انجام دهید و سپس دکمه قرار دهید و  Layout_را  ویونام 

 اضافه خواهد شد. Viewsدرون پوشه  Sharedدر پوشه  Layout.cshtml_کنید. با این کار یک فایل به نام 

 

 11  - 1شکل 
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 را باز کنید و دستورات آن را به صور زیر تغییر دهید: Layout.cshtml_فایل 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
     
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading"> 
            Asp.Net mvc views and helper methods! 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
            @RenderBody() 
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            thnk's for choosing mkiani.ir 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

 ViewBag.Title@جهت زیبا سازی برنامه اضافه شده است. دستور  Bootstrapدر دستورات فوق کتابخانه 

صفحه اضافه کرد. سایر دستورات  titleرا به تگ  ویوبدین منظور اضافه شده است که بتوان توسط آن عنوان هر 

که در ادامه با عملکر آن آشنا خواهید  RenderBody@می باشند به جز دستور  htmlهمان دستورات آشنای 

 شد.

 را ذخیره و ببندید.  Layout_فایل 

 را باز کرده و اکشن متد زیر را به آن اضافه کنید: HomeControllerکلاس 

  public ViewResult ChildView1() 
        { 
            return View(); 
        } 

 

 را انتخاب کنید. Add Viewحال بر روی نام اکشن متد کلیک راست کرده گزینه 
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 12  - 1شکل 

 تکمیل کنید. 1تا  2قرار دهید. سایر تنظیمات را طبق مراحل   ChildView1را  ویونام 

قرار   Views/Shared/_Layout.cshtml/~عبارت  Use a layout pageپس از این کار در بخش 

 خواهد گرفت.

 

 13  - 1شکل 

 ChildView1به نام  ویوکلیک کنید. اگر مراحل را به درستی انجام داده باشید یک  Addسپس بر روی دکمه  

 ایجاد می شود. Viewsدر  Homeدر پوشه 
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 را باز کنید. دستورات آن به صورت زیر خوهد بود: ChildView1.cshtmlفایل 

 

@{ 
    ViewBag.Title = "ChildView1"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>ChildView1</h2> 

 

 کجا رفتند؟ titleو  headو  bodyو  htmlچه اتفاقی افتاد؟ تگ های 

 همانطور که مشاهده می کنید در خط سوم دستورات فوق دستور زیر قرار گرفته است:

Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 

 

بود. بدین معنی که آن ویو  nullآن  Layoutی که ایجاد کرده بودیم مقدار ویویاگر خاطرتان باشد تاکنون هر 

از ویویی به نام   ChildView1استفاده نمی کرد. در اینجا چون ویوی  layoutاز هیچ ویوی دیگری به عنوان 

_Layout  در پوشهShared  واقع در پوشهViews  به عنوانlayout همان(Master  درAsp.net web 

form بهره می گیرد بنابر این مقدار آن طوری تنظیم شده است که به فایل )_layout.cshtml  اشاره کند  و

تعریف شده اند دیگر نیازی به این تگ ها  htmlو  head  ،title ،bodyتگ های  Layout_ چون در ویوی

 نمی باشد.  ChildView1در 

را توضیح دادیم. دو دستور ویژه  Layout.cshtml_اگر کمی به دستورات قبل تر بر گردید. آنجا که فایل 

بود. اگر به  titleدر تگ   ViewBag.Title@در آن قرار داشت. اولی دستور  htmlعلاوه بر سایر کد های 

برابر با مقدار  ViewBag.Titleدقت کنید مشاهده خواهد کرد که دستور  ChildView1دستورات ویوی 

 ChildView1تنظیم شده است. در این حالت زمانی که برنامه اجرا می شود و ویوی  ChildView1رشته ای 

 Layout_در ویوی  ViewBag.Title@به جای دستور  ChildView1مورد ارجاع قرار می گیرد مقدار 

 قرار خواهد گرفت.

تعریف شده بود. هر آنچه که بعد از  Layout_در ویوی  ()RenderBody@همچنین دستور دیگری به نام 

برای ویوی  bodyمشاهده می کنید به عنوان  ChildView1در ویوی  Layoutو  ViewBagدستورات 

ChildView1  قرار خواهند گرفت. درست حدس زدید بخشbody  مربوط بهChildView1  در زمان

قرار خواهد گرفت. این مراحل در شکل زیر نشان داده شده  ()RenderBody@اجرای برنامه به جای دستور 

 است:
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 14  - 1شکل 

 

 را به صورت زیر تغییر دهید: ChildView1دستورات  ویوی 

@{ 
    ViewBag.Title = "ChildView1"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<h2> 
    Hiiiiii,I'm childview1 body. 
    <br /> 
    I'm using <b>'~/Views/Shared/_Layout.cshtml'</b> for my layout! 
</h2> 

 

را از اکشن متد آن تا ویو و دستورات آن انجام دهید تا یک ویوی دیگری به نام ChildView1مراحل ایجاد 

ChildView2 :ایجاد کنید. دستورات آن را به صورت زیر تغییر دهید 

@{ 
    ViewBag.Title = "ChildView2"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
<h2> 
    Hiiiiii,I'm childview2 body. 
    <br /> 
    I'm using <b>'~/Views/Shared/_Layout.cshtml'</b> for my layout! 
</h2> 
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 را باز کرده و دستورات زیر را به آن اضافه کنید: Index.cshtmlفایل 

@Html.ActionLink("Goto child view1", "ChildView1", null, new 
   { 
       @class = "btn btn-success" 
   }) 
        @Html.ActionLink("Goto child view2", "ChildView2", null, new 
   { 
       @class = "btn btn-success" 
   }) 

 کلیک کنید: Goto child view1حال برنامه را اجرا کنید و بر روی لینک 

 

 11  - 1شکل 

 

 و نتیجه :
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 11  - 1شکل 

 

سمت های کادر قرمز رنگ از ویو و ق Layout_همانطورکه می بینید قسمت های فلش دار از ویوی 

ChildView1 .در خروجی ظاهر شده اند 

 کلیک کنید. نتیجه زیر را خواهید دید: Goto child view2حال اگر به صفحه اصلی بازگردید و روی لینک 
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 11  - 1شکل 

 

تجمیع شده و در  Layout_با کد های   ChildView2از ویوی  bodyو  titleهمانطور که مشاهده می کنید 

 جی نشان داده شده است.ورخ

 

 ایجاد بخش های سفارشی 

ویو های فرزند  bodyاین است که محتویات   ()RenderBody@همانطور که مشاهده کردید عملکرد دستور 

را درون خود رندر کرده و در خروجی نهایی ظاهر می کند.حال در برخی از مواقع نیاز داریم تا به جای قرار دادن 

(  بخواهیم Layout_( در تنها یک بخش از ویوی والد)ChildView1کلیه محتویات ویوی فرزندان)مثلا 

 mvcبخش های مختلفی از ویوی فرزندان را در مکان های متفاوتی از ویوی والد رندر کنیم. در این حالت 

در ویو فرزندان را برای برنامه نویسان فراهم کرده  Section@امکان ایجاد بخش های مختلف را توسط دستور 

توان بخش های تعریف شده  در ویوی والد می  یدر ویو RenderSection@است. همچنین توسط دستور 

 فرزندان را در ویوی والد رندر و در خروجی نمایش داد.

 را باز کنید و دستورات آن را مطابق زیر تغییر دهید : ChildView1.cshtmlبه عنوان مثال فایل 

@{ 
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    ViewBag.Title = "ChildView1"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
@section Header{ 
    <h1> 
        I'm custom header for child view1!!! 
    </h1> 
} 
 
<h2> 
    Hiiiiii,I'm childview1 body. 
    <br /> 
    I'm using <b>'~/Views/Shared/_Layout.cshtml'</b> for my layout! 
</h2> 
@section Footer{ 
    <h3> 
        I'm custom footer for child view1!!! 
    </h3> 
} 

 

کوچک( اقدام به ایجاد دو بخش به نام های   s) با section@همانطور که مشاهده می کنید توسط دستور 

Header  وFooter  در فایلChildView1.cshtml .کرده ایم. این فایل را ذخیره کرده وببنیدید 

 را باز کنید و دستورات آن را مطابق زیر تغییر دهید: Layout.xshtml_حال فایل 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
     
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading"> 
           @RenderSection("Header") 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
            @RenderBody() 
             
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            @RenderSection("Footer") 
        </div> 
    </div> 
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</body> 
</html> 

 Headerمشخص کرده ایم که بخش های  RenderSection@توسط دستور  Layout.chtml_در فایل 

 هر یک در کدام قسمت از بخش های ویوی والد باید رندر شوند. Footerو 

کلیک کنید. خروجی شبیه به شکل زیر خواهد    Goto child view1حال برنامه را اجرا کنید و بر روی لینک 

 بود:

 

 

 18  - 1شکل 

در ویوی  CHildView1ویوی  Footerو  Headerهمانطور که مشاهده می کنید بخش های 

 ( رندر شده اند.Layout_والد)

کلیک کرده و نتیجه را مشاهده  Goto child view2حال به صفحه اصلی باز گشته و این بار بر روی لینک 

 کنید.
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 19  - 1شکل 

 

چه اتفاقی افتاد؟ همانطور که مشاهده می کنید برنامه با خطا مواجه شده است. علت این خطا این است که در 

تعریف نشده اند. بنابر این برنامه نمی تواند چیزی که  Footerو  Headerخش های ب ChildView2ویوی 

 وجود ندارد را رندر کند!

 برای رفع خطای فوق دو راهکار وجود دارد.

 Headerاقدام به تعریف بخش های  ChildView1هم همانند  ChildView2راهکار اول این است که برای 

ممکن است شما را دچار مشکل سازد. چرا که در یک پروژه واقعی تعداد ویو کنید. اما این راهکار  Footerو 

ها ممکن است بسیار زیاد باشد. همچنین تعداد بخش ها می توان از یک ویو به یک ویوی دیگر متفاوت باشد.با 

ه عاقلانه د کاین راهکار شما مجبو خواهید بود تا تمامی بخش های موجو در برنامه را در تمامی ویو ها تعریف کنی

 نیست.
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در ویوی والد  RenderSectionبرای این مشکل راهکار مناسب تری نیز ارائه داده است. متد  mvcخوشبختانه 

را به یاد بیاورید. ما آن را با یک آرگومان که در واقع نام بخش مورد نظر بود مورد استفاده قرار دادیم. این متد 

 Booleanلاوه بر نام بخش مورد نظر یک آرگومان دیگر از جنس حالت دیگری نیز دارید که می تواند ع

است. توسط این آرگومان  می  requiredدریافت کند. نام این آرگومان که معرف عملکردش نیز می باشد 

توانید مشخص کنید که آیا بخش مورد نظر الزاما می بایستی در ویوی فرزند تعریف شده باشد یا خیر.مقدار پیش 

 تغییر دهید. falseمی باشد که شما می توانید آن را به  trueفرض آن 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
     
</head> 
<body> 
    <div class="panel panel-primary"> 
        <div class="panel-heading"> 
           @RenderSection("Header",false) 
        </div> 
        <div class="panel-body"> 
            @RenderBody() 
             
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            @RenderSection("Footer",false) 
        </div> 
    </div> 
</body> 
</html> 

در ویو های فرزند تعریف شده باشند در خروجی نهایی رندر می  Viewو  Headerحال چنانچه بخش های 

 شوند در غیر این صورت از این بخش ها صرف نظر می شود.

 کلیک کنید. نتیجه شبیه به شکل زیر خواهدبود: Goto childview2مجددا برنامه را اجرا کرده و بر روی لینک 
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تعریف نشده  ChildView2چون که در  Footerو  Headerهمانطور که مشاهده می کنید جای بخش های 

 است خالی می باشند.

 ViewStart_  استفاده از

توجه کنید می بینید که در هر دوی آن ها  ChildView2و  ChildView1اگر به دستورات ویو های 

 دستور 

    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
 

 تعریف شده است.

را بخواهیم تغییر دهیم آنگاه مجبور خواهیم بود به سراغ تک تک ویو  Layout.cshtml_حال اگر نام فایل 

را  Layout_به عنوان ویوی والد خود استفاده می کردند رفته و در تمامی آن ها نام  Layout_هایی که از 

 تغییر دهیم.

ی ویو های برنامه تغییر دهیم. باز در این حالت مجبور هستیم برای تک ایا فرض کنید بخواهیم ویوی والد را بر

 تک ویوها این عمل را انجام دهیم.

می  View Start fileاه حل مناسبی ارائه داده است و آن استفاده از برای این مشکل نیز ر mvcخوشبختانه 

به دنبال فایلی به نام  mvcباشد. زمانی که یک ویو برای عملیات رندرینگ در نظر گرفته می شود 
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_ViewStart.cshtml  می گردد و هر آنچه که درون این فایل باشد را برای تک تک ویو فایل ها در نظر می

 گیرد. در واقع مانند این است که دستورات این فایل را برای تک تک ویو ها نوشته باشیم.

کلیک راست کنید و از  Solution Explorerدر پنجره  Viewsبرای درک بهتراین موضوع بر روی پوشه 

 قرار دهید. ViewStart_را انتخاب نمائید و نام آن را  Viewگزینه  Addمنوی 

 حال کد های درون این فایل را به صورت زیر تغییر دهید:

@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 

 

با اشاره به فایل  Layoutخاصیت  ViewStart.cshtml_همانطور که مشاهده می کنید در فایل 

_Layout.cshtml   نوشته شده است. با نوشتن این دستور دیگر نیازی به دستور مشابه در فایل های

ChildView1 وChildView2  نمی باشد. بنابراین می توانیم به راحتی آن ها را حذف نمائیم و برنامه بدون

 ایراد و مانند قبل اجرا خواهد شد.

قرار دهید  nullیوی والد استفاده نکند می توانید مقدار آن به عنوان و Layout_نکته: چنانچه بخواهید ویویی از 

 و یا اینکه یک ویوی دیگر را به عنوان ویوی والد برای آن در نظر بگیرید.

 

 ها PartialViewاستفاده از 

ها ویو هایی هستند که به صورت مستقیم قابل مشاهده نبوده و PartialViewهمانطور که پیشتر گفته شد 

همان نقشی را دارند که  mvcها در  PartialViewمحتویات آن ها در یک ویوی دیگر رندر خواهد شد. 

UserControl  ها درAsp.Net WebForm  دارند. در واقع باPartialView  ها می توانید محتویاتی را

 د دلخواه از آن استفاده کنید.یک بار تعریف و به تعدا

 Addکلیک راست کرده و از منوی  SolutionExplorerاز پنجره  Viewsدر پوشه  Sharedبر روی پوشه 

 را انتخاب نمائید. Viewگزینه 

را فعال  Create as partial viewتغییر دهید. همچنین قسمت  Footerرا به  ویونام   Add Viewدرپنجره 

 را کلیک کنید. Addنموده و سپس دکمه 
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 21  - 1شکل 

 ایجاد می گردد. Sharedدر پوشه  Footer.cshtmlکار یک فایل با نام  با این

 

 21  - 1شکل 
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 وارد نمائید و آن را ذخیره کنید. Footerدستورات زیر را در فایل 

<h3>I'm a shared footer inside ~/Views/Shared/Footer.cshtml 
file!</h3> 

 

 را باز کنید و دستورات آن را مطابق ذیل تغییر دهید: ChildView1.cshtmlفایل حال 

@{ 
    ViewBag.Title = "ChildView1"; 
} 
@section Header{ 
    <h1> 
        I'm custom header for child view1!!! 
    </h1> 
} 
 
<h2> 
    Hiiiiii,I'm childview1 body. 
    <br /> 
    I'm using <b>'~/Views/Shared/_Layout.cshtml'</b> for my layout! 
</h2> 
@section Footer{ 
    <h3> 
        I'm custom footer for child view1!!! 
    </h3> 
    <br /> 
    @Html.Partial("Footer") 
} 

 
 
 

 

 انجام دهید: ChildView2.cshtmlهمین کار را با فایل 

@{ 
    ViewBag.Title = "ChildView2"; 
} 
<h2> 
    Hiiiiii,I'm childview2 body. 
    <br /> 
    I'm using <b>'~/Views/Shared/_Layout.cshtml'</b> for my layout! 
    <br /> 
    @Html.Partial("Footer") 
</h2> 
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 دسترسی پیدا کرد. PartialViewمی توان به یک  Partialتوسط متد راهنمای 

 کلیک کنید.  Goto child view1حال برنامه را اجرا کنید و بر روی لینک 

 

 22  - 1شکل 

رندر شده است. اگر  ChildView1در ویوی  Footer.cshtmlهمانطور که مشاهده می کنید محتویات فایل 

مشاهده می کنید که محتویات   نیز کلیک کنید Goto child view2به صفحه اصلی باز گردید و بر روی لینک 

 در این ویو نیز رندر شده است. Footer.cshtmlفایل 
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 23  - 1شکل 

با این کار یک ویوی اشتراکی بین سایر ویو ها ایجاد کرده ایم. در نتیجه زمانی که تغییری در فایل 

Footer.cshtml  ایجاد کنیم به صورت خود کار این تغییر در تمامی ویوهایی که آن را رندر می کنند اعمال

 بسیار کاهش می باشد. شده و بنابر این حجم کد نویسی با استفاده از این روش

استفاده شود)من چون در اینجا یک  _( از کاراکتر PartialViewنکته: بهتر است در نامگذاری ویوهای جزئی)

مثال ساده را آموزش می دهم این قاعده را رعایت نکردم اما شما در پروژه های واقعی خود این مورد را رعایت 

 کنید.(

به طور کلی این نکته را در نظر داشته باشید که در نامگذاری ویوهایی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند 

 ن ها استفاده کنید.نام آ در ابتدای _ها از کاراکتر  ViewStartها و  Layoutها ،  PartialViewمانند 

 ها PartialViewبایند کردن مدل به 

 Footer.cshtmlها نیز می توانند دارای مدل داده ای باشد. فایل  PartialViewهای معمولی  Viewهمانند 

 را باز کنید و کد های آن را به صورت زیر تغییر دهید:

@model DateTime 
<h3>I'm a shared footer inside ~/Views/Shared/Footer.cshtml 
file!</h3> 
<h4>The date time is : @Model.ToString()</h4> 
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در نظر گرفته شده است و مقدار آن در تگ  Footerبرای مدل  DateTimeهمانطور که مشاهده می کنید نوع 

h4 .چاپ شده است 

 را به صورت زیر تغییر دهید: Html.Partial@را باز کنید و دستور  ChildView1.cshtmlحال فایل 

@Html.Partial("Footer", DateTime.Now) 

 

 

می تواند آرگومان دیگری دریافت کند که معرف مدل داده ای برای  PartialViewعلاوه بر نام  Partialمتد 

Partial View .مورد نظر است 

 انجام دهید.  ChildView2.cshtmlهمین کار را با فایل 

کلیک کنید.خروجی شبیه به عکس زیر خواهد  Goto child view1حال برنامه را اجرا کنید و روی لینک 

 .بود

 

 24  - 1شکل 

 



 

118 

 

 مهدی کیانی        Microsoft ASP.NET MVC  5 مقدمه ای بر 

 متد های راهنما

بوده که توسط مرورگر تفسیر شده  htmlهمانطور که می دانید خروجی نهایی یک برنامه تحت وب کد ها ی  

هر کدام   کنترل های وب Asp.Net Web Formو خروجی قابل فهم برای کاربر نهایی را ایجاد می کند. در 

متناظر با خود را تولید می کنند. همچنین این کنترل  Htmlمی باشند که خروجی  Renderدارای متدی به نام 

بوده که مسئولیت نگهداری مقادیر خواص کنترل)حالت کنترل( را دارد.  ViewStateها دارای خاصیتی به نام 

جی متد های راهنما یک رشته ساده)نمونه ای از این وظیفه را متد های راهنما انجام می دهند. خرو Mvcدر 

دارد و چون متد های  HtmlHelperاشاره به کلاس  Html@( می باشد. دستور MvcHtmlStringکلاس 

می توانید  Html@می باشند بنابر این با استفاده از دستور  HtmlHelperراهنما متد های الحاقی برای کلاس 

 از این متد ها استفاده نمائید.

کلاس هایی برای تعریف متد های راهنما به صورت متد های  System.Web.Mvc.Htmlدر فضای نام 

 الحاقی تعبیه شده اند.

 

 21  - 1شکل 

 

 

 تعریف شده است. InputExtensionsدرون کلاس  TextBoxForیا TextBoxبه عنوان مثال متد 
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، نوع  HtmlHelperد علاوه بر نوع عادی متدهای الحاقی نوشته شده برای کلاس همانطور که مشاهده می کنی

 TextBoxForمتد  TextBoxژنریک این متد ها نیز بعضا تعریف شده است. به عنوان مثال نوع ژنریک متد 

می باشند که در ادامه با  HtmlHelperمی باشد.این متد های ژنریک متدهای الحاقی برای نوع ژنریک کلاس 

 استفاده برخی از آن ها آشنا خواهیم شد.

 اضافه نمائید. Homeبه کنترلر  HelperMethodsقبل از ادامه لازم است تا یک اکشن متد به نام 

public ViewResult HelperMethods() 
        { 
            return View(); 
        } 

 هم نام با اکشن متد فوق ایجاد نمائید. ویوهمچنین یک 

 را باز کنید و دستور زیر را به آن اضافه کنید: Index.cshtmlفایل 

@Html.ActionLink("Html helper methods", "HelperMethods", null, new 
   { 
       @class = "btn btn-warning" 
   }) 

 ایجاد می کند. HelperMethodsاین دستور یک لینک به اکشن متد 
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 متد راهنمای ایجاد فرم

نمائید. خروجی این متد ها  htmlمی توانید اقدام به ایجاد فرم های  EndFormو  BeginFormتوسط متد 

 می باشد. htmlدر  formمعادل تگ 

 را باز کنید و دستورات زیر را درون آن بنویسید. HelperMethods.Cshtmlفایل 

@{ 
    ViewBag.Title = "Mvc helper methods"; 
} 
@section Header{ 
    simple mvc html helper methods usage 
} 
@{Html.BeginForm();} 
<h1>hi</h1> 
@{Html.EndForm();} 

 
 

 کلیک کنید: Html helper methodsبرنامه را اجرا کنید و روی لینک 

 

 21  - 1شکل 

 ایجاد شده از دستورافوق به شکل زیر خواهد بود. htmlخروجی نهایی 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

    

    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 

    <link href="/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" 

/> 

    <title>Mvc helper methods</title> 

     

</head> 

<body> 

view-source:http://localhost:19010/Content/bootstrap.min.css
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    <div class="panel panel-primary"> 

        <div class="panel-heading"> 

            

    simple mvc html helper methods usage 

 

        </div> 

        <div class="panel-body"> 

             

 

 

 

 

<form action="/Home/HelperMethods" method="post"> 

<h1>hi</h1> 

</form> 

 

 

 

             

        </div> 

        <div class="panel-footer"> 

             

        </div> 

    </div> 

</body> 

</html> 

 

 

 ایجاد شده است.  htmlیک فرم  EndFormو  BeginFormهمانطور که مشاهده می کنید توسط متد های 

 EndFormو حذف متد   usingاستفاده از دستور 

ی آن از متد پایانو برای تگ   BeginFormاز متد  formدر دستورات فوق برای ایجاد تگ آغازین 

EndForm  استفاده شده است. با استفاده از دستورusing  به صورت زیر می توانید بدون استفاده از متد

EndForm :اقدام به ایجاد تگ فرم نمائید 

@using (Html.BeginForm()) 
{ 
} 

 

view-source:http://localhost:19010/Home/HelperMethods
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فرم یعنی  یانپایبلاک دستورات به صورت خودکار تگ  پایانباعث می شود تا بلافاصله پس از  usingدستور 

</form>  به خروجی اضافه می گردد. همانطور که مشاهده می کنید خوانایی دستور فوق بیشتر از دستور قبلی

 به صورت مجزا( است. BeginForm  EndForm)استفاده از متد های 

 

 : inputمتد های راهنمای 

 Chechbox ،RadioButton ،TextBox ،PasswordBoxکنترل های   Htmlهمانطور که می دانید در 

نوع آن ها مشخص می شود. در کلاس  typeبوده که با صفت  inputهمگی از نوع کنترل  Hiddenو 

InputExtemsions  در فضای نامSystem.Web.Mvc.Html  متد هایی را برای ایجاد کنترل های فوق

 تعریف کرده است.

  TextBoxایجاد 

 به صورت زیر  Html.TextBox@دستور  از  TextBoxبرای ایجاد 

  @Html.TextBox(“Name") 

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود    

<input id=”Name” name=”Name” type=”text” value=”” /> 

 

  CheckBoxایجاد 

 به صورت زیر استفاده می کنیم: Html.CheckBox@از دستور  CheckBoxبرای ایجاد کنترل 

@Html.CheckBox("chb1", false) 

 checkboxمی باشد مشخص می کند که کنترل  boolو پارامتر دوم که از جنس  nameپارامتر اول صفت 

 دارای تیک می باشد یا خیر. 

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود    

<input id="chb1" name="chb1" type="checkbox" value="false" /> 
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  RadioButtonایجاد 

 به صورت زیر استفاده می شود: Html.RadioButton@از دستور  RadioButtonبرای ایجاد 

@Html.RadioButton("sex", "Man") 

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود:

<input id="sex" name="sex" type="radio" value="Man" /> 

 

 ایجاد فیلد پسورد

 به صورت زیر استفاده می کنیم: Html.Password@رد باشد از دستور برای ایجاد فیلد متنی که نوع آن پسو

@Html.Password("password") 

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود

<input id="password" name="password" type="password" /> 

 

  Hiddenایجاد فیلد 

 به صورت زیر استفاده می کنیم: Html.Hidden@  از دستور برای ایجاد فیلد مخفی

@Html.Hidden("hid","hid-val") 

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود

<input id="hid" name="hid" type="hidden" value="hid-val" 

/></form> 

 

 TextAreایجاد 

در فضای  TextAreaExtensionsکه در کلاس  Html.TextArea@از دستور  TextAreaبرای ایجاد 

 تعریف شده است به صورت زیر استفاده می کنیم: System.Web.Mvc.Htmlنام 

@Html.TextArea("Description",null,5,20,null) 
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آرگومان اول نام کنترل خواهد بود. آرگومان دوم مقدار پیش فرض کنترل. آرگومان سوم تعداد سطر های 

آرگومان آخر سایر صفت های کنترل که می توان توسط آن کنترل.آرگومان چهارم تعداد ستون های کنترل و 

 مقدار دهی شوند.

 خروجی دستور فوق به صورت زیر خواهد بود

<textarea cols="20" id="Description" name="Description" 

rows="5"> 
</textarea> 

 DropDownListایجاد 

 استفاده می کنیم. Html.DropDownList@از دستور  DropDownListبرای ایجاد یک 

 به صورت زیر است: DropDownListساده ترین حالت متد 

DropDownList(string name, IEnumerable<SelectListItem> selectList); 

می باشد آیتم های  SelectedListItemآرگومان اول نام کنترل می باشد و آرگومان دوم که لیستی از کلاس 

 کنترل را نگه داری می کند.

 

آرگومان دوم را به روش های مختلف می تون مقدار دهی کرد. می توان به صورت دستی مقادیر آن را ساخت 

بت داد. در دستورات زیر یک لیست به صورت دستی سو یا داده های آن را از مدل به روش بایندینگ به آن ن

 برای آیتم ها ساخته شده است.

@Html.DropDownList("language", new List<SelectListItem> 
        { 
            new SelectListItem{ 
             Text="C-sharp", 
             Value="cs" 
            }, 
            new SelectListItem{ 
             Text="Visual Basic", 
             Value="vb" 
            }, 
            new SelectListItem{ 
             Text="F-Sharp", 
             Value="fs" 
            } 
        }, 
        "Select a language") 
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به عنوان مقدار پیش فرض کنترل در زمانی که هیچ آیتمی انتخاب  Select a languageآرگومان سوم یعنی 

 نشده باشد به کار می رود.

 زیر خواهد بود:خروجی دستور فوق به صورت 

<select id="language" name="language"><option value="">Select 

a language</option> 

<option value="cs">C-sharp</option> 

<option value="vb">Visual Basic</option> 

<option value="fs">F-Sharp</option> 

</select> 

 

 : ListBoxایجاد 

نمایش داده می  selectهردو با تگ  DropDownو کنترل  ListBoxکنترل  htmlدر همانطور که می دانید

می توان همزمان بیش از یک آیتم را انتخاب کرد. در  ListBoxشوند. تفاوت آن ها در این است که در کنترل 

 هیدر هر لحظه تنها می توان یک گزینه را انتخاب کرد.این تفاوت با مقدار د DropDownصورتی که در 

 امکان پذیر می باشد. multipleصفت 

 استفاده خواهیم کرد: Html.ListBox@از دستور  ListBoxبرای ایجاد کنترل 

  @Html.ListBox("groups", new List<SelectListItem> 
       { 
           new SelectListItem{ 
            Text="User", 
            Value="user", 
            Selected=true 
           },new SelectListItem{ 
            Text="Admin", 
            Value="admin" 
           }, 
           new SelectListItem{ 
            Text="SuperAdmin", 
            Value="superadmin", 
            Selected=true 
           } 
       }) 

 ، آیتم های اول و سوم نیز انتخاب شده اند. Selectedهمانطور که مشاهده می کنید توسط خاصیت 
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<select id=”groups” multiple=”multiple” name=”groups”><option 

selected=”selected” value=”user”>User</option> 

<option value=”admin”>Admin</option> 

<option selected=”selected” value=”superadmin”>SuperAdmin</option> 

</select> 

 

 می باشد. <IEnumerable<SelectListItemاز نوع  DropDownنیز همانند  ListBoxآیتم های 

 

 ( aایجاد لینک)تگ 

برای ایجاد لینک بسته به اینکه بخواهیم به یک اکشن متد اشاره کنیم یا به یک روت از دستور 

@Html.ActionLink  و یا@Html.RouteLink  استفاده می شود.متدActionLink  را که بار ها

 میاوریم. RouteLinkمشاهده کردید. در اینجا مثالی از 

@Html.RouteLink("Redirect to home page", new 
   { 
       controller="Home", 
       action="Index" 
   }) 

 را نشان می دهد. Routeمقادیر مربوط به بخش های  و  آرگومان اول متن لینک و آرگومان دوم نام

 خروجی دستور فوق به صورت زیر است: 

<a href="/">Redirect to home page</a> 

 اشاره دارد.)آدرس اصلی پروژه( Homeهمانطور که مشخص است لینک فوق به صفحه 

 

و  ActionLinkو متد  SelectExtensionsدر کلاس  DropDownListو  ListBoxنکته:  متدهای 

RouteLink  در کلاسLinkExtensions   در فضای نامSystem.Web.Mvc.Html   تعریف شده

 اند.

 HelperMethodsدستورات زیر نمونه ای از استفاده متدهای راهنما را نشا ن می دهد. این دستورات درون فایل 

 نوشته شده اند:

@{ 
    ViewBag.Title = "Mvc helper methods"; 
} 
@section Header{ 
    simple mvc html helper methods usage 

view-source:http://localhost:19010/
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} 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
 
    <div class="form-group"> 
        <label>Name</label> 
        @Html.TextBox("name", null, new 
{ 
    @class = "form-control" 
}) 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <h3>Favorites</h3> 
        <div class="checkbox"> 
            <label> @Html.CheckBox("asp_Classic", false) Asp 
classic</label> 
        </div> 
        <div class="checkbox"> 
            <label> @Html.CheckBox("asp_Net", true) Asp 
classic</label> 
        </div> 
        <div class="checkbox"> 
            <label> @Html.CheckBox("asp_Net_Mvc", true) Asp.Net 
Mvc</label> 
        </div> 
        <div class="checkbox"> 
            <label> @Html.CheckBox("c_Sharp", true) C#</label> 
        </div> 
        <div class="checkbox"> 
            <label> @Html.CheckBox("wpf", true) Wpf</label> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <label>Sex</label> 
        <div class="radio"> 
            <label>@Html.RadioButton("sex", "Man") Men</label> 
        </div> 
 
        <div class="radio"> 
            <label>@Html.RadioButton("sex", "Woman") Men</label> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <label>Paswword</label> 
        @Html.Password("password", null, new 
   { 
       @class = "form-control" 
   }) 
    </div> 
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    @Html.Hidden("hid", "hid-val") 
    <div class="form-group"> 
        <label>Description</label> 
        @Html.TextArea("description", null, 5, 20, new 
   { 
       @class = "form-control" 
   }) 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <label>Language</label> 
 
        @Html.DropDownList("language", new List<SelectListItem> 
        { 
            new SelectListItem{ 
             Text="C-sharp", 
             Value="cs" 
            }, 
            new SelectListItem{ 
             Text="Visual Basic", 
             Value="vb" 
            }, 
            new SelectListItem{ 
             Text="F-Sharp", 
             Value="fs" 
            } 
        }, 
        "Select a language", new 
        { 
            @class = "form-control" 
        }) 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <label>Groups</label> 
        @Html.ListBox("groups", new List<SelectListItem> 
       { 
           new SelectListItem{ 
            Text="User", 
            Value="user", 
            Selected=true 
           },new SelectListItem{ 
            Text="Admin", 
            Value="admin" 
           }, 
           new SelectListItem{ 
            Text="SuperAdmin", 
            Value="superadmin", 
            Selected=true 
           } 
       }, new 
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        { 
            @class = "form-control" 
        }) 
    </div> 
    <div class="form-group"> 
        <label>A route link to home page(default route)</label> 
        @Html.RouteLink("Redirect to home page", new 
   { 
       controller = "Home", 
       action = "Index" 
   }, new 
         { 
             @class = "btn btn-primary" 
         }) 
    </div> 
 
 
} 

 
 

 

 . خروجی شبیه به شکل زیر خواهد بود.حال برنامه را اجرا کنید

 

 21  - 1شکل 
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 ارسال اطلاعات از ویو به کنترلر

. برای این یمکناطلاعاتی که کاربر در فرم بالا تکمیل کرده است را به کنترلر ارسال  می خواهیم در این قسمت

به صورت زیر تعریف کنید.)به صفت  Homeدر کنترلر  HelperMethodsمنظور یک اکشن متد دیگر با نام 

HttpPost )دقت کنید 

   [HttpPost] 
        public ViewResult HelperMethods(String name, 
            bool asp_Classic, 
            bool asp_Net,  
            bool asp_Net_Mvc, 
            bool c_Sharp, 
            bool wpf, 
            String sex, 
            String password, 
            String description, 
            String language, 
            List<String> groups) 
        { 
            ViewBag.name = name; 
            ViewBag.asp_Classic = asp_Classic ? "asp_Classic" : ""; 
            ViewBag.asp_Net = asp_Net ? "asp_Net" : ""; 
            ViewBag.asp_Net_Mvc = asp_Net_Mvc ? "asp_Net_Mvc" : ""; 
            ViewBag.c_Sharp = c_Sharp ? "c_Sharp" : ""; 
            ViewBag.wpf = wpf ? "wpf" : ""; 
            ViewBag.sex = sex; 
            ViewBag.password = password; 
            ViewBag.description = description; 
            ViewBag.language = language; 
            String selectedGroups = ""; 
            foreach (var item in groups) 
            { 
                selectedGroups += item; 
                selectedGroups += ","; 
            } 
            ViewBag.groups = groups; 
            return View("HelperMethodDetails"); 
        } 

ت. در متد تعریف شده اسهم نام با نام کنترل  تعریف شده است یک آرگومان  برای هر کنترلی که در ویوی

جمع آوری شده و  mvcمی شود مقادیر وارد شده توسط کاربر به صورت خودکار توسط  postزمانی که فرم 

 متد ارسال می شود.اکشن به 
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 را برای متد فوق فراموش نکنید. HttpPostدقت کنید که صفت 

 را بر می گرداند. HelperMethodDetailsتد ویویی به نام دستور آخر این م

 ایجاد کنید و دستورات زیر را در آن بنویسید: HelperMethodDetailsیک ویو به نام 

 

@{ 
    ViewBag.Title = "HelperMethodDetails"; 
} 
@section Header{ 
    <h3>Helper mehtods form details</h3> 
    } 
<h3>Name:</h3> 
@ViewBag.name 
<h3>Favorites:</h3> 
'@ViewBag.asp_Classic' &nbsp; 
'@ViewBag.asp_Net' &nbsp; 
'@ViewBag.asp_Net_Mvc' &nbsp; 
'@ViewBag.c_Sharp' &nbsp; 
'@ViewBag.wpf' &nbsp; 
<h3>Your are a : </h3> 
@ViewBag.sex 
<h3>The password is : </h3> 
@ViewBag.password 
<h3>The description is : </h3> 
@ViewBag.description 
<h3>The language is : </h3> 
@ViewBag.language 
<h3>The groups are : </h3> 
@ViewBag.groups 
 

 
 
 

 

 وارد کنید. HelperMethods.cshtmlدستور زیر را در فایل 

<input type="submit" class="btn btn-success" value="send" /> 

 Helperدستور فوق یک دکمه برای ارسال اطلاعات فرم به کنترلر ایجاد می کند. حال برنامه را اجرا کنید.به فرم 

Methods   رفته و پس از تکمیل فرم دکمهsend .را کلیک کنید 

 عکس زیر نمونه ای از اجرا را نشان می دهد:
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 28  - 1شکل 

 

فوق برنامه خاصی را ارائه نمی کنند اما به شما کمک می کند تا با ایجاد کنترل ها در ویو و اگرچه دستورات 

 ارسال فرم تکمیل شده به کنترلر و استفاده از آن ها آشنا شوید.

 

 ایجاد فرم با استفاده از مدل داده ای

داده ای مشاهده کردیم. در در بخش قبلی ایجاد یک فرم اطلاعاتی را به صورت کاملا دستی و بدون هیچ مدل 

 این بخش یک مدل داده ای و بر اساس آن فرم مربوطه را ایجاد خواهیم کرد.
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و یک   Address، یک کلاس به نام  Personکلیک راست کرده و یک کلاس به نام  Modelsبر روی پوشه 

 به صورت زیر ایجادکنید: Cityنوع داده شمارشی به نام 

public enum City 
    { 
        Isfahan, 
        Tehran, 
        Mashhad 
    } 

 

public class Address 
    { 
        public String Street { get; set; } 
        public String Blvd { get; set; } 
        public City City { get; set; } 
        public String PostalCode { get; set; } 
 
    } 

public class Person 
    { 

 public Int32 Age { get; set; } 
        public String FirstName { get; set; } 
        public String LastName { get; set; } 
        public String Email { get; set; } 
        public String Phone { get; set; } 
        public String Website { get; set; } 
        public Address Address { get; set; } 
    } 

 ایجاد کنید و کد های آن را به صورت زیر تغییر دهید: CreatePersonحال یک ویو به نام 

@model mkianiir.mvc.VAHM.Models.Person 
@{ 
    ViewBag.Title = "CreatePerson"; 
} 
@section Header{ 
    <h1>Create person</h1> 
} 
@using (Html.BeginForm()) 
{ 
<div class="form-group"> 
    <label>Age</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Age, new { @class = "form-control" }) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>FirstName</label> 
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    @Html.TextBoxFor(x => x.FirstName, new { @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>LastName</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.LastName, new { @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>Email</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Email, new { @class = "form-control" }) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>Phone</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Phone, new { @class = "form-control" }) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>Website</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Website, new { @class = "form-control" 
}) 
</div> 

} 

 

تعریف شده است. همانطور که  CreatePersonبه عنوان مدل داده ای ویوی  Personدر خط اول کلاس 

پیشتر گفته شد متد های راهنما علاوه بر نسخه های عادی دارای نسخه هایی هستند که به خوبی با مدل های داده 

ختم می شوند. به عنوان مثال در دستورات فوق از متد  Forای کار می کنند. این متد ها غالبا به کلمه 

TextBoxFor ر که مشاهده می کنید در آرگومان اول این متد از عبارات لامبدا استفاده شده است. همانطو

استفاده شده است. به جای اینکه نام کنترل را به صورت دستی وارد کنیم با استفاده از عبارات لامبدا می توانیم به 

ما کمک شنام خاصیت مورد نظر از مدل را به راحتی دسترسی پیدا کنیم. در این حالت ویژوال استوید نیز به 

را تایپ کنید ویرایشگر ویژوال استویو لیست خواص  dotکاراکتر  xزیادی خواهد کرد. زمانی که بعد از حرف 

( را به شما نشان می دهد و می توانید  از لیست نمایش داده شده خاصیت Personمربوط به مدل)در اینجا کلاس 

 اشتیاه نام خاصیت جلوگیری شود. خود را انتخاب کنید. این موضوع باعث می شود که از تایپ
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 29  - 1شکل 

و ... نیز تعریف شده است که نحوه استفاده از  CheckBoxاین دست از متد ها برای سایر متد های راهنما نظیر  

 آن ها شبیه به دستورات فوق است.

 

 ایجاد کنید: Homeبه صورت زیر در کنترلر  CreatePersonمتدی به نام 

  public ViewResult CreatePerson() 
        { 
            return View(); 
        } 

 

 آن اضافه کنید: از کنید و لینک زیر را به دستوراترا ب Index.cshtmlحال فایل 

@Html.ActionLink("Create person", "CreatePerson", null, new 
   { 
       @class = "btn btn-success" 
   }) 

 کلیک کنید: Create personحال برنامه را اجرا کنید و روی لینک 



 

181 

 

 مهدی کیانی        Microsoft ASP.NET MVC  5 مقدمه ای بر 

 

 31  - 1شکل 

 اگر همه موارد را به درستی انجام داده باشید بایستی صفحه ای شبیه به عکس زیر را مشاهده کنید:

 

 31  - 1شکل 

 

 اضافه کنید تا کنترل های مربوط به آدرس نیز اضافه شوند. CreatePersonدستورات زیر را به ویوی 

<hr /> 
<h3>Address fields</h3> 
<div class="form-group"> 
    <label>Blvd</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Address.Blvd, new 
{ 
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    @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>Street</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Address.Street, new 
{ 
    @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>postal Code</label> 
    @Html.TextBoxFor(x => x.Address.PostalCode, new 
{ 
    @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<div class="form-group"> 
    <label>City</label> 
    @Html.DropDownListFor(x => x.Address.City,new 
SelectList(Enum.GetNames(typeof(mkianiir.mvc.VAHM.Models.City))), 
new 
{ 
    @class = "form-control" 
}) 
</div> 
<input type="submit" name="CreatePerson" value="Create Person"  
class="btn btn-success"/> 
@Html.ActionLink("Back to home page", "Index",null, new 
{ 
    @class="btn btn-warning" 
}) 

 

 اگر مجددا برنامه را اجرا کنید باید فرمی شبیه به فرم زیر داشته باشید:
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 32  - 1شکل 
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توجه کنید. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد مقادیر آیتم های این کنترل  Html.DropDownList@به دستور 

از نوع  داده شمارشی می باشد بنابر این با  Cityبه روش های مختلفی می توانند مقدار دهی شوند. چون فیلد 

استفاده  DropDownو دریافت لیست نام های آیتم های داده شمارشی مقادیر کنترل  Enumاستفاده از کلاس 

 شده اند.

 

 ارسال اطلاعات از ویو به کنترلر

 ایجد کنید و دستورات آن را به صورت زیرتغییر دهید: PersonDetailsیک ویو به نام 

@model mkianiir.mvc.VAHM.Models.Person 
@{ 
    ViewBag.Title = "PersonDetail"; 
} 
 
<h3>Person cretaed :</h3> 
 
 
@Html.LabelFor(x=>x.FirstName) 
@Html.DisplayFor(x=>x.FirstName) 
<br/> 
@Html.LabelFor(x => x.LastName) 
@Html.DisplayFor(x => x.LastName) 
<br /> 
@Html.LabelFor(x => x.Age) 
@Html.DisplayFor(x => x.Age) 
 
<br /> 
@Html.LabelFor(x => x.Email) 
@Html.DisplayFor(x => x.Email) 
<br /> 
@Html.LabelFor(x => x.Phone) 
@Html.DisplayFor(x => x.Phone) 
<br /> 
@Html.LabelFor(x => x.Website) 
@Html.DisplayFor(x => x.Website) 
 

برای خاصیت داده شده به کار می رود و متد راهنمای  labelبرای ایجاد تگ  LableForمتد راهنمای  

DisplayFor .برای نمایش مقدار خاصیت موجود در مدل 
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 سفارشیایجاد متد های راهنمای 

به شما این اجازه را  mvcعلاوه بر متد های راهنمای بسیاری که وجود دارد و می توانید از آن ها استفاده کنید 

 خودتا ن را بنویسید. سفارشیمی دهد تا بتوانید متد های راهنمای 

 به دو روش می توانید اقدام به ایجاد یک متد راهنمای سفارشی)اختصاصی( کنید. 

 می گویند( "inline"در ویو ها)  به این نوع متد راهنمای داخلی  helper@دستور استفاده از  -1

همانند کاری که برای تمامی  HtmlHelperیک کلاس و ایجاد یک متد الحاقی برای کلاس  استفاده از -2

می  "external"راهنمای خارجی  ها، متدانجام شده است)  به این نوع متد mvcمتدهای راهنمای پیش فرض 

 گویند(

 ایجاد می کنیم.  Personدر اینجا یک متد راهنما برای نمایش مقادیر آدرس از مدل 

قرار دارد  ViewBag.Titleو پس از بلاکی که در آن دستور  PersonDetailsتورات زیر را در فایل دس

 تعریف کنید:

@helper ShowAddress(mkianiir.mvc.VAHM.Models.Address address) 
{ 
    <label>Address : </label>@(address.City) <text>,</text> 
@(address.Blvd) <text>,</text> 
@(address.Street)<text>,</text>@(address.PostalCode) 
} 

 ایجاد می کند. ShowAddressدستورات فوق یک متد راهنما به نام 

 تعریف کنید: PersonDetailsدر فایل  حال دستور زیر را در ادامه دستورات قبلی

<br /> 
@ShowAddress(Model.Address) 

سفارشی  به اکشن متدیم می توان @سایر متدهای راهنما با استفاده از کاراتر  همانندکه مشاهده می کنید  همانطور

 از مدل به متد مذکور ارسال شده است. Addressنوشته شده دسترسی پیدا کنیم و آن را فراخوانی کنیم. مقدار 

 

 تعریف کنید: Homeبه صورت زیر در کنترلر  CreatePersonیک اکشن متد دیگری به نام 
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   [HttpPost] 
        public ViewResult CreatePerson(Person model) 
        { 
            return View("PersonDetails",model); 
        } 

به کنترلر ارسال می  Person. زمانی که فرم شده باشدبرای این متد اضافه  HttpPostدقت کنید  که صفت 

که قبلا  Model Binderو  Value Providerشود ، متد مذکور فراخوانی شده و توسط کامپوننت های 

به این متد ارسال می شود.  Personشده توسط کاربر تحت یک نمونه از کلاس  توضیح داده شدند اطلاعات وارد

 ریافتی را به آن ارسال می کند.را انتخاب و اطلاعات د PersonDetailsاین متد نیز ویوی 

را تکمیل کنید  Create personکلیک کنید. فرم  Create personحال برنامه را اجرا کنید. بر روی لینک 

کلیک کنید. اگر همه موارد را به درستی انجام داده باشید نتجه ای مطابق شکل زیر  sendو سپس بر روی دکمه 

 خواهید داشت.

 

 33  - 1شکل 

خروجی آدرس را به صورتی که برایش تعریف شده بود  ShowAddressهمانطور که مشاهده می کنید متد 

 رندر کرده است.
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 (external)حالت سفارشیایجاد متد راهنمای 

تعریف شد.  CreatePersonبه صورت داخلی برای ویوی  ShowAddressدر بخش قبلی متد راهنمای 

چه بخواهید متد راهنمایی تعریف کنید که بتوانید به صورت عمومی )در طول پروژه( از آن بهره ببرید می چنان

 تعریف کنید.  HtmlHelperبایستی یک متد الحاقی برای کلاس 

کلیک راست کرده  Coreایجاد کنید.حال بر روی پوشه  Solution Exploereدرون  Coreپوشه ای به نام 

باز شده نام کلاس را  Add New Itemینه کلاس را انتخاب کنید.درپنجره گز Addو از منوی 

PersonHelperExtenssions :قرار داده و دستورات زیر را برای آن بنویسید 

namespace mkianiir.mvc.VAHM.Core 
{ 
    public static class PersonHelperExtensions 
    { 
        public static MvcHtmlString ShowAddress(this HtmlHelper 
helper,Address model) 
        { 
            return new MvcHtmlString(String.Format("Address : 
{0},{1},{2},{3}",model.City,model.Blvd,model.Street,model.PostalCode
)); 
        } 
    } 
}  

 زیر را در ابتدای آن اضافه کنید: را باز کنید و دستور PersonDetailsحال ویوی 

@using mkianiir.mvc.VAHM.Core; 

 همچنین به جای دستور

@ShowAddress(Model.Address) 

 از دستور

@Html.ShowAddress(Model.Address) 

 استفاده کنید.

تعریف کردیم. در  HtmlHelperبرای کلاس  ShowAddressدر دستورات فوق یک متد الحاقی به نام 

متد الحاقی در آن وجود دارد را اضافه کردیم.  ه کلاس حاویفضای نامی ک usingویوی مورد نظر توسط دستور 

. پیدا کرده و آن را فراخوانی کرده ایمدسترسی  ShowAddressبه متد  Html@سپس با استفاده از دستور 
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 HtmlHelperیک متد الحاقی برای کلاس  به عنوان ShowAddressتصویر زیر نشان می دهد که متد 

 تشخیص داده شده است:

 

 34  - 1شکل 

 

 خلاصه

( و همچنین متد Partial Viewتوضیحات نسبتا کاملی در رابطه ویو ها، ویو های جزئی) فصل پایانی کتابدر 

روش ایجاد متد  فصل یپایان( ارائه شد. همچنین در بخش Html Helper Methods) htmlهای راهنمای 

 را فرا گرفتید که امیدوارم بتوانید از این مطالب در پروژه های خود بهره برداری کنید. سفارشیهای راهنمای 
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