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Rozdzia  1.

Prosta aplikacja
ASP.NET Web Forms,
czyli o wszystkim
po trochu

Jacek Matulewski

Technologia ASP.NET
Czym jest ASP.NET? W wielkim skrócie jest to technologia uruchamiana na serwerze
WWW, który korzystaj c z platformy .NET, dynamicznie generuje na podstawie
przygotowanych przez programistów szablonów (plików .aspx) strony HTML ze
skryptami JavaScript — s  one nast pnie przekazywane do programu IIS (ang. Internet
Information Services) udost pniaj cego ich zawarto  w internecie. ASP.NET jest wi c
technologi  pracuj c  po stronie serwera. Komputer-klient nie musi mie  nawet zain-
stalowanej platformy .NET. Wystarczy, by dysponowa  przegl dark  obs uguj c
skrypty JavaScript. To stawia ASP.NET w jednym szeregu z JSP (ang. Java Server
Pages) czy aplikacjami internetowymi budowanymi na bazie PHP.

Nazwa ASP.NET wywodzi si  od poprzednika tej technologii, czyli ASP (ang. Active
Server Pages), w której szablonom HTML towarzyszy  najcz ciej kod VBScript.
Aplikacje ASP w odró nieniu od ASP.NET, a tak samo jak w CGI (ang. Common
Gateway Interface), nie posiada y jednak stanu, co bardzo utrudnia o ich tworzenie.
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Trivia projektowania aplikacji ASP.NET
Zbudujmy aplikacj , która b dzie implementacj  prostej ksi gi go ci. Idea aplikacji
jest nast puj ca: dowolny internauta po wej ciu na stron  bez konieczno ci logowania
b dzie móg  umie ci  na niej swój wpis. Aby od podstaw przedstawi  elementy
ASP.NET, zaczniemy od pustego projektu — domy lny projekt aplikacji ASP.NET
Web Forms wyposa ony jest bowiem we wzorzec, strony zarz dzania kontami, kaska-
dowe arkusze stylów, pliki JavaScript i inne elementy, które poznamy dopiero w dalszej
cz ci ksi ki.

Technologi  ASP.NET Web Forms mo na z powodzeniem zaliczy  obecnie do techno-
logii dojrza ych. Nie nast puj  w niej wobec tego tak du e zmiany jak w przypadku
ASP.NET MVC. To powoduje, e opisane w tej ksi ce procedury tworzenia i rozwija-
nia projektów Web Forms mog  by  z powodzeniem stosowane w rodowisku 2010,
2012 i 2013. Ró nice w przypadku poszczególnych rodowisk zosta y w tek cie
zaznaczone. Warto zwróci  uwag  na dwie najwa niejsze. Po pierwsze, w przypadku
Visual Studio 2013 pojawi  si  zintegrowany kreator umo liwiaj cy tworzenie pro-
jektów aplikacji internetowych korzystaj cych z technologii ASP.NET Web Forms i MVC
w dowolnych kombinacjach. Tworz c projekty na potrzeby tej ksi ki, wybieramy
oczywi cie jedynie Web Forms. Drug  zmian , która mo e dezorientowa , jest spo-
sób edycji tabel w bazach danych (zob. rozdzia  6). Od wersji Visual Studio 2012
odbywa si  to poprzez generowane specjalnie w tym celu skrypty SQL. W do czo-
nych do tej ksi ki ród ach znajduj  si  projekty dla Visual Studio 2010 i 2013
oraz przekonwertowane projekty dla Visual Studio 2013 RC (taka wersja by a do-
st pna w momencie oddawania ksi ki do druku). Aktualizacja projektu z Visual
Studio 2012 do 2013 jest automatyczna i pozostawia mo liwo  otwarcia projek-
tu tak e w starszej wersji. Ze wzgl du na spójno  opisów zrezygnowali my z „po-
lonizacji” Visual Studio, która jest mo liwa dopiero od wersji 2012.

Tworzenie pustego projektu
w Visual Studio 2010 i 2012

Utwórzmy pusty projekt aplikacji ASP.NET Web Forms:

 1. Uruchom Visual Studio.

 2. Z menu File/New wybierz Project… (mo na równie  u y  klawiszy skrótu
Ctrl+Shift+N).

 3. Pojawi si  okno widoczne na rysunku 1.1, w którym nale y z listy
zainstalowanych szablonów (Installed/Templates) wybra  Visual C#/Web
i wreszcie ASP.NET Empty Web Application.

 4. Wpisz KsiegaGosci w polu Name, sprawd , czy zaznaczone jest pole opcji
Create directory for solution (stwórz katalog dla rozwi zania), i kliknij OK.

W efekcie powstanie projekt, w którym poza plikiem konfiguracyjnym Web.config
nie ma adnych innych plików. Dodajmy wobec tego plik, który b dzie szablonem
jedynej strony aplikacji (witryny).
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Rysunek 1.1. Wybór projektu

Tworzenie pustego projektu w Visual Studio 2013

W najnowszym Visual Studio wygl da to troch  inaczej, cho  rozpoczyna si  podobnie.

 1. Z menu File/New nale y wybra  pozycj  Project....

 2. Z listy szablonów w lewym panelu wybieramy Visual C#/Web, a nast pnie
jedyn  pozycj : ASP.NET Web Application.

 3. Wska my nazw  projektu (pole Name), czyli Ksi gaGo ci. Upewnijmy si ,
e pole opcji Create directory for solution jest zaznaczone.

 4. Po klikni ciu OK pojawi si  zintegrowany kreator dla wszystkich typów
aplikacji internetowych obs ugiwanych przez Visual Studio 2013 (rysunek 1.2).

 5. W nowym oknie zaznaczmy szablon Empty, a poni ej pole opcji Web Forms
(to ostatnie spowoduje utworzenie folderów typowych dla projektów Web
Forms oraz dodanie referencji do bibliotek wykorzystywanych w Web Forms).

 6. Klikamy Create Project. Utworzenie projektu b dzie trwa o d u sz  chwil .

W ko cu powstanie projekt, w którym oprócz pliku Web.config obecne b d  tak e
pliki Global.asax i Global.asax.cs, a do tego puste katalogi App_Data i Models.
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Rysunek 1.2.
Zintegrowany
kreator aplikacji
internetowych
w Visual Studio 2013

Dodawanie strony .aspx

Dodajmy do projektu stron , która b dzie stanowi a szablon g ównej i jedynej strony
naszej witryny. Ta czynno , jak zreszt  wi kszo  czynno ci zwi zanych z projektowa-
niem aplikacji Web Forms, jest niemal identyczna w Visual Studio 2010, 2012 i 2013.

 1. Z menu Project wybierz Add New Item… (klawisze skrótu Ctrl+Shift+A).

 2. Pojawi si  okno z rysunku 1.3, w którym z zak adki Web wybierz Web Form.
Zmie  nazw  nowego pliku na Default.aspx.

 3. Kliknij Add.

W podoknie Solution Explorer pojawi  si  nowy element — dodany przed chwil  do
projektu plik Default.aspx. Zauwa my jednak, e reprezentuj c  go ga  mo na roz-
win . Wówczas zobaczymy dwa towarzysz ce mu dodatkowe pliki z kodem C#:
Default.aspx.cs oraz Default.aspx.designer.cs. Do pierwszego b dziemy dodawa
w asny kod C# kontroluj cy dzia anie strony, natomiast w drugim Visual Studio
umieszcza  b dzie deklaracje zmiennych odpowiadaj cych kontrolkom umieszczo-
nym na stronie w oknie projektowania. Osoby poznaj ce dopiero rodowisko Visual
Studio i j zyk C# nie powinny w tym pliku niczego zmienia .

Dlaczego wybrali my tak  nazw  nowego pliku? Serwer IIS traktuje pliki o tej nazwie
jako domy lne w katalogach (analogicznie do index.html i Default.htm) — b dzie
ona zatem wy wietlona, je eli w przegl darce wpisany zostanie adres zako czony
na katalogu aplikacji.
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Rysunek 1.3. Dodawanie pliku do projektu

Projektowanie interfejsu strony

Po utworzeniu pliku mo emy jego zawarto  zobaczy  w podoknie widocznym w cen-
trum Visual Studio. Zwró my uwag  na obecne w jego dolnej cz ci przyciski Design,
Split i Source. Domy lnie edytor ustawiony jest na zak adce Source. W wyniku tego
ogl damy kod XML b d cy szablonem kodu HTML wysy anego przez dzia aj c
aplikacj  ASP.NET do przegl darki. W tej chwili najwa niejszym dla nas znaczni-
kiem jest div (znacznik grupuj cy, który okre la blok na stronie). To w nim umie cimy
ca y dodawany przez nas kod. Zmie my widok na Design, aby móc projektowa  wy-
gl d strony za pomoc  myszki. Na stronie umie my dwa pola edycyjne (TextBox),
przycisk (Button) i kontrolk  Label.

W tym celu:

 1. Z lewej strony okna Visual Studio powinno by  widoczne podokno Toolbox.
Je eli nie jest — mo na je w czy  w menu View. Przypnijmy je tak, eby
ca y czas by a widoczna jego zawarto .

 2. Z podokna Toolbox przeci gnij dwa razy kontrolk  TextBox. Nale y umie ci
je wewn trz pustego elementu div widocznego na podgl dzie strony.

 3. Mo emy równie  doda  opis pól edycyjnych, wpisuj c je wprost z klawiatury
w kodzie strony (jak w edytorze tekstu). Przyk ad widoczny jest na rysunku 1.4.
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Rysunek 1.4. Edycja zawarto ci strony

Zawarto  strony mo na edytowa  podobnie jak w edytorach tekstu — strona tworzy
dokument, w którym „dzia aj ” znaki ko ca linii. Mo emy wobec tego ustawi  kursor
mi dzy dwoma dodanymi polami edycyjnymi TextBox i rozdzieli  je spacj  lub zna-
kiem ko ca linii (klawisz Enter). Nie ma natomiast prostej mo liwo ci ustalania
dowolnego po o enia kontrolek (ich pozycji na stronie).

 4. Tekst mo na formatowa , korzystaj c z ikon dost pnych po prawej stronie
paska narz dzi (niewidoczne na rysunku 1.4). Odpowiadaj  one typowym
ikonom znanym z edytorów tekstu. Znajdziemy tam ikon  pozwalaj c  na
pogrubienie czcionki, u ycie kursywy i podkre lenia, zmian  koloru czcionki
i t a oraz wyrównania tekstu (do lewej, do prawej, do rodka i justowanie).
Korzystaj c z tych ikon, utwórzmy nag ówek strony (rysunek 1.4).

 a) Na górze podgl du strony wpiszmy jej tytu : „Ksi ga go ci” i zaznaczmy go.

 b) Korzystaj c z paska narz dzi, zmie my rozmiar tytu u. W tym celu
w rozwijanej li cie, w której po rozwini ciu widoczne s  wzgl dne
wielko ci (np. small, medium, large), wpiszmy warto  50.

 c) Zmie my kolor czcionki na granatowy. T o niech pozostanie niezmienione.
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 d) Przejd my do kodu pliku Default.aspx (zak adka Source u do u ekranu).
Zwró my uwag , e formatowanie zosta o zapisane w klasie stylu CSS
o nazwie .style11 (wi cej informacji na temat stylów CSS w rozdziale 8.),
natomiast tekst tytu u zosta  otoczony znacznikiem span z referencj  do
klasy style1.

 5. Wró my do podgl du strony i zaznaczmy drugie pole edycyjne, a nast pnie
za pomoc  podokna Properties (je eli go nie ma, znajdziemy je w menu View)
zmie my jego w a ciwo  TextMode na MultiLine. Nast pnie w podgl dzie
okna za pomoc  myszy zwi kszmy jego wysoko .

 6. Teraz przeci gnijmy kontrolk  przycisku (Button) i zmie my jego etykiet
(w a ciwo  Text) na Wy lij.

 7. I wreszcie mi dzy polami edycyjnymi i nag ówkiem umie my kontrolk
Label. W odró nieniu do zwyk ego tekstu wpisywanego w edytorze jej
zawarto  mo e by  zmieniona z poziomu kodu w trakcie dzia ania aplikacji.
Pos u y nam do wy wietlenia zapisów w ksi dze go ci. Na razie wyczy my
jej zawarto , usuwaj c za pomoc  podokna Properties tekst przypisany do
w a ciwo ci Text.

To tyle, je eli chodzi o projektowanie aplikacji ASP.NET za pomoc  myszki. Stwo-
rzyli my interfejs, którego dzia anie mo emy przetestowa , uruchamiaj c aplikacj
(klawisz F5). W polach edycyjnych mo na wpisywa  tekst, klikni cie przycisku po-
woduje prze adowanie strony, ale wpisana w formularzu wiadomo  nie pojawia si
na stronie. To musimy dopiero zaprogramowa .

Dodawanie wpisu na stronie
Stwórzmy metod  zdarzeniow  przycisku:

 1. W widoku projektowania strony (zak adka Design u do u okna) dwukrotnie
kliknij przycisk Wy lij (na podgl dzie strony).

 2. Otworzy si  edytor kodu z widoczn  zawarto ci  pliku Default.aspx.cs.
Kursor ustawiony jest w nowo utworzonej metodzie Button1_Click.

 3. W tej metodzie umie  kod widoczny na listingu 1.1.

Korzystamy z j zyka C# (alternatyw  jest Visual Basic). Informacje o tym j zyku,
które s  niezb dne do zrozumienia kodów z tej ksi ki, czytelnik znajdzie w dwóch
kolejnych rozdzia ach.

Listing 1.1. Reakcja na klikni cie przycisku Wy lij

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //walidacja po stronie serwera
    if (TextBox1.Text == "" || TextBox2.Text == "") return;

                                                          
1 W Visual Studio 2013 styl ten jest nazwany .auto-style1.
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    //ustalanie tre ci wpisu
    string kolorNag ówka = "navy";
    string nag ówek = "<font color='" + kolorNag ówka +
                    "'><b> Dodano dnia " + DateTime.Now.ToString() + "</b></font>";
    string tre  = TextBox2.Text.Trim().Replace("\n", "<br />");
    string podpis = "<i>" + TextBox1.Text + "</i> (" +
                  this.Request.UserHostAddress + ")";

    //dodawanie wpisu
    string nowyWpis = nag ówek + "<br />" + tre  + "<br />" + podpis + "<P>";
    nowyWpis += "<hr width='30%' align='left'>";
    Label1.Text += nowyWpis;

    //czyszczenie pola edycyjnego z tre ci  wpisu
    TextBox2.Text = "";
}

Mo emy ponownie uruchomi  aplikacj  (F5) i spróbowa  doda  wpis. Zwró my
uwag , e kopiuj c z pól edycyjnych tre  wpisu i pseudonim podany przez u ytkow-
nika, uwzgl dnili my formatowanie w postaci znaczników HTML. W szczególno ci
znaki ko ca linii (\n), które mog  znale  si  w a cuchu wpisanym do pola edycyj-
nego TextBox2, zamienili my na znacznik <br />. Efekt widoczny jest na rysunku 1.5.

Rysunek 1.5.
Wpis w ksi dze go ci.
Serwer WWW to IIS 7
uruchomiony
na Windows 7

W nawiasie za podpisem powinien znale  si  numer IP komputera, z którego dokonano
wpisu. W IIS 6 znale liby my tam 127.0.0.1, ale w IIS 7 wida  tylko numer portu. Po
przeniesieniu programu na w a ciwy serwer numer b dzie jednak wy wietlany poprawnie.

Powy sze rozwi zanie ma zasadnicz  wad . Wpisy przechowywane s  tylko we w a-
sno ci Text kontrolki Label1, wi c po zamkni ciu aplikacji znikn . To jednak nie
wszystko — co gorsza, nawet w trakcie dzia ania aplikacji inna osoba, która wejdzie
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na t  stron , nie zobaczy wpisów zostawionych przez innych u ytkowników. Mo na
si  o tym atwo przekona , uruchamiaj c dodatkow  sesj  przegl darki i kopiuj c adres
strony z okna uruchomionego przez Visual Studio (zapewne co  w stylu http://localhost:
 5262/Default.aspx, tylko z innym numerem portu). Aby ten b d naprawi , ko-
nieczne jest wspó dzielenie wpisów na poziomie ca ej aplikacji, a ponadto trwa e ich
magazynowanie na dysku serwera — w bazie danych, pliku XML lub cho by zwy-
k ym pliku tekstowym.

Rozwój tej aplikacji b d  opisywa  nie tylko w tym, ale równie  w kilku nast pnych
rozdzia ach. Nie b dzie to rozwój d cy wprost do „jedynie s usznego” rozwi zania
— b d  meandrowa , opisuj c ró ne rozwi zania i podej cia. Prosz  wobec tego
traktowa  go jedynie jako pretekst do prezentacji ASP.NET Web Forms, a nie jako
wzór projektowania aplikacji internetowych.

Znaczniki tradycyjnego HTML mog  by  pisane du ymi lub ma ymi literami. Now
lini  mo na zatem zapisa  równowa nie jako <BR /> lub <br />. Warto jednak
zwróci  uwag , e specyfikacja XHTML, a za ni  HTML 5 wymusza zapisywanie
znaczników ma ymi literami. B d  stara  si  do tego zalecenia stosowa . Pozwol
sobie jednak na innego typu anachronizmy: m.in. b d  u ywa  wycofywanego
znacznika FONT, a tak e nie zawsze b d  dba  o domykanie pojedynczych znacz-
ników (np. <p> zamiast <p />).

Czas ycia aplikacji
Po pierwszym wywo aniu witryny na serwerze WWW uruchamiana jest odpowie-
dzialna za ni  aplikacja ASP.NET, która od tego momentu najcz ciej nie przestaje
dzia a  a  do zako czenia pracy serwera. Jednocze nie „w obr bie aplikacji” po-
wstaje sesja, która zwi zana jest z tym pierwszym daniem. Kolejne dania od in-
nych przegl darek-klientów powoduj  tworzenie kolejnych sesji. Po opuszczeniu
przez internaut  witryny sesje ko cz  prac , ale aplikacja wci  jest na posterunku.
To zasadnicza zmiana w porównaniu do starszych technologii rozszerze  serwerów
WWW, w których aplikacja uruchamiana by a tylko po to, aby przetworzy  otrzymane
od przegl darki danie i wygenerowa  nowy kod HTML. W ASP.NET mamy do
czynienia ze stale pracuj c  aplikacj , która przechowuje swój stan. Ci g o  pracy
aplikacji powoduje w szczególno ci, e mo emy zapami ta  jakie  dane na jednej
stronie witryny, a wykorzysta  na innej. Do tego s u y zbiór danych (zmiennych)
aplikacji. Nie ma tak e problemu, aby utworzy  zmienn  przechowywan  tylko w ob-
r bie jednej sesji. Wystarczy umie ci  j  w zbiorze danych sesji.
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