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صفحِ اصلی در ( ASP.NETدر یک ًگاُ)
صفحِ اصلی  iتِ ضوا اهکاى اضافِ ًوَدى یک چارچَب تزای سایت را هی دّذ .تا استفادُ اس یک صفحِ
اصلی ایي اهکاى را خَاّیذ داضت کِ تزای کلیِ یا تزخی اس صفحِ ّای تزًاهِ یک چارچَب استاًذارد تْیِ
ًواییذ .پس اس آى فقط هحتَیات صفحِ ّای را ساختِ ٍ طزاحی هی کٌیذٍ .قتی کِ کارتز درخَاست یک
صفحِ را هی کٌذ ،هحتَیات صفحِ ّوزاُ تا صفحِ اصلی ادغام ضذُ ٍ یک صفحِ کاهل را تطکیل هی دّذ ٍ
سپس تزای کارتز تِ ػٌَاى یک صفحِ ارسال هی گزدد.

ًحَُ کار صفحِ اصلی
صفحِ اصلی ٍاقؼا دٍ تکِ است ،یکی خَد صفحِ اصلی ٍ دیگزی هحتَیات صفحِّ .زچٌذ کِ اهکاى تزکیة
صفحِ اصلی ّا تِ ضکل تَ در تَ ًیش ّست.

صفحِ ّای اصلی
صفحِ اصلی یک فایل  asp.netتا پسًَذ ( .masterتزای هثال  )MySite.masterتا
چارچَتی است کِ اس قثل تَسط تگْای  ٍ htmlهتَى ٍ ػٌاصز سزٍری ایجاد ضذُ است.
صفحِ ّای اصلی تا ػالهت  @masterدر اتتذای تؼزیف فایل هؼزفی هی ضًَذ کِ تؼذاٌ تصَرت هستقین
تا  @pageجایگشیي هی گزدد ٍ در ًتیجِ یک صفحِ  .aspxرا ایجاد هی ًوایذ .تِ هثالْایی کِ در سیز
آهذُ است دقت ًواییذ:

C#

><%@ Master Language="C#" %

در تؼزیف  @masterهی تَاًیذ اس تؼزیفات دیگزی هاًٌذ ... ٍ @control ،استفادُ ًواییذ .در هثال
سیز تؼزف  master pageحاٍی هؼزفی فایل کذ ٍ هؼزفی کالسی تزای صفحِ است.
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C#

"<%@ Master Language="C#
"CodeFile="MasterPage.master.cs" Inherits="MasterPage
>%

تایذ اضافِ ًوایین کِ ،یک صفحِ اصلی ّوچٌیي هی تَاًذ ضاهل ّوِ ػٌاصز اتتذایی یک صفحِ هاًٌذ
 form ٍ html, headتاضذ .تزای هثال در یک صفحِ اصلی هوکي است تخَاّیذ اس یک جذٍل
 htmlتزای ساخت چارچَب هَرد ًظز ،یک  imgتزای ػالهت تجاری ضزکت ،یک هتي سادُ تزای قاًَى
کپی رایت ٍ کٌتزلْای سزٍر تِ ػٌَاى لیٌکْای سایت خَد استفادُ ًواییذ .ضوا هی تَاًیذ اس ّز ػٌصز
ّ ٍ HTMLز ػٌصز  ASP.NETتِ ػٌَاى قسوتی اس صفحِ اصلی استفادُ ًواییذ.
هکاى ًگْذارًذُ هحتَا  i iتا قاتلیت جایگشیٌی
تِ اضافِ هتَى ثاتت ٍ کٌتزلْایی کِ در ّوِ صفحِ ّا دیذُ هی ضًَذ ،یک صفحِ اصلی هی تَاًذ ضاهل
چٌذیي کٌتزل  ContentPlaceHolderتاضذ .ایي کٌتزلْای ًگْذارًذُ ،هحذٍدُ ای را تؼزیف
هی کٌٌذ کِ هحتَیات قاتل جایگشیي تایذ در آًجا دیذُ ضًَذ .هحتَا قاتل جایگشیي در صفحِ ّا تؼزیف هی
ضًَذ .پس اس تؼزیف کٌتزلْای  ContentPlaceHolderیک صفحِ اصلی تایذ هاًٌذ سیز ایجاد
ضَد:

C#

><%@ Master Language="C#" %
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
"1.1//EN
>""http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd
> "<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml
> "<head runat="server
><title>Master page title</title
></head
><body
>"<form id="form1" runat="server
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><table
><tr
<td><asp:contentplaceholder
>id="Main" runat="server" /></td
<td><asp:contentplaceholder
>id="Footer" runat="server" /></td
></tr
></table
></form
></body
></html
صفحِ ّای هحتَا

iii

ضوا هحتَا صفحِ ّا را تَسط کٌتزلْای ًگْذارًذُ هکاى تا ایجاد صفحِ ای هستقل تزای صفحِ ّا اصلی
تؼزیف هی کٌیذ ،کِ ّز کذام یک صفحِ

 ASP.NETاست( .فایلْای  ٍ .aspxفایلْای اختیاری

 )code-behindکِ تِ یک صفحِ اصلی هزتثط ضذُ اًذ ).ایي اتصال در صفحِ هحتَیی دارای
راٌّوای  @Pageتا استفادُ اس خصَصیت  MasterPageFileصَرت هی گیزد .تزای هثال یک
صفحِ هحتَا تایذ راّوٌای  @Pageرا دارا تاضذ تا تِ صفحِ  Master1.masterاتصال تزقزار
کٌذ.

C#

"<%@ Page Language="C#
"MasterPageFile="~/MasterPages/Master1.master
>Title="Content Page"%
در صفحِ هحتَا ،ضوا تایذ یک کٌتزل هحتَا ایجا کزدُ ٍ آى را تِ کٌتزل
 ContentPlaceHolderصفحِ اصلی ارتثاط دّیذ .تزای هثال صفحِ اصلی تایذ دارای
ًگْذارًذُ هکاى تا ًاهْای

 Footer ٍ Mainتاضذ .در صفحِ هحتَا ،ضوا هی تَاًیذ دٍ کٌتزل

 Contentایجاد ًواییذ .یکی اس آًْا تِ کٌتزل  ContentPlaceHolderتا ًام  Mainاضارُ
ًوَدُ ٍ دیگزی تِ کٌتزل  ContentPlaceHolderتا ًام ّ Footerواًٌذ ضکل سیز اضارُ
هی کٌذ:
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پس اس ساخت کٌتزلْای  Contentضوا تایذ هتي ٍ کٌتزلْا را تِ آى اضافِ کٌیذ .در صفحِ هحتَا ّز
چیشی ًوی تَاًذ داخل کٌتزلْای  Contentقزار تگیزد (هگز تالکْای کذ سوت سزٍر) ٍ ایي تاػث تَلیذ
خطا خَاّذ ضذ .ضوا هی تَاًیذ ّز کاری را کِ در یک صفحِ  ASP.NETاًجام هی دادیذ در یک صفحِ
هحتَا ًیش اًجام دّیذ .تزای هثال هی تَاًیذ هحتَیی هَرد ًظز را تزای کٌتزل

 Contentتا استفادُ اس

کٌتزلْای سزٍری ٍ دستَرات تاًک اطالػاتی یا دیگز هکاًیشهْای پَیا ایجاد ًواییذ.
یک صفحِ هحتَا تایذ ضثیِ تِ دستَرات سیز تاضذ:
C#

"<% @ Page Language="C#
MasterPageFile="~/Master.master" Title="Content Page
>1" %
"<asp:Content ID="Content1
>"ContentPlaceHolderID="Main" Runat="Server
Main content.
></asp:Content
"<asp:Content ID="Content2
> "ContentPlaceHolderID="Footer" Runat="Server
Footer content.
></asp:content
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راٌّوای  @Pageصفحِ هحتَا را تِ صفحِ اصلی خاصی اتصال هی دّذ ٍ .یک ػٌَاى تزای صفحِ کِ هی
خَاّذ تا صفحِ اصلی ادغام ضَد را تؼزیف هی کٌذ .دقت ضَد کِ صفحِ هحتَا ضاهل ّیچ دستَر html
خارج اس کٌتزلْای

ً Contentثاضذ( .صفحِ اصلی تایذ ػٌصز

 headرا تا خصَصیت

” runat=”serverدارا تاضذ کِ ایي هی تَاًذ تاػث تٌظین ادغام در سهاى اجزا ضَد).
ضوا هی تَاًیذ چٌذیي صفحِ اصلی را تا چارچَتْای هختلفی تزای قسوتْای هختلف سایت تؼزیف ًواییذٍ .
دستِ ّای هختلف صفحِ ّای هحتَا را تزای ّز صفحِ اصلی.

فَایذ استفادُ اس صفحِ ّای اصلی
صفحِ ّای اصلی ایي اهکاى را فزاّن هی کٌذ کِ تزًاهِ ًَیساى ،کذّای قذیوی ایجاد ضذُ را تا کپی هتَى،
کٌتزلْا ،استفادُ اس ّframesetا ،استفادُ اس فایل ّای  includeتزای ػٌاصز هطتزک ،استفادُ اس
کٌتزل ّای  asp.netکارتز ٍ غیزُ هَرد استفادُ قزار دٌّذ .فَایذ استفادُ اس صفحِ ّای اصلی ضاهل
هَارد سیز است:
 آًْا تِ ضوا اجاسُ هتوزکش کزدى اهکاًات هطتزک صفحِ ّا را هی دٌّذ کِ در ایي حالت هی تَاًیذ
تزٍسرساًی سایت را فقط تا اػوال تغییزات در یک هکاى اًجام دّیذ.
 آًْا تِ ها اهکاى ساخت آساى هجوَػِ ای اس کٌتزلْا ٍ کذّا را هی دٌّذ کِ ًتیجِ آى را هی تَاى
تِ هجوَػِ ای اس صفحِ ّا اػوال ًوَد .تزای هثال ،ضوا هی تَاًیذ اس کٌتزلْا در صفحِ ّای اصلی
تزای ساخت هٌَ استفادُ کٌیذ کِ تِ ّوِ صفحِ ّا اػوال هی ضَد.
 آًْا یک هذل ضی گزا را فزاّن هی کٌٌذ ٍ تِ ضوا اجاسُ تٌظین دلخَاُ صفحِ اصلی ،اس رٍی یک
صفحِ هحتَا هٌحصزتفزد را هی دُ ىد.
رفتار سهاى اجزای یک صفحِ اصلی
در سهاى اجزا ،صفحِ ّای اصلی در هَارد سیز تتزتیة قزار هی گیزًذ:
کارتز درخَاست یک صفحِ را تا تایپ آدرس صفحِ هحتَا هی دّذ.
سهاًی کِ صفحِ تذست هی آیذ ،راٌّوای  @Pageخَاًذُ هی ضَد ،اگز راٌّوا تِ یک صفحِ اصلی اضارُ
کٌذ ،صفحِ اصلی ًیش خَاًذُ خَاّذ ضذ .اگز ایي اٍلیي هزتثِ درخَاست صفحِ تاضذّ ،ز دٍ صفحِ کاهپایل
خَاٌّذ ضذ.
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صفحِ اصلی تا هحتَا تزٍس ضذُ در صفحِ هحتَا ادغام هی ضَد.
هحتَا هٌحصزتفزد کٌتزل  Contentتا کٌتزل  ContentPlaceHolderدر صفحِ اصلی
ادغام هی ضَد.
صفحِ ادغام ضذُ تذست آهذُ تزای هزٍرگز تزجوِ هی ضَد.
فزآیٌذ فَق در دیاگزام سیز قاتل دیذى است:

اس دیذگاُ کارتز ،صفحِ اصلی ٍ صفحِ هحتَا تزکیة ضذُ یک صفحِ ّستٌذ ٍ .آدرس صفحِ هزتَط تِ
صفحِ هحتَا است.
اس دیذگاُ تزًاهِ ًَیس دٍ صفحِ در ًقص ظزٍف هجشا تزای کٌتزل ّای ضاى ػول هی کٌٌذ .صفحِ هحتَا
ًقص ظزف را تزای صفحِ اصلی داردّ .ز چٌذ ،ضوا هی تَاًیذ تِ ػٌصزّای ػوَهی صفحِ اصلی (کذ) در
صفحِ هحتَا ارجاع داضتِ تاضیذ.
ًکتِ ایٌکِ صفحِ اصلی تِ ػٌَاى تخطی اس صفحِ هحتَا تثذیل هی ضَد .در ایي حالت ،صفحِ اصلی ًقطی
هاًٌذ ًقص کٌتزلْای کارتز تِ ػٌَاى فزسًذ صفحِ هحتَا ٍ تِ ػٌَاى ظزف در صفحِ ای کِ قزار گزفتِ است
را دارد .کِ در ایي حالت صفحِ اصلی ظزفی است تزای ّوِ کٌتزلْای سوت سزٍر کِ تزای هزٍرگز تزجوِ
هی ضًَذ .کٌتزل درختی تزای یک صفحِ اصلی ٍ هحتَا ادغام ضذُ تِ کل سیز ضثیِ خَاّذ تَد:
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Pseudo code

)controls
and server
)controls
and server
)controls

Page
Master Page
(Master page markup and
ContentPlaceHolder
Content page markup
controls
(Master page markup and
ContentPlaceHolder
Content page markup
controls
(Master page markup and

ایي یک دیاگزام سادُ ضذُ است .اگز صفحِ هحتَا دارای کٌتزل

ً Contentثاضذ ،صفحِ اصلی تایذ

دارای کٌتزل ّا ٍ کذ در کٌتزلْای  ContentPlaceHolderتاضذ .در حالت ػوَهی ایي ساختار
تاثیزی تز ًحَُ ساخت صفحِ ضوا یا تزًاهِ ضوا ًخَاّذ داضت .در تسیاری حاالت ،اگز ضوا خصَصیت
 Page-Wideصفحِ اصلی را تٌظین کزدُ تاضیذ ،هی تَاًذ تز ًحَُ رفتار صفحِ هحتَا تاثیز تگذارد ،سیزا
صفحِ اصلی یک کٌتزل تستِ تزای کٌتزلْای داخل آى است .تزای هثال اگز خصَصیت
 EnableViewStateدر صفحِ هحتَا  trueاًتخاب ضذُ تاضذ ،اها ایي خصَصیت در صفحِ
اصلی هقذار  falseاًتخاب ضذُ تاضذ view state ،غیز فؼال خَاّذ ضذ سیزا تٌظیوات صفحِ
اصلی دارای اٍلَیت تیطتزی است.

صفحِ اصلی ٍ هسیز صفحِ هحتَا
ٍقتی کِ یک صفحِ هحتَا درخَاست هی ضَد ،هحتَا تا صفحِ اصلی تزکیة هی ضَد ٍ صفحِ در قسوت
صفحِ هحتَا اجزا هی ضَد .تزای هثال ،اگز ضوا خصَصیت CurrentExecutionFilePath
اس ضی  HttpRequestتگیزیذ ،چِ در کذ صفحِ اصلی یا در صفحِ هحتَا ،هسیز صفحِ هحتَا را
ًوایص هی دّذ.
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صفحِ اصلی ٍ صفحِ هحتَا هی تَاًٌذ در یک پَضِ قزار ًگزفتِ تاضٌذ .تا استفادُ اس خصَصیت
 MasterPageFileدر راٌّوای دستَر  @Pageیک فایل  .masterتا صفحِ هحتَا تَسط
 ASP.NETرًذر ضذُ ٍ تصَرت یک صفحِ رًذر ضذُ هجشا در هی آیذ.

ارجاع دادى تِ هٌاتغ خارجی
ّز دٍی صفحِ ّای اصلی ٍ هحتَا هی تَاًٌذ دارای ػٌاصز ٍ کٌتزلْایی تاضٌذ کِ تِ هٌاتغ خارجی ارجاع
دادُ اًذ .تزای هثالّ ،ز دٍ هی تَاًٌذ دارای یک کٌتزل تصَیز کِ تِ یک فایل تصَیزی ارجاع ضذُ یا یک
پیًَذ تزای ارجاع تِ یک صفحِ دیگز تاضٌذ.
سهیٌِ تزای هحتَا تزکیة ضذُ تا صفحِ اصلی ،صفحِ هحتَا است ٍ .ایي هی تَاًذ تزٍی ًحَُ هطخص
ًوَدى ّURLا تزای هٌاتغ تاثیز گذار تاضذ ،هاًٌذ فایلْای تصَیزی ٍ صفحِ ّای هقصذ تزای پیًَذّا.

کٌتزلْای سزٍر
 ASP.NETتصَرت پَیا آدرسْای  URLکٌتزلْای سزٍری صفحِ اصلی کِ تِ هٌاتغ خارجی ارجاع هی
کٌٌذ را تغییز هی دّذ .تزای هثال هوکي است ضوا یک کٌتزل تصَیز را در صفحِ اصلی قزار دّیذ ٍ
خصَصیت  ImageUrlرا ًسثت تِ صفحِ اصلی تٌظین کٌیذ .در سهاى اجزا،

 ASP.NETهسیز را

ًسثت تِ صفحِ هحتَا اصالح کزدُ ٍ آدرس اصالح ضذُ هَرد استفادُ قزار هی گیزد.
 ASP.NETهی تَاًذ آدرسْای  URLرا در ضزایط سیز اصالح ًواییذ:
 URL خصَصیت یک کٌتزل سزٍری  ASP.NETتاضذ
 خصَصیت آدرس تصَرت داخلی در کٌتزل تؼییي ضذُ تاضذ( .خصَصیت تَسط صفت
 UrlPropertyAttributeػالهت گذاری ضذُ است ).در اصطالح ػولی ،خصَصیْای
کٌتزلْای سزٍری  ASP.NETکِ ػوَهاٌ تزای ارجاع تِ هٌاتغ خارجی استفادُ ضذُ اًذ ،تِ ایي رٍش
ػالهت گذاری ضذُ اًذ.
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دیگز ػٌاصز
ً ASP.NETوی تَاًذ آدرس  URLکٌتزلْای غیز سزٍری را تغییز دّذ .تزای هثال ،اگز ضوا اس ػٌصز
 imgدر یک صفحِ اصلی استفادُ کزدُ تاضیذ ٍ صفت

 srcرا تا یک  URLتٌظین کزدُ تاضیذ،

 ASP.NETآدرس را تغییز ًخَاّذ داد .در ایي حالت آدرس در سهیٌِ صفحِ هحتَا ایجاد هی ضَد.
در حالت کلی ،سهاًی کِ تا یک ػٌصز در صفحِ اصلی کار هی ضَد تْتز است کِ ضوا اس کٌتزلْای سزٍری
استفادُ کٌیذ .تزای هثال در صَرت استفادُ اس ػٌصز  imgهی تَاًیذ اس کٌتزل سزٍر  imageاستفادُ
کٌیذ .در ایي حالت  ASP.NETهی تَاًذ آدرس  URLرا تذرستی تساسد.
iv

صفحِ اصلی ٍ تن ّا

ضوا ًوی تَاًیذ تن ّا را تطَر هستقین تِ صفحِ ّای اصلی اػوال کٌیذ .اگز صفت  themeرا تِ راٌّوای
 @masterاضافِ کٌیذ ،در سهاى اجزا یک خطا ایجاد خَاّذ ضذ.
ّزچٌذ کِ تن ّا تِ صفحِ ّای اصلی در هَقؼیتْای سیز اػوال هی ضًَذ:
 اگز یک تن در صفحِ هحتَا تؼزیف ضذُ تاضذ ،تن هحتَا صفحِ پس اس تزکیة تا صفحِ اصلی تِ
صفحِ اصلی ًیش اػوال هی ضَد.
 اگز تزای کل سایت یک تن تؼزیف ضذُ تاضذ.
حَسُ صفحِ اصلی
ضوا هی تَاًیذ صفحِ هحتَا را تِ صفحِ اصلی در سِ سطح اضافِ کٌیذ:
 در سطح صفحِ :ضوا هی تَاًیذ اس راٌّوای صفحِ در ّز صفحِ هحتَا تزای اتصال تِ صفحِ اصلی
هاًٌذ هثال سیز ،استفادُ کٌیذ:

C#

"<%@ Page Language="C#
>MasterPageFile="MySite.Master %
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 در سطح تزًاهِ :تا ساخت تٌظیوات در ػٌصز  pagesفایل تٌظیوات تزًاهِ ( )Web.Config
هی تَاًیذ تصَرت اتَهاتیک صفحِ اصلی را تِ ّوِ صفحِ ّای (  ).aspxاضافِ کٌیذ .ػٌصز هَرد
ًظز هی تَاًذ ضثیِ هثال سیز تاضذ:

><pages masterPageFile="MySite.Master" /

 asp.netدر تزًاهِ کِ دارای کٌتزل
 اگز اس استزاتژی استفادُ ضذُ تاضذّ ،وِ صفحِ ّای
 asp.netدارای
 Contentتاضذ تا صفحِ اصلی هطخص ضذُ ادغام هی ضًَذ( .اگز صفحِ
کٌتزل ً Contentثاضذ ،صفحِ اصلی تِ آى اػوال ًوی ضَد)
 در سطح پَضِ :ایي استزاتژی هاًٌذ اتصال در سطح تزًاهِ است ،تِ جش ایٌکِ ضوا تٌظیواتی را فقط
در فایل  Web.Configدر یک پَضِ قزار دادُ تاضیذ .اتصال صفحِ اصلی ٍ هحتَا صفحِ فقط در
ایي پَضِ اػوال هی ضَد.

Master page i
ContentPlaceHolder ii
Content Page iii
Theme iv
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