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1  
  فهرست مطالب

 
 
 

  11  شروع كنيد :  1فصل 

  ي كتاب ها مثال
    PPQ مشاهده مثال پايگاه داده

  ASP.NET به كمك خواندن و نمايش اطالعات
  خالصه 

  33  يك وب سايت طراحي:  2فصل 

  طراحي يك وب سايت
  طراحي ظاهر سايت

  ها Master Pageالگوها و           
  و منوها  پيمايش          
  سبك نمايش متن          

 ها دسترسي به داده
   Content Pageو  Master Pageايجاد يك 

  و نوع كنترلعنصر انتخاب 
  Navigation يها لينكاضافه كردن 

  محتوا اولين صفحه  ايجاد
  اتبديل صفحه موجود به صفحه محتو
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  خالصه

 PPQ  63طراحي پايگاه داده :  3 فصل

  PPQطراحي پايگاه داده 
 Menu Itemذخيره كردن اطالعات 

  سازي عاديبكار گيري قوانين 
  قوانين نرمال سازي ساير گيريبكار 

  سفارشات مشتري ذخيره كردن اطالعات
  OrderItemsجدول 

  طراحي نهايي پايگاه داده 
 Visual Studioايجاد و اصالح يك پايگاه داده در 

  )Table Designer( پنجره طراح جدول
  ) Query Window( پنجره پرس و جو

  ايجاد يك پايگاه داده جديد
  OrderItemsايجاد جدول 
    ها بين جدول ها ايجاد ارتباط

  Table Designerدر  ها ايجاد ارتباط         
  با نمودار پايگاه داده ها تعريف ارتباط        

    Menu Itemsو نمايش  استخراج
   SQLيك دستور  به كمك ها استخراج داده

  )Stored Procedure(يك روال ذخيره شده ايجاد 
  به جاي يك جدول يا روال ذخيره شده  نما استفاده از
  خالصه 

  109  و نمايش آنها ها به داده دستيابي:  4فصل 

  ها دادهي نمايش ها و كنترل منبع داده
  آنهاو نمايش  ها به دادهدستيابي 

   رويداد گراشي گرايي و معماري 
 GridViewكنترل 

  GridViewدر يك  ها استفاده از انواع ستون
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  استفاده از الگوهاي كنترل نمايش داده 
 FormViewو  DetailsViewي ها كنترل

 FormViewو  DetailsView يها كنترلاستفاده از 
  خالصه

  XML  135 ي تو در تو و ها نمايش داده : 5فصل 

  ي تو در توها داده
  تودرتو يها دادهنمايش  براي دسترسي ونويسي كد 

DataReader و DataSet  
   Data Sourceكنترل به همراه  DataReader استفاده از

  ها ارتباط به همراه DataSetايجاد يك 
  كنند  ميچگونه كار  ShowMenu.aspxكدهاي صفحه 

  جو  مشخص كردن نوع آيتم در پرس و
  واكشي سطرها از پايگاه داده 

  DataSet ايجاد يك ارتباط در 
  DataSet به  Listاتصال كنترل 

  XMLي ها و اتصال به داده كاربري ها كنترل
  ي تحويل كاال ها اتصال به صفحه هزينه

   كاربري متني در كنترل ها ايجاد لينك
  XSLT Style Sheetبه  XMLتبديل 

  ) User Control( كاربرايجاد كنترل 
  كاربريي از صفحه به كنترل ها تبديل بخش

  خالصه 

  183  ها ويرايش داده مديريت و : 6فصل 
AJAX  

  ScriptManager كنترل         
  UpdatePanel كنترل        
  UpdateProgress كنترل        

  ها ويرايش داده
  )Data Source(منبع داده كنترل       
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  ي جديدها سطراضافه كردن 
  خالصه

  215  فرايند سفارش طراحي : 7فصل 

  فرايند سفارش
  ها كالس مفهوم
  Shopping Cartايجاد 
  Shopping Cartي ها كالس

  Shopping Cartدر  ها اليه داده         
  ObjectDataSourceكنترل           
  )Data Layer Classes(ي اليه داده ها كالس

  )Order Page(ايجاد صفحه سفارش 
   Shopping Cartصفحه 

  خالصه 

  283    نهايي تاييدفرايند بررسي و  : 8فصل 

  پرداخت هزينه سفارش
  جمع آوري آدرس تحويل كاال 
  جمع آوري جزييات پرداخت 

  تاييد سفارش 
  تكميل كردن فرايند سفارش

  مقابله با استثناها
  )Transaction(تراكنش 
  خالصه 

  327  امنيت و توسعه : 9فصل 

  پيكربندي امنيت 
  اصالح منو 

  انتشار يك سايت 
  خالصه 



1  
  مقدمه

 
 
 

هاي تحت  با ظهور برنامه. هاي اخير، وب رشد چشمگيري در زمينه فناوري داشته استدر سال
هاي آناليـن بـر   وب به عنوان بخش قابل توجهي از مقاصد آنالين، ديگر بروشورها و كاتالوگ

 .كنند هاي فوري را به كاربران خود ارايه ميبرنامه تحت وب سرويس. دنياي وب غالب نيستند
كـه بـه فـروش محصـوالت و     هـا هسـتند   هاي الكترونيكي يك مثال از اين نوع برنامهفروشگاه

اي ارايه خدمات به صورت آنالين به طور گسترده .پردازندعرضه خدمات به صورت آنالين مي
مورد استقبال همگان قرار گرفته است كه اين امر خود نيز موجب سرعت بخشـيدن بـه انجـام    

  .جويي در زمان شده استفهكارها و صر
بـه   ASP. NET 4.0هـاي الكترونيكـي در   رو داريد، به طراحي و ساخت فروشگاه كتابي كه پيش

گيريـد كـه چگونـه يـك فروشـگاه      در اين كتـاب يـاد مـي    .پردازدميVB.Net و   #Cهاي  زبان
نويسـان  برنامـه اين كتاب براي  .اي طراحي كنيدهاي حرفهالكترونيكي با تمام مشخصات سايت

  بسـيار مفيـد   دهاي الكترونيكي عالقمنـد هسـتن  وب و افرادي كه به طراحي و ساخت فروشگاه
هـاي الكترونيكـي   فروشـگاه  توانيد به طراحي انـواع مطالعه اين كتاب، شما مياز پس  .اشدب مي

  .بپردازيد
آقـاي   از زحمـات دانـيم  حمد و سپاس به درگـاه پروردگـار متعـال بـر خـود الزم مـي       از  پس

  .حميدرضا شيرازي و ساير همكاران ايشان در كتاب نياز تشكر نماييم
 ميثم مقدم -پور  سعيد زارع




