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Sesavali  

 

ASP.NET (Active Server Pages – aqtiuri serveruli gverdebi) – 
aris NET-platformis nawili da teqnologia, romelic 

dinamikurad qmnis dokumentebs Web-serverze, roca isini 

moiTxoveba HTTP-s saSualebiT.  

ASP.NET teqnologia analogiuria PHP, ColdFusion da sxv. 
teqnologiebis, magram maT Soris mniSvnelovani gansxvavebacaa. 

ASP.NET, rogorc misi dasaxeleba gviCvenebs, Seiqmna specialurad 

NET platformasTan sruli integraciis mizniT, romlis nawilic 

iTvaliswinebs C# enis mxardaWeras.  
rogorc cnobilia, Web-gverdebis dasaprogrameblad 

gamoiyeneba iseTi scenarebis enebi, rogoricaa  VBScript an JScript. 
es skriptuli enebi muSaobda, magram xSirad garkveul problemebs 

uqmnida daprogramebis `namdvili” enebis programistebs sxvadasxva 

administratoruli davalebaTa Sesrulebisas, rac saboloo jamSi 

aisaxeboda sistemis mwarmoeblurobis daqveiTebaSi. 

maRalganviTarebuli enebis gamoyenebis SemTxvevaSi, 

magaliTad, SesaZlebelia muSaobis procesis uzrunvelyofa sruli 

serveruli obieqturi modeliT. ASP.NET axorcielebs mimarTvas 

gverdis yvela mmarTvel elementTan, rogorc zogadad garemos 

obieqtebTan. serveris mxaresac ki xorcieldeba wvdoma .NET–is 
yvela saWiro klasTan.  

gverdebis marTvis elementebi funqcionaluria da 

faqtobrivad, SesaZlebelia yvelafris gakeTeba, rasac Windows-is 
formis klasebTan vakeTebdiT, rac ufro moqnils xdis sistemas. 

amis gamo ASP.NET-is gverdebs, romlebic qmnis HTML 
Sedgenilobas, xSirad uwodeben Web-formebs.            

winamdebare wignSi Cveni mizania ufro Rrmad gaverkveT 

ASP.NET–Si, anu rogor muSaobs igi, risi gakeTeba SegviZlia 

Cven, sad da rogor gamoviyenoT C#.NET paketi. 
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I Tavi  

Teoriuli safuZvlebi 

1.1. ASP.NET–is sabazo arqiteqtura 

ASP.NET gamoiyenebs internetis informaciul servers (IIS – 
Internet Information Server) HTTP moTxovnebze sapasuxo Sinaarsis 
misawodeblad. ASP.NET gverdebi moTavsebulia failebSi .aspx 
gafarToebiT. misi sabazo arqiteqtura ix. 1.1 naxazze. 

 
nax.1.1. sabazo arqiteqtura 

 

ASP.NET-is damuSavebis dros misawvdomia .NET-is yvela 

klasi, specialuri komponentebi, Seqmnili C#  an sxva enebze, 

monacemTa bazebi da a.S. faqtobrivad, saxezea yvela is 

SesaZlebloba, romelsac iyenebs C# danarTis agebisas. e.i., C#-is 
gamoyeneba ASP.NET-Si efeqturs xdis danarTis Sesrulebas. 

ASP.NET faili SeiZleba Seicavdes nebismier elements 

Semdegi siidan: 

- instruqciis damuSaveba serverisTvis; 
- kodebi enebze: C#, VB.NET, Jscript.NET  an sxv., romelTa 

mxardaWera xdeba .NET platformiT; 

- Sinaarsi nebismieri formiT, romelic generirdeba resursis 

saxiT HTML–iT;       
- ASP.NET -is Cadgmuli serveruli marTvis elementebi. 
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amgvarad, SesaZlebelia ASP.NET failis arseboba, 

romelic mxolod erTi striqonisgan Sedgeba, magaliTad, Hello: , 
yovelgvari sxva kodis an instruqciis gareSe. amis safuZvelze 

iqmneba dasabrunebeli HTML gverdi, romelSic moTavsebulia 

aRniSnuli teqsti. 

amgvarad, ASP.NET-is birTvia .NET-is klasebis erToblioba, 

romelic emsaxureba HTTP  moTxovnebis damuSavebas. zogierTi 

maTgani am klasebidan gansazRvrulia sistemur nakrebSi 

(Assembly), rogorc .NET-is sabazo klasebis biblioTekis nawili. 

zogi SeiZleba moTavsebuli iyos globaluri keSis nakrebSi (GAC 
– Global Assembly Cache), zogic SeiZleba CaitvirTos lokaluri 

nakrebidan, romelic ganTavsebulia danarTis virtualur 

katalogSi. yvela klasi, romlebic emsaxureba HTTP  moTxovnebs, 
CaitvirTeba danarTis domenSi (danarTis are – Application area) 
ASP.NET-is muSa procesSi, da urTierTqmedebs erTmaneTTan, 

aformirebs moTxovnebze pasuxebs.  

1.2 naxazi asaxavs ASP.NET-is sabazo arqiteqturas doneebis 
mixedviT. igi 1.1 naxazis detalurad asaxsneladaa Semotanili. 

 
nax.1.2. sabazo arqiteqtura doneebis mixedviT 
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ASP.NET-is ZiriTadi siaxle mis winamorbedebTan SedarebiT 

isaa, rom aq yvla arsi aisaxeba klasis saSualebiT, romelic 

nakrebidan CaitvirTeba.  

danarTebis ageba ASP.NET-Si xdeba klasebis konstruirebiT, 

romlebic urTierTmoqmedebs sxva klasebTan. zogi klasi iwarmoeba 

platformis sabazo klasebidan, zogs SeuZlia interfeisebis 

realizeba am platformaSi, zogic urTierTqmedebs platformis 

sabazo klasebTan maTi meTodebis gamoZaxebis gziT.  

ASP.NET-is klasikuri sintaksi isev SenarCunebulia, 

oRondac misi kodebi, romlebic inaxeba nakrebis failebSi 

serveris mxares, gardaqmnilia klasebis gansazRvrebis saxiT.    
  

1.2. ASP gverdis kodis magaliTebi  

 

qvemoT, 1.1 listingSi mocemulia tradiciuli ASP gverdis 
martivi magaliTi, romelSic JavaScript -is serveruli kodi 

Serwymulia HTML–is statikur kodTan. am magaliTSi naCvenebia 

erTdroulad ramdenime kodirebis meTodika serveris mxares. 

kodSi moTavsebulia scenaris bloki, romelic runat=server 
atributiTaa warmodgenili da romelic Seicavs Add( ) funqcias.  

listingi 1.1: ASP gverdis magaliTi 
< ! --  faili test.asp   -- >   
<%@  language =’JScript’  %> 
 
<script  language=’JScript’  runat=server> 
function Add(x, y) 
{ 
  return x + y; 
}  
</script> 
<html> <body> 
  <h1> ASP-is testirebis gverdi </h1> 
 
  <h2> 2+2=<%=Add(2,2) %> </h2> 
  <table border=2> 
  <% 
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     for (var i=0; i<10; i++)  { 
  %> 
      <tr><td> striqoni <%=i%> sveti-0 </td> 
             <td> striqoni <%=i%> sveti-1 </td> </tr> 
  <% 
         } 
  %> 
  </table> 
 
  <% 
    Response.Write(“<h2> Cawerilia uSualod Response-Si </h2>” ); 
%> 
</body> </html> 

serveris mxareze sintaksi “<%=” gamoiyeneba Add() meTodis 
gamosaZaxeblad da Sedegis gamosatanad h2 elementSi, xolo 

scenaris sintaksi serveris mxareze “<% ” ki cxrilis 10 

striqonis programulad generirebisaTvis. Cadgmuli obieqti 

Response gamoiyeneba am striqonebis boloSi h2 elementis 

programulad dasamateblad.  

ASP.NET-Si faili.asp miiRebs faili.aspx tips, xolo kodis 

teqsti da Sedegebi iqneba msgavsi. ASP.NET- Si JScript-is enasTan 
erTad gamoiyeneba sxva enebic, magaliTad, C#.NET, VB.NET. 1.2 

listingSi naCvenebia C#-is varianti:  
 

listingi 1.2:  aspx gverdis magaliTi C#-is da Page  
direqtivis gamoyenebiT 

< ! --  faili test.aspx   -- >   
<%@  Page language =’C# ’  %> 
 
<script  runat=server> 
function Add(int x, int y) 
{ 
  return x + y; 
}  
</script> 
<html> <body> 
<h1> ASP.NET-is testirebis gverdi </h1> 
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<h2> 2+2=<%=Add(2,2) %> </h2> 
<table border=2> 
<% 
   for (var i=0; i<10; i++)  { 
%> 
    <tr><td> striqoni <%=i%> sveti-0 </td> 
           <td> striqoni <%=i%> sveti-1 </td> </tr> 
<% 
       } 
%> 
</table> 
 
<% 
    Response.Write(“<h2> Cawerilia uSualod Response-Si </h2>” ); 
%> 
</body>  
</html> 

direqtivaSi Page ufro xSirad aTavseben gverdis donis 

atributebs, romlebiTac imarTeba ASP.NET gverdebis gamotana. 
tradiciuli ASP (listingi 1.1 .asp)  da axali ASP.NET 

(listingi 1.2 .aspx) Sedarebisas ganszxvaveba maTi muSaobis 

mwarmoeblurobaSia. ASP aris interpretatori da yoveli axali 

gaSvebisas misi JScript da HTML programebi interpretirdeba muSa 
failebSi, rac moiTxovs dros. ASP.NET ki kompilatoria, igi 

erTxel (pirveli Sesrulebis dros) qmnis muSa failebs da 

Semdeg inaxavs mas kompilirebuli saxiT .NET–is klasebSi. 

kompilirebuli klasi Seicavs rogorc serveruli scenarebis 

kodebs, aseve statikur HTML kodebs. Semdegi gaSvebisas es 

kodebi itvirTeba muSa programebis saxiT, riTac 

uzrunvelyofilia maRalmwarmoebluroba. 

amgvarad, SeiZleba vTqvaT, rom yovelTvis, rodesac iqmneba 

ASP.NET gverdi, maSin iqmneba axali klasi. 

1.3. Web.UI.Page klasi  

rogorc avRniSneT, yoveli gverdi kompilirdeba klasis 

gansazRvrebaSi. amitomac sainteresoa, Tu rogor iqmneba klasi da 

rogor imarTeba es procesi. 
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Cveni pirveli magaliTisTvis gamovitanoT gverdis tipi da 

misi sabazo tipi. 1.3 naxazze naCvenebia .aspx faili da misi 

gamotana brouzeriT. gverdis tipi da misi sabazo tipi 

damotanilia GetType( ) meTodiT da BaseType TvisebiT.   
 

< ! --  faili ShowPageType.aspx   -- >   
<%@  Page language =’C# ’  %> 
<html> <body> 
 
<h2> Show Page Type  </h2> 
 
<% 
    Response.Output.Write(“<p>Page type {0} </p>”, this.GetType()); 
    Response.Output.Write(“<p>Page base type {0} </p>”, 
this.GetType().BaseType); 
%> 
</body>  
</html> 

 

 
 

nax.1.3. .aspx-faili da Sedegi VS-brouzerSi  
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1.4. ASP.NET-Si mdgomareobaTa marTva 
 

ASP.NET-is gverdebis damaxasiaTebeli Tvisebaa is, rom maT 

ar gaaCnia mdgmareoba. Cveulebrivad araviTari informacia ar 

inaxeba serverze momxmarebelTa moTxovnebs Soris (Tumca arsebobs 

meTodebi, romelTac saWiroebis SemTxvevaSi amis gakeTeba 

SeuZlia).  

es sakiTxi, Tavidan ucnaurad Cans, radgan mdgomareobebis 

marTva interaqtiuli seansebisTvis metad mniSvnelovania 

momxmareblisTvis. am TvalsazrisiT ASP.NET gvTavazobs metad 

moxerxebul saSualebas aseTi problemis gverdis asavlelad da 

seansebis marTvis TiTqmis gamWvirvale procesis 

gansaxorcieleblad. 

 

arsebiTad, informacia Web-formaze marTvis elementebis 

mdgomareobaTa Sesaxeb (monacemebi, Setanili teqstur velebSi, 

amonarCevi komboboqsebidan da a.S.) inaxeba mdgomareobaTa asaxvis 

damalul velebSi (viewstate), romlebic gverdis Semadgeneli 

nawilia. igi generirdeba serveris mier da gadaecema momxmarebels.  

 

Tu SemdgomSi saWiro iqneba formis monacemTa gadagzavnis 

tipis serveruli damuSaveba, maSin xdeba am informaciis dabruneba 

(postback) serverze. aq es informacia gamoiyeneba gverdis 

obieqturi modelis xelmeored Sesavsebad, lokaluri 

cvlilebebis xeliT ganxorcielebis SesaZleblobiT (SemdgomSi am 

sakiTxs praqtikulad SevexebiT).   
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II Tavi: praqtikuli: 

martivi elementebi  

 
2.1.  ASP.NET აპლიკაციის შექმნის ეტაპები 

ASP.NET აპლიკაციის შესაქმნელად საჭიროა შემდეგი 
საფეხურების შესრულება: 

1. პროგრამების პანელიდან ავირჩიოთ: 
Start->Programs->Microsoft Visual Studio .NET 2003 

 
nax.2.1 

 

2. პროგრამის გაშვების შემდეგ აირჩიეთ მენიუს პუნქტი:  
File -> New -> Project. 

 
nax.2.2 
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3. გაიხსნება ახალი პროექტების ტიპის არჩევის ფანჯარა. Project 
Types ფანჯარაში აირჩიეთ Visual C# Project, ხოლო Templates 
ფანჯარაში ASP.NET Web Application. Location ველში 
http://localhost/ შემდეგ აკრიფეთ აპლიკაციის სახელი, ამ შემთხვევაში 
აპლიკაციის სახელია FirstASPApplication. შემდეგ ღილაკი OK. 

 
nax.2.3 

4. Visual Studio შექმნის აპლიკაციას და გახსნის Microsoft Visual 
C#.NET გარემოში. 

 
nax.2.4 
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 შექმნილ პროექტს შექმისთანავე შეიცავს რამდენიმე ფაილს: 
• AssemblyInfo.cs 
• Global.asax 
• Web.config 
• WebForm1.aspx და WebForm1.aspx.cs 

AssemblyInfo.cs არის შეიცავს ინფორმაციას აპლიკაციის შესახებ, 
როგორიცაა აპლიკაციის სახელი, ავტორი, ვერსია და სხვა. 

Global.asax ფაილი ემსახურება აპლიკაციის დონის მოვლენების 
დამუშავებას, როგორიცაა შეცდომების დაჭერა, ახალი სესიის შექმნა, 
სესიის დასრულება და სხვა. 

Web.config არის XML ფაილი რომელიც შეიცავს აპლიკაციის 
კონფიგურაციის მონაცემებს: სესიის პარამეტრები, მონაცემთა ბაზასთან 
კავშირის პარამეტრები, მომხმარებლების ავტორიზაციასა და 
აუთენთიფიკაციის კონფიგურაციის პარამეტრები. 

WebForm1.aspx და WebForm1.aspx.cs ქმნიან ერთ ვებ-გვერდს. 
WebForm1.aspx ფაილი შეიცავს ვიზუალურ ელემენტებს, ხოლო 
WebForm1.aspx.cs ვებ-ფორმის კლასის მოვლენების დამუშავების 
მეთოდებს და ბიზნეს ლოგიკას. 

5. შექმნილი ვებ-გვერდის ნახვა შესაძლებელია CTRL+F5 დაჭერით 
ან მენიუს პუნქტი Debug -> Start Without Debugging არჩევით: 

 
nax.2.5 

გახსნილი ვებ-გვერდი ცარიელია, რადგან არ შეიცავს ვიზუალურ 
ელემენტებს. 
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2.2.  ახალი ვებ-გვერდის შექმნა 
 

შექმნილ აპლიკაციას დავამატოთ ახალი ASPX ვებ-გვერდი. 
ახალი ფაილის დამატება შესაძლებელია კლავიატურის ღილაკების 

კომბინაცის CTRL+SHIFT+A საშუალებით, ან მონიშნეთ პროექტი Solution 
Explorer ფანჯარაში, თაგუს მარჯვენა ღილაკზე დაჭერით გამოიძახეთ 
კონტექსტური მენიუ და აირჩიეთ:  

Add->Add New Item 

 
nax.2.6 

 

გაიხსნება ახალი ფაილის არჩევის ფანჯარა, მარცხენა ფანჯარაში 
შესაძებელია ფაილების კატეგორიის არჩევა, ხოლო მარცხენაში 
ფანჯარაში  წინასწარ განსაზღვრეული შაბლონებიდან შესაბამისი ტიპის 
ფაილების არჩევა. კატეგორიების ფანჯარაში აირჩიეთ UI ხოლო 
შაბლონების ფანჯარაში Web Form. Name ველში შეიყვანეთ ფაილის 
სასურველი სახელი: 
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nax.2.7 

Open ღილაკზე დაჭერით პროექტს დაემატება ახალი ფაილი 
FirstPage.aspx და FirstPage.aspx.cs. გვერდი ავტომატურად გაიხსნება 
დიზაინის რეჟიმში.  

 

 
nax.2.8 
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2.3. ახალი გვერდის დამატება შაბლონის  
გამოყენების გარეშე 

 
შესძლებელია პროექტს დაემატოს ახალი ვებ-გვერდი შაბლონების 

გამოყენების გარეშე, ამისათვის გახსენით ახალი ფაილის დამატების 
ფანჯარა, მონიშნეთ Utility კატეგორია, შაბლონების ფანჯარაში აირჩიეთ 
Text file. Name ველში აკრიფეთ ფაილის სახელი და გაფართოება 
მიუთითეთ .aspx, მაგალითად აკრიფეთ BlankPage.aspx. 

 

 
nax.2.9 

 

პროექტს დაემატება შესაბამის ფაილი რომელიც არის ცარიელი 
(არ შეიცავს HTML და C# კოდს). 
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2.4.  ფუნქციონალური ვებ-გვერდის შექმნა 
 

შევქმნათ ვებ-გვერდი რომელიც ვებ-ბრაუზერის ეკრანზე გამოტანს 
მიმდინარე თარიღსა და დროს: 

1. შექმენით ASP.NET პროექტი და დაამატეთ ცარიელი ASPX 
გვერდი სახელით CurrentDate.aspx. 

2. გახსენით ფაილი და აკრიფეთ შემდეგი ტექსტი: 
 
<%@ Page Language="C#" %> 
<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
  <p><%= System.DateTime.Now %></p> 
 </body> 
</html> 

nax.2.10 

გაუშვით პროექტი CTRL+F5 ღილაკების კომბინაციის აკრეფით, 
ან კონტექსტური მენიუში აირჩიეთ პუნქტი View in Browser. ვებ-
ბრაუზერში დაინახავთ მიმდინარე თარიღს და დროს. მაგ.: 20.09.2008 
14:19:34. 

გვერდის დასაწყისში მოთავსებული დირექტივა-<%@ Page 
Language="C#" %> მიუთითებს, რომ გვერდი უნდა დაკომპილირდეს C# 
ენის კომპილატორის საშუალებით. შესაძლებელია C# მაგივრად იყოს 
VB, რაც ნიშნავს, რომ გვერდის კოდი შექმნილია Visual Basic .Net ენით. 
ვებ-ბრაუზერში გვერდის გამოძახებისას,  დირექტივაში მითითებული 
ენის კომპილატორი წაიკითხავს და შეასრულებს გვერდზე მოთავსებულ 
კოდს. 

<% %> ტეგებს შორის შესაძლებელია კოდის მოთავსება, რომელიც 
შესრულდება გვერდის გამოძახების პროცესში სერვერის მხარეს, ხოლო 
გამოსახულების შედეგი გადაეცემა ვებ-ბრაუზერს. გამოსახულება <%= 
System.DateTime.Now %> გვერდის გამოძახებისას დააბრუნებს მიმდინარე 
თარიღის და დროის მნიშვნელობას. 
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2.5.  სერვერული კონტროლების გამოყენება 

ჩვეულებრივი HTML კონტროლების  გარდაქმნა სერვერულ 
კონტროლებად შესაძლებელია მისთვის 2 ატრიბუტის დამატებით: Runat  
და ID. Runat ატრიბუტს მიენიჭება ყოველთვის მიენიჭება მნიშვნელობა 
Server, ხოლო ID ატრიბუტი წარმოადგენს კონტროლის 
იდენტიფიკატორს-სახელს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 
მივმართოთ კონტროლს სერვერილი სკრიპტის კოდში. იგი უნდა იყოს 
უნიკალური და არ უნდა ემთხვეოდეს სხვა სერვერული კონტროლების 
იდენტიფიკატორებს. 

წინა მაგალითი შესაძლებელია შესრულებული იყოს სერვერული 
კონტროლის გამოყენებით: 

 
<%@ Page Language="C#" %> 
<% 
 CurrentDate.InnerText = 
System.DateTime.Now.ToString(); 
%> 
<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
  <p id="CurrentDate" 
runat="server"></p> 
 </body> 
</html> 

nax.2.11 
 <p> ტეგისთვის  runat="server" ატრიბუტის მნიჭებით იგი 
გარდაიქმნა სერვერულ კონტროლად და შესაძლებელი გახდა გვერდის 
კოდში მისი მიმართვა. 
 

2.6. Web-კონტროლების გამოყენება 
 

ვებ-კონტროლები სერვერული კონტროლების ნაირსახეობაა. ისინი 
HTML კონტროლების მსგავსია, ოგონდ უფრო მეტი, რთული თვისებები 
და მეთოდები გააჩნია. კლიენტის ვებ-გვერდზე ისინი გამოისახება 
როგორც ერთი ან რამდენიმე HTML კონტროლის სახით. 
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გადავაკეთოთ წინა მაგალითი ვებ-კონტროლის გამოყენებით: 
 
<%@ Page Language="C#" %> 
<% 
 CurrentDate.Text = 
System.DateTime.Now.ToString(); 
%> 
<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
  <asp:Label Runat="server" 
ID="CurrentDate"></asp:Label> 
 </body> 
</html> 

nax.2.12 
 

asp:Label არის სერვერული კონტროლი რომელსაც გამოაქვს 
ტექსტი, რომელიც მას  მიენიჭება Text ატრიბუტის საშუალებით.  

  
2.7. Response ობიექტის გამოყენება 

 
Response ობიექტის მეთოდების საშუალებით შესაძლებელია 

კლიენტს ანუ ვებ-ბრაუზერს გაუგზავნოს მონაცემები.  
 

<%@ Page Language="C#" %> 
<html> 
  <head> 
  </head> 
  <body> 
     <% Response.Write(System.DateTime.Now); %> 
  </body> 
</html> 

nax.2.13 
2.8. სერვერული ფუნქციის გამოყენება 

ვებ-გვერდზე სერვერული მეთოდები და ფუნქციები აღიწერება 
<script> ტეგის საშუალებით.  
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<%@ Page Language="C#" %> 
<script runat="server"> 
 string GetCurrentDateTime(){ 
  return System.DateTime.Now.ToString(); 
 } 
</script> 
<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
  <p><%=GetCurrentDateTime()%></p> 
 </body> 
</html> 

nax.2.14 
ამ მაგალითში აღწერილია ფუნქცია GetCurrentDateTime(), რომელიც 

აბრუნებს მიმდინარე დროის მნიშველობას. ფუნქციის გამოძახება ხდება 
სერვერული სკრიპტის ტეგებს შორის. 

 
2.9.  სერვერული კონტროლების გამოყენება 

web-გვერდის მოვლენების დამუშავების პროცედურაში 

ASPX გვერდის გამოძახებისას ვებ-გვერდის ეკრანზე 
გამოტანამდე სრულდება რამდენიმე ეტაპი. გვერდზე სხვადასხვა 
მონაცემების გამოსატანად ძირითადად გამოიყენება გვერდის 
ჩატვირთვის ეტაპი: Page_Load. გვერდზე სერვერული მხარეს 
შესასრულებელი კოდი თავსდება <script> ტეგის საშუალებით, 
რომელსაც ენიჭება ატრიბუტი runat=“server“. 
<%@ Page Language=”C#” %> 
<html> 
 <head> 
  <script runat=”server”> 
 void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 
 { 
  CurrentDate.Text = System.DateTime.Now.ToString(); 
 } 
  </script> 
</head> 
  <body> 
    <asp:Label Runat=”server”ID=”CurrentDate”></asp:Label> 
  </body> 
</html> 

nax.2.15 
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2.10. ვებ-გვერდის ვიზუალური და პროგრამული  
ნაწილების განცალკევება 

 
ASP.NET გვერდები შესაძლოა შედგებოდეს 2 ფაილისგან: 1. 

ვიზუალური გვერდისგან, სადაც განთავსებულია HTML კოდი და 
კომპონენტები; 2. კოდის ფაილისგან, სადაც მუშავდება ვებ-ბრაუზერის 
მომხმარებლის მიერ ინიცირებული სხვადასხვა შეტყობინებები და 
ბიზნეს ლოგიკის პროცედურები და ფუნქციები. ეს მეთოდი ცნობილია 
Codebehind-ის სახელწოდებით. განვიხილოთ მაგალითი, ამ მეთოდის 
გამოყენებით: 

1. შექმენით ახალი ვებ-აპლიკაცია ან გახსენით უკვე არსებული; 
2. დაამატეთ ახალი ვებ-გვერდი VisualPage.aspx (ცარიელი ASPX 

ფაილი); 
3. დაამატეთ ახალი C# ფაილი ProgramPage.cs (ცარიელი C# 

ფაილი); 
4. VisualPage.aspx შეავსეთ HTML კოდით და სერვერული 

კონტროლებით:  
 

<%@ Page Language="C#" %> 
<html> 
 <head> 
 </head> 
 <body> 
   
 </body> 
</html> 

nax.2.16 
 
5. ProgramPage.cs ფაილში აკრიფეთ შემდეგი ტექსტი: 
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using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
 public class ProgramPage : System.Web.UI.Page 
 { 
  private void Page_Load(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   
  } 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
   
  private void InitializeComponent() 
  {     
   this.Load += new 
System.EventHandler(this.Page_Load); 
  } 
 } 

 

6. VisualPage.aspx ფაილში <body></body> ტეგებს შორის 
დაამატეთ სერვერული კონტროლი: 

<body> 
<asp:Label Runat="server"   
         ID="CurrentDate"></asp:Label> 

</body> 
nax.2.18 

 
7. VisualPage.aspx გვერდის დასაწყისში დაამატეთ დირექტივა: 

 
 <%@ Page language="c#" 
Codebehind="ProgramPage.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="ProgramPage" %> 
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ეს დირექტივა მიუთითებს, რომ ამ გვერდის მოვლენები 
დამუშავდება ფაილში ProgramPage.cs და გვერდის შესაბამისი 
კლასის სახელია ProgramPage. 

8. VisualPage.aspx მოთავსებული სერვერული კონტროლზე 
მიმართვისთვის პროგრამის კოდში  საჭიროა ეს კონტროლი აღიწეროს 
ProgramPage.cs კლასში, ამისათვის მას დაამატეთ ველი: 

public class ProgramPage : System.Web.UI.Page 
 { 

protected System.Web.UI.WebControls.Label 
CurrentDate; 

............ 
nax.2.19 

 

System.Web.UI.WebControls.Label მიუთითებს რომ ამ ველის ტიპია 
სერვერული კონტროლი Label-ის კლასი. 

9. მიმდინარე თარიღის და დროის გამოსატანად სერვერული 
კონტროლის საშუალებით გვერდის ჩატვირთვის მოვლენის 
დამუშავების პროცედურაში-Page_Load მეთოდში კონტროლის 
მიმართვა ხდება მისი იდენტიფიკატორის მიხედვით CurrentDate და 
მის ატრიბუტს Text მიენიჭება მიმდინარე თარიღი და დროის 
მნიშვნლეობა: 

  private void Page_Load(object sender, 
System.EventArgs e) 
  { 
   CurrentDate.Text = System.DateTime.Now.ToString(); 
  } 

nax.2.20 
 
 

2.11. ინტერაქტიული Web-გვერდის შექმნა 

შევქმნათ ვებ-გვერდი რომელზეც მომხმარებელი შეიყვანს 
საკუთარ მონაცემებს და გადააგზავნის სერვერზე. 
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შექმენით ახალი ASP.NET აპლიკაცია სახელით Registration. 
დაამატეთ ფაილები Registration.aspx და Registration.aspx.cs.  

 
nax.2.21 

 

ვებ-გვერდის მოთავსებულია  სერვერული კონტროლები: form, 
asp:TextBox, asp:TextBox, asp:DropDownList, asp:CheckBoxList, asp:Button, 
asp:Label. გვერდის ჩატვირთვისადსს ღილაკზე დაჭერისას გამოიძახება 
onclick მოვლენაზე მიბმული მეთოდი Register_Click. 

გახსენით Registration.aspx და შეიყვანეთ შემდეგი კოდი: 

 
<%@ Page language="c#" Codebehind="Registration.aspx.cs"  
  AutoEventWireup="false" 
Inherits="FirstASPApplication.Registration" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>რეგისტრაციის ფორმა</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form method="post" runat="server" id="registration"> 
   შეიყვანეთ საკუთარი მონაცემები: 
   <table border="1"> 
    <tr> 
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     <td>სახელი:</td> 
     <td> 
      <asp:TextBox id="FirstName" 
runat="server"></asp:TextBox></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>გვარი:</td> 
     <td> 
      <asp:TextBox id="LastName" 
runat="server"></asp:TextBox></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>სქესი:</td> 
     <td><asp:RadioButtonList id="Sex" runat="server"  

RepeatDirection="Horizontal"> 
       <asp:ListItem Value="მდედრობითი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="მამრობითი"></asp:ListItem> 
      </asp:RadioButtonList></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>ქალაქი</td> 
     <td><asp:DropDownList id="City" runat="server"> 
       <asp:ListItem Value="თბილისი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="ქუთაისი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="რუსთავი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="გორი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="ბათუმი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="თელავი"></asp:ListItem> 
      </asp:DropDownList></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>ინტერესების სფერო:</td> 
     <td> 
      <asp:CheckBoxList id="Interests" runat="server"> 
       <asp:ListItem Value="საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem 
Value="სამართალმცოდნეობა"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="ეკონომიკა და 
მენეჯმენტი"></asp:ListItem> 
       <asp:ListItem Value="სამშენებლო 
სფერო"></asp:ListItem> 
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      </asp:CheckBoxList>æ/td> 
    </tr> 
   </table> 
   <asp:Button id="Register" runat="server" 
Text="რეგისტრაცია"></asp:Button> 
   <br /> 
   <asp:Label id="Message" runat="server"></asp:Label> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

nax.2.22 
გახსენით Registration.aspx.cs და შეიყვანეთ შემდეგი კოდი: 

 
using System; 
using System.Text; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
 
namespace FirstASPApplication 
{ 
 public class Registration : System.Web.UI.Page 
  { 
   protected System.Web.UI.WebControls.TextBox FirstName; 
   protected System.Web.UI.WebControls.TextBox LastName; 
   protected System.Web.UI.WebControls.RadioButtonList Sex; 
   protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList City; 
   protected System.Web.UI.WebControls.CheckBoxList  
                                              Interests; 
   protected System.Web.UI.WebControls.Label Message; 
   protected System.Web.UI.WebControls.Button Register; 
 
    private void Register_Click(object sender,  
                                System.EventArgs e) 
   { 
 StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 sb.Append("თქვენი მონაცემები<br>"); 
 sb.AppendFormat("სახელი: {0}<br>", FirstName.Text); 
 sb.AppendFormat("გვარი: {0}<br>", LastName.Text); 
 sb.AppendFormat("სქესი: {0}<br>", Sex.SelectedValue); 
    sb.AppendFormat("ქალაქი: {0}<br>", City.SelectedValue); 
 sb.Append("ინტერესები: "); 
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    foreach(ListItem item in Interests.Items) 
     { 
       if(item.Selected) 
   sb.AppendFormat("{0}, ", item.Value); 
     } 
    sb.Append("<br>მადლობთ რეგისტრაციისთვის"); 
    Message.Text = sb.ToString(); 
  } 
 
   override protected void OnInit(EventArgs e) 
      { 
         InitializeComponent(); 
         base.OnInit(e);      
       } 
  private void InitializeComponent() 
      {     
         this.Register.Click += new     
                System.EventHandler(this.Register_Click); 
   } 
 } 
}  

nax. 2.23 
ვებ-გვერდი და მისი შესრულების შედეგი ჩანს 2.24  ნახაზზე: 

 
nax.2.24 
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2.12. კონფიგურაციის ფაილები და მათი იერარქია. 
კონფიგურაციის მონაცემები (lab5) 

 
ვებ-აპლიკაციათა სერვერების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა 

კონფიგურაციის მდიდარი და მოქნილი საშუალებების ქონა. ეს 
მექანიზმი საშუალებას იძლევა, რომ აპლიკაციის კოდში რომელიმე 
პარამეტრის მნიშვნელობა არ იყოს სტატიკურად აღწერილი და იყოს 
შესაძლებელი მისი ცვლილება აპლიკაციის კოდში შესწორებების 
შეტანის და რეკომპილაციის გარეშე. აგრეთვე ვებ სერვერების და 
აპლიკაციების ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს ადვილად 
ცვალონ პარამეტრები  აპლიკაციის გაშვების შემდეგ.  

კონფიგურაციის ფაილები არის XML ფორმატის, რომელიც შეიცავს 
აპლიკაციის კონფიგურაციის მონაცემებს: სესიის პარამეტრები, 
მონაცემთა ბაზასთან კავშირის პარამეტრები, მომხმარებლების 
ავტორიზაციასა და აუთენთიფიკაციის კონფიგურაციის პარამეტრები და 
სხვა.  

კონფიგურაციის ფაილებში ცვლილებები ავტომატურად აღიქმება 
სისტემის მიერ და არ საჭიროებს სერვერის გადატვირთვას. 

უმეტეს შემთხვევაში კონფიგურაციის ფაილი მოთავსებულია 
აპლიკაციის ფესვურ დირექტორიაში.  web.config არის სპეციალური 
ფაილი რომელშიც აღწერილი პარამეტრები გამოიყენება დირექტორიაში 
არსებული ფაილების და კლასების მიერ.   

კონფიგურაციის პარამეტრის მნიშვნელობის დადგენა ხდება 
კონგიგურაციის მთელი იერარქიის დონეების გავლით. თუ პარამეტრის 
მნიშვნელობა განსაზღვრულია სხვადასხვა დონეებზე, მაშინ მისი 
იერარქიაში ყველაზე ზედა დონეზე მინიჭებული მნიშვნელობა  

ASP.NET -ში არის კონფიგურაციის იერარქიული სტრუქტურა: 
სერვერის(მანქანური), ვებ-საიტის,  აპლიკცაიის, აპლიკაციის 
ქვეკატალოგების დონეებზე.   

კონფიგურაციის ფაილების დონეები და შესაძლო ფიზიკური 
მისამართები: 
- მანქანური: C:\WinNT\Microsoft.NET\Framework\v.1.00\ 
config\machine.config 
- Web-სერვერის: C:\inetpub\wwwroot\web.config 
- Web-საიტის: D:\MyApplication\web.config 
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- Web-საიტის ქვედირექტორიის: D:\MyApplication\MyDir 
\web.config 
 

 machine.config და web.config ფაილების XML ფაილებია და 
ფესვური ელემენტია: <configuration>. 

კონფიგურაციის ფაილის მაგალითი: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
 <appSettings> 
  <add key="mySetting" value="mySettingValue"></add> 
 </appSettings> 
 <system.web> 
  <compilation defaultLanguage="c#" debug="true" /> 
  <customErrors mode="RemoteOnly" /> 
  <authentication mode="Windows" /> 
  <authorization> 
   <allow users="*" /> 
  </authorization> 
  <trace enabled="false" requestLimit="10" pageOutput="false" 
traceMode="SortByTime" localOnly="true" /> 
  <sessionState mode="InProc" cookieless="false" timeout="20" 
/> 
  <globalization requestEncoding="utf-8" 
responseEncoding="utf-8" /> 
 </system.web> 
</configuration> 
 

კონფიგურაციის ფაილების საშუალებით შესაძლებელია  
განისაზღვროს ცალკეული ვებ-გვერდების და ქვედირექტორიების 
პარამეტრები <location> ტეგის საშუალებით: 
<configuration> 
 <location path="EnglishPages"> 
<appSettings> 
  <add key="BgColor" value="Red"></add> 
 </appSettings> 
 </location> 
<location path="EnglishPages/OneJapanesePage.aspx"> 
<appSettings> 
  <add key="BgColor" value="Green"></add> 
 </appSettings> 
 </location> 
</configuration> 
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ამ შემთხვევაში EnglishPages ქვეკატალოგში არსებულ 
გვერდებზე BgColor პარამეტრს ენიჭება Red მნიშვნელობა. მხოლოდ 
OneJapanesePage.aspx გვერდზე ექნება BgColor პარამეტრს 
განსხვავებული მნიშვნელობა. 

შემდეგ მაგალითში კონფიგურაციის ფაილის საშუელაბით 
განსაძრვრულია რომ აპლიკაციის სესიის დასრულების დრო არის 20 
წუთი. ანუ მომხმარებლის სესია დასრულდება მისი ბოლო 
აქტიურობიდან 20 წუთის შემდეგა და სესიაში დამახსოვრებული 
მონაცემები დაიკარგება.  
<configuration> 
  <system.web> 
  <sessionState timeout="20" /> 
</system.web> 
</configuration> 
 

შემდეგ მაალითში მოყვანილია თუ როგორ არის შესაძლებელი 
პროგრამის კოდში კონფიგურაციის პარამტრების მნიშვნელობის გაგება. 
კონფიგურაციის პარამეტრების წვდომისთვის გამოიყენება 
ConfigurationSettings კლასის სტატიკური ფუნქცია AppSettings. 
ამ შემთხვევაში კონფიგურაციის ფაილიდან ხდება  მომხმარებლის მიერ 
განსაზღვრული პარამეტრის BgColor მნიშვნელობის დადგენა და მისი 
მინიჭება ვებ გვერდის BODY ტეგის BgColor ატრიბუტისთვის. 
 
// ფაილი web.config: 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
<appSettings> 
 <add key="BgColor" value="Red"></add> 
 </appSettings> 
</configuration> 
 
// ფაილი WebForm6.aspx.cs: 
using System; 
using System.Web; 
using System.Configuration; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
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namespace NewProject 
{ 
  public class WebForm1 : System.Web.UI.Page 
  { 
  protected System.Web.UI.WebControls.Panel panel1; 
  
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   String settingValue = 
ConfigurationSettings.AppSettings["BgColor"]; 
   panel1.BackColor = 
System.Drawing.Color.FromName(settingValue); 
  } 
 } 
} 

შედეგად გვერდის ჩატვირთვისას panel1 ელემენტის ფონური 
ფერი იქნება წითელი 

 
ნახ.2.25 

ხოლო თუ web.cofig ფაილში შევცვლით BgColor-ის მნიშვნელობას 
სხვა ფერის დასახელებით, მაგალითად მწვანე ფერით: 

<add key="BgColor" value="Green"></add> 
შედეგად  panel1 ელემენტის ფონური ფერი იქნება მწვანე: 

 
ნახ.2.26 
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2.13. HTTP konveieri. misi Sinagani struqtura.  
klasebi, movlenebi, specializebuli dammuSaveblebi  

da modulebi (lab6) 

ASP.NET - ის პლატოფორმა აგებულია მოთხოვნების დამუშავების 
გაფართოებად არქიტექტურაზე, რომელსაც HTTP კონვეიერი ეწოდება. 
ყოველი გვერდის გამოძახებისას სრულდება კონვეიერში არსებული 
სხვადასხვა კლასების გამოძახება, რომლებიც ამ მოთხოვნის დამუშვებას 
ემსახურება. კონვეიერის გაფართოება სხვა კლასების დამატებით 
შესაძლებელია სამი გზით: სპეციალიზებული აპლიკაციით, 
სპეციუალური დამმუშავებლით და სპეციუალური მოდულით. 

სპეციალური აპლიკაცია იქმნება ახალი კლასის შექმნით 
HttpApplication საბაზო კლასით. სპეციალური აპლიკაცია გამოიყენება 
აპლიკაციის დონის დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა 
მოვლენების დაჭერით და მათი დამუშავების გზით. 

ვებ პროექტში Global.asax ფაილის დამატებისას აპლიკაციას 
ემატება კლასი რომელიც წარმოადგენს სპეციალურ აპლიკაციას. ამ 
კლასის საშუალებით შესაძლებელია სხვადასხვა მოვლენების დაჭერა. 
მაგალითად, თითოეული მოთხვნის დაწყება და დასასრული, სესიის 
დაწყება და დასასრული, შეცდომის მოვლენა და სხვ. მასში არსებული 
ფუნქციონალობის და რესურსებზე წვდომა შესაძლებელია Page და 
HttpContext კლასების ApplicationInstance თვისების საშაუალებით. 

 
თუ აპლიაკცაის დავამატებთ ფაილს Globa.asax რომელშიც 

გადატვირთულია მეთოდები Application_BeginRequest, 
Application_EndRequest ამ აპლიკაციაში ყველა გვერდის 
გამოძახებისას გვერიდის ბოლოში გამოჩნდება გვერდის დამუშავების 
დრო: 
// ფაილი Globa.asax: 
using System; 
using System.Collections; 
using System.ComponentModel; 
using System.Web; 
using System.IO; 
using System.Data; 
using System.Web.SessionState; 
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namespace NewProject  
{ 
 public class Global : System.Web.HttpApplication 
 { 
  protected void Application_BeginRequest(Object sender, 
EventArgs e) 
  { 
   this.Context.Items["startTime"] = DateTime.Now; 
  } 
  protected void Application_EndRequest(Object sender, 
EventArgs e) 
  { 
   DateTime start = 
(DateTime)this.Context.Items["startTime"]; 
   TimeSpan ts = DateTime.Now - start; 
   this.Context.Respsonse.Output.Write("<br />დამუშავების დრო 
შეადგენს={0}",ts); 
  } 
 } 
} 

ყოველი გვერდის ბოლოში იქნება შეტყობინება, რომელიც 
გვერდის გამოძახების დაწყებიდან მის გამოძახების დასრულებამდე 
გავიდა: 

 
ნახ.2.27 

 
სპეციალური დამმუშავებელი არის კლასი რომლის ბაზური 

ინტერფეისია  IhttpHandler.  რომ შევძლოთ ამ დამმუშვებლის გამოძახება 
აგრეთვე საჭიროა კონფიგურაციის ფაილში ინფორმაციის დამატება, 
რომელიც მიუთითებს, თუ როდის უნდა მოხდეს ამ კლასის გამოძახება. 
ასეთი დამმუშავებლის შექმნის მარტივი ხერხია აპლიკაციაში ashx 
გაფართოების ფაილის დამატება, რაც კონფიგურაციაში დამატებითი 
პარამეტრების რეგისტრირებას აღარ საჭიროებს.   

შემდეგ სპეციალურ დამმუშავებელში რეალიზებულია 
კალკულაციის რამდენიმე ფუნქცია.  
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// ფაილი CalcHandler: 
<%@ WebHandler Language="C#" Class="CalcHandler" %> 
using System; 
using System.Web; 
 public class CalcHandler : IHttpHandler 
 { 
  public void ProcessRequest(HttpContext context) 
  { 
   int a = Int32.Parse(context.Request["a"]); 
   int b = Int32.Parse(context.Request["b"]); 
   switch(context.Request["op"]) 
    { 
    case "add": 
       context.Response.Output.Write("{0}+{1}={2}",a,b,a+b); 
       break; 
    case "substract": 
       context.Response.Output.Write("{0}-{1}={2}",a,b,a-b); 
       break; 
    case "multiply": 
       context.Response.Output.Write("{0}*{1}={2}",a,b,a*b); 
          break; 
    default: 
        context.Response.Output.Write("ოპერაციის ტიპი უცნობია"); 
         break; 
   } 
  } 
 
  public bool IsReusable{get{return true;}} 
 } 

ამ დამმუშავებლის გამოყენება შესაძლებელია თუ გამოვიძახებთ ამ 
ფაილს და გადავცემთ მას საჭირო პარამეტრებს. მაგალითად 
http://localhost/NewProject/CalcHandler.ashx?a=4&b=3&op=add: 

 

 
ნახ.2.28 



 37

2.14. Secdomebis diagnostika. trasireba da monitoris 
mwarmoeblurobis mTvlelebi. gamarTvis procesi (lab7) 

ASP.NET იძლევა აპლიკაციის მონიტორინგის და სხვადასხვა 
პრობლემების დიაგნოზის საშუალებას, როგორც შექმნის პროცესში ასევე 
მისი გაშვების შემდეგაც.  

ტრასირება 
ტრასირება საშუალებას იძლევა პროგრამის მუშაობის პროცესში 

შემოწმდეს სხვადასხვა ცვლადების მნიშვნელობები, გამოვიდეს 
შეტყობინებები, სესიის, აპლიკაციის, Cookies-ის მონაცემები და სხვა.  

ცალკეული ვებ-გვერდისთვის ტრასირების ჩასართავად 
გამოიყენება დირექტივა: 

<%@ Page Trace="true" %> 
// ფაილი WebForm1.aspx“ 
<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="WebApplication1.WebForm1" 
Trace="true" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm1</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"> 
    <TR> 
     <TD>სახელი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtFirstname" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD>გვარი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtLastname" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD>ასაკი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtAge" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
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    </TR> 
    <TR> 
     <TD></TD> 
     <TD> 

<asp:Button id="btnSave" runat="server" 
Text="დამახსოვრება"></asp:Button></TD> 

    </TR> 
   </TABLE> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 
 

ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში მოხდება ტრასირების 
ინფორმაციაში მომხმარებლის მიერ საკუთარი მონაცემების დამატება, 
მაგალითად:  
 
Trace.Write("UserDefined", String.Format("Session[\"Age\"] =  
                                                       {0}", Session["Age"])); 

 
Trace.Warn() მეთოდით გამოტანილი შეტყობინებები წითელი 

ფერისაა.  
 
ფაილი WebForm1.aspx-ის ფრაგმენტი: 
private void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
 Session["FirstName"] = txtFirstname.Text; 
 Session["LastName"] = txtLastname.Text; 
 Session["Age"] = Int32.Parse(txtAge.Text); 
 Trace.Warn("სესიაში შენახული მონაცემები:"); 

Trace.Write("UserDefined", 
String.Format("Session[\"FirstName\"] = {0}", 
Session["FirstName"])); 

Trace.Write("UserDefined", 
String.Format("Session[\"LastName\"] = {0}", 
Session["LastName"])); 

Trace.Write("UserDefined", String.Format("Session[\"Age\"] 
= {0}", Session["Age"])); 

} 
 
ამ გვერდის ბრაუზერში ნახვისას გამოვა შემდეგი სახის 

ინფორმაცია (ნახ.2.29-ა,ბ): 
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ნახ.2.29-ა 

 
 

ნახ.2.29-ბ 
 

შესაძლებელია აგრეთვე ტრასირების ჩართვა აპლიკაციის დონეზე: 
<configuration> 
 <system.web> 
  <trace enabled="true" enabled="true" 
      traceMode="SortByCategory" 
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      requestLimit="40" 
      pageOutput="false" 
      localOnly="true" 
 /> 
 </system.web> 
</configuration> 

ამ შემთხვევაში ტრასირება ყველა გვერდისთვის არის ჩართული 
და მისი გამოტანა შესძლებელია trace.axd ფაილის გამოძახების 
საშუალებით, რომელიც უნდა მიეთითოს ვებ აპლიკაციის დასახელების 
შემდეგ. ამ დროს ინახება requestLimit პარამეტრით განსაზღვრული ვებ-
გვერდების გამოძახების რაოდენობა. 

 
 

ნახ.2.30 
 

View Details დაჭერით შესაძლებელია თითოელ ვებ გვერდის 
გამოძახებასთან დაკავშირებული ტრასირების ინფორმაციის მიღება. 

შეცდომების დამუშვება კონფიგურაციის ვებ-საიტის ფაილის 
დონეზე: 
<configuration> 
 <system.web> 
  <customErrors mode="RemoteOnly" 
defaultRedirect="/genericerror.htm"> 
 <error statusCode="500" redirect="/error/callsupport.htm" /> 
 <error statusCode="404" redirect="/error/notfound.aspx" /> 
 <error statusCode="403" redirect="/error/noaccess.aspx" /> 
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  </customErrors> 
 </system.web> 
</configuration> 

defaultRedirect მიუთითებს, რომ თუ შეცდომების კოდების 
ჩამონათვალში გათვალისწინებული შეცდომისგან განსხვავებული 
შეცდომა მოხდება საიტი გადამისამართდეს მითითებულ გვერდზე. 

ვებ-გვერდის შეცდომის დამუშავება შესაძლებელია ვებ-გვერდის 
კლასის მეთოდში. ეს მეთოდი ავტომატურად გამოიძახება ამ გვერდზე 
შეცდომის შემთხვევაში:  
private void Page_Error(object sender, EventArgs e) 
{  
 Response.Write(Server.GetLastError().Message); 
 Server.ClearError(); 
} 

აპლიკაციის დონეზე შეცდომების დაჭერა  და დამუშვება 
შესაძლებელია Global.asax ფაილში. იგი შეიცავს მეთოდს, რომელიც 
შეცდომის დროს გამოიძახება ავტომატურად. შემდეგ მაგალითში 
მოცემულია შეცდომის დამუშვება, შეცდომის შესახებ ინფორმაციის 
ჩაწერა Windows -ის მოვლენათა რეესტრში (EventLog): 
 
void Application_Error(Object sender, EventArgs e)  
 { 
  String Message = "\n\nURL:\n http://localhost/" + 
Request.Path 
    + "\n\nMESSAGE:\n " + Server.GetLastError().Message 
    + "\n\nSTACK TRACE:\n" + 
Server.GetLastError().StackTrace; 
 
   String LogName = "Application"; 
   if (!EventLog.SourceExists(LogName))  
   { 
    EventLog.CreateEventSource(LogName, LogName); 
   } 
 
   EventLog Log = new EventLog(); 
   Log.Source = LogName; 
   Log.WriteEntry(Message, EventLogEntryType.Error); 
 } 
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2.15. SemowmebaTa sistema klientisა da serveris  
mxares (lab.8) 

 
ASP.NET-ში სტანდარტულ კონტროლებს შორის არის აგრეთვე 

სერვერული კონტროლები, რომლებიც საშუალებას იძლევა შემოწმდეს 
მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე შეტანილი მონაცემები. არსებობს 
სხვადასხვა ტიპის შემოწმების კონტროლები, როგორიცაა მნიშვნელობის 
რაიმე განსაზღვრულ დიაპაზონში შემოწმება, განსაზღვრული შაბლონის 
მსგავსებაზე შემოწმება, აგრეთვე შემოწმება კონტროლში შეტანილია თუ 
არა მნიშვნელობა.  
 
შემოწმების კონტროლებია: 
• RequiredFieldValidator -  ამოწმებს შევსუებული თუ არა კონტროლი 
• CompareValidator -  ადარებს ორი კონტროლის მნიშნველობებს 
• RangeValidator - ამოწმებს შეტანილი მნიშვნელობა არის თუ არა 

განსაზღვრულ საზღვრებში. 
• RegularExpressionValidator - ამოიწმებს ეთანხმება თუ არა შეტანილი 

მნიშვნელობა განსაზღვრულ შაბლონურ გამოსახულებას. 
• CustomValidator - საშუალებას იძლევა მომხმარებლის მიერ 

განისაზღვროს შემოწმების ლოგიკა. 
• ValidationSummary - გამოაქვს შეტყობინება შეცდომების შესახებ, 

რომლებსაც აბრუნებს ვალიდაციის კონტროლები. 
 

შემოწმება, როგორც წესი ხდება სერვერის მხარეს, თუმცა თუ ვებ-
ბროუზერს უზრუნველყოფს DHTML სტანდარტს, შესაძლებელია 
შესრულდეს შემოწმება კლიენტის მხარეს. ამ შემთხვევაში არ ხდება 
გვერდის გადაგზავნა სერვერზე, სანამ ყველა შემოწმების კონტროლი არ 
იქნება დასაშვები. როცა კონტროლი არავალიდურია, მაშინ ეკრანზე 
გამოდის კონტროლის Text ატრიბუტის მნიშვნელობა. 

შემდეგ მაგალითში ნაჩვენებია RequiredFieldValidator 
შემოწმების კონტროლის გამოყენების ხერხი. ეს კონტროლი ამოწმებს 
შეტანილი არის თუ არა კონტროლში რაიმე მნიშვნელობა. თუ 
მომხმარებელი შეიტანს რაიმე მნიშვნელობას, მაშინ ის შემოწმების 
კონტროლი არის ვალიდური. თუ ყველა შემოწმების კონტროლი 
ვალიდურია, მაშინ ვებ გვერდიც ვალიდურია: 



 43

<html> 
 <head> 
  <script language="C#" runat="server"> 
    void ValidateBtn_Click(Object Sender, EventArgs E) 
     { if (Page.IsValid == true)  
         {  
           lblOutput.Text = "გვერდი ვალიდურია!"; 
         } 
       else { 
             lblOutput.Text = "ველის მნიშვნელობა ცარიელია"; 
            } 
     } 
  </script> 
 </head> 
 
 <body> 
  <form runat="server" ID="Form1"> 
   <table> 
    <tr> 
     <td colspan="3"> 
      <asp:Label ID="lblOutput" Text="შეავსეთ ველი"  
runat="server" /><br> 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td align="right"> 
      სახელი: 
     </td> 
     <td> 
      <ASP:TextBox id="TextBox1" runat="server" /> 
     </td> 
     <td> 
      <asp:RequiredFieldValidator 
id="RequiredFieldValidator2" ControlToValidate="TextBox1" 
Display="Static" Width="100%" 
 runat="server" ErrorMessage="შეავსეთ ველი">  
</asp:RequiredFieldValidator> 
     </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td></td> 
     <td> 
      <ASP:Button id="Button1" text="Validate" 
OnClick="ValidateBtn_Click" runat="server" /> 
     </td> 
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     <td></td> 
    </tr> 
   </table> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
 

თუ მომხმარებელი ველს დატოვებს შეუვსებელს, მაშინ ღილაკზე 
დაჭერის შემდეგ:  

 
ნახ.2.31-ა 

 
ველის შევსების შემთხვევაში ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გამოვა 

შემდეგი ეკრანი; 

 
ნახ.2.31-ბ 

განვიხილოთ CompareValidator  (შედარების) კონტროლი. ეს 
კონტროლი ამოწმებს ორი სხვადასხვა ველის მნიშვნელობას. ამ 
კონტროლის ატრიბუტში ControlToValidate მიეთთება კონტროლის 
იდენტიფიკატორი, რომლის მნიშვნელობაც უნდა შემოწმდეს, ხოლო 
ატრიბუტით ControlToCompare კონტროლის იდენტიფიკატორი, 
რომლის მნიშვნელობასთანაც უნდა შემოწმდეს. თუ ამ კონტროლების 
მნიშვნელობები აკმაყოფილებს შედარების პირობებს, მაშინ 
CompareValidator –ის მნიშვნელობა ვალიდურია. 

<%@ Page clienttarget=downlevel %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <script language="C#" runat="server"> 



 45

 
        void Button1_OnSubmit(Object sender, EventArgs e) { 
 
            if (comp1.IsValid) { 
               lblOutput.Text = "Result: Valid!"; 
            } 
            else { 
               lblOutput.Text = "Result: Not valid!"; 
            } 
        } 
  </script> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form runat="server" ID="Form1"> 
   <table> 
    <tr> 
     <td> 
      String 1: 
      <asp:TextBox id="txtComp" runat="server"></asp:TextBox> 
     </td> 
     <td> 
     String 2 
    <asp:TextBox id="txtCompTo" runat="server"></asp:TextBox> 
     </td> 
    </tr> 
   </table> 
   <asp:Button runat="server" Text="Validate" ID="Button1" 
onclick="Button1_OnSubmit" /> 
   <br> 
   <asp:CompareValidator id="comp1" 
ControlToValidate="txtComp" ControlToCompare="txtCompTo" 
Type="String" 
    runat="server" Operator="GreaterThan" /> 
   <br> 
   <asp:Label ID="lblOutput" runat="server" /> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

 
ნახ.2.32 
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- CustomValidator კონტროლის გამოყენება: 
CustomValidator კონტროლი ძირითადად გამოიყენება, მაშინ 

როცა ვალიდაციის სხვა სტანდარტული კონტროლების მიერ რაიმე 
პირობების შემოწმება ვერ ხერხდება. ამისთვის ეს კონტროლი იძახებს 
მომხარებლის მიერ განსაზღვრულ ფუნქციას, რომელშიც შესაძლებელია 
სხვადასხვა პირობის შემოწმება. შესაძლებელია განისაზღვროს როგორც 
კლიენტის მხარეზე შემოწმების ფუნქცია, ასევე სერვერულ მხარეზეც. 
ClientValidationFunction ატრიბუტით განისაზღვრება 
კლიენტური მხარის ფუნქცია, ხოლო OnServerValidate ატრიბუტით 
სერვერული მხარის. 

შემდეგ მაგალითში CustomValidator კონტროლის გამოყენებით 
მოწმდება შეყვანილი ციფრი ლუწია თუ კენტი. შემოწმება სრულდება 
როგორც კლიენტის ასე სერვერის მხარეს: 
<html> 
 <head> 
  <script language="C#" runat="server"> 
 
 void ValidateBtn_OnClick(object sender, EventArgs e)  
  { 
    if (Page.IsValid)  
       { 
        lblOutput.Text = "Page is valid!"; 
       } 
     else  
       { 
        lblOutput.Text = "Page is not valid! :-("; 
       } 
   } 
 
void ServerValidate(object source, ServerValidateEventArgs value)  
  { // even number? 
    try { 
          int num = Int32.Parse(value.Value); 
          if (num%2 == 0) { 
                  value.IsValid = true; 
                   return; 
               } 
         } 
    catch (Exception) {} 
    value.IsValid = false; 
  } 
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  </script> 
 </head> 
 <body> 
  <h3><font face="Verdana">CustomValidator Example</font></h3> 
  <p> 
   <form runat="server" ID="Form1"> 
    <asp:Label id="lblOutput" runat="server" Text="Enter an 

even number:" /><br> 
    <p> 
     <asp:TextBox id="Text1" runat="server" /> 

 <asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1" 
runat="server" ControlToValidate="Text1" 
ErrorMessage="Please enter a number" 

      Display="Dynamic" ></asp:RequiredFieldValidator> 
<asp:CustomValidator id="CustomValidator1" 
runat="server" ControlToValidate="Text1" 
ClientValidationFunction="ClientValidate" 

      OnServerValidate="ServerValidate" Display="Static"> 
           Not an even number! 
    </asp:CustomValidator> 
    <p> 

<asp:Button text="Validate" 
onclick="ValidateBtn_OnClick" runat="server" 
ID="Button1" /> 

     <script language="javascript"> 
       function ClientValidate(source, arguments) 
       { 
          // even number? 
          if (arguments.Value%2 == 0) 
            arguments.IsValid = true; 
          else 
            arguments.IsValid = false; 
       } 
     </script> 
   </form> 
 </body> 
</html> 

- ValidationSummary კონტროლის გამოყენება: 

ამ კონტროლის საშუალებით შესაძლებელია ვალიდაციის 
კონტროლების შეტყობინებების გამოტანა ერთ სიაში ვებ გვერდის ერთ 
კონტრეტულ ადგილზე. სხვა ვალიდაციის კონტროლებს აქვთ 
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განსაზღვრული შეცდომის შესახებ შეტყობინბეა, ატრიბუტით 
ErrorMessage. ამ ატრიბუტის მნიშვნელობა გამოჩნდება 
ValidationSummary კონტრლოში. ამ კონტრლის გამოყენებით 
კონტროლების მნიშვნელობების შედარების მაგალითი შესაძლებელია 
გადაკეთდეს შემდეგნაირად: 
 
<%@ Page clienttarget=downlevel %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <script language="C#" runat="server"> 
  void Button1_OnSubmit(Object sender, EventArgs e)  
   { 
      if (comp1.IsValid)  
        { 
          lblOutput.Text = "Result: Valid!"; 
         } 
       else { 
         lblOutput.Text = "Result: Not valid!"; 
      } 
  } 
  </script> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" runat="server"> 
   <table> 
    <tr> 
     <td>String 1: 
      <asp:textbox id="txtComp" 
runat="server"></asp:textbox></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>String 2 
      <asp:textbox id="txtCompTo" 
runat="server"></asp:textbox></td> 
    </tr> 
   </table> 

<asp:ValidationSummary id="ValidationSummary1" 
runat="server"></asp:ValidationSummary><asp:button 
id="Button1" onclick="Button1_OnSubmit" runat="server" 
Text="Validate"></asp:button> 
<br> 
<asp:comparevalidator id="comp1" runat="server" 
Type="String" ControlToCompare="txtCompTo" 
ControlToValidate="txtComp" 
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Operator="GreaterThan" ErrorMessage="არ არის მეტი!" 
Display="None"></asp:comparevalidator> 

<asp:label id="lblOutput" 
runat="server"></asp:label></form> 
 </body> 
</HTML> 
 

 

ნახ.2.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

III Tavi. praqtikuli:  

kompleqsuri elementebi 

 

3.1. ASP.NET paketSi monacemebTan muSaoba (lab.9) 
 

ASP.NET-ში მონაცემებთან მუშაობა საკმაოდ მარტივია. 
სტანდარტულ ელემენტებს შორის არის მონაცემების გამოტანის და 
დამუშვების ელემენტებიც. ამ ელემენტების თვისება DataSource და 
მეთოდი DataBind უზრუნველყოფენ მონაცემთა მიბმას კონტორლებზე. 
DataSource თვისებას ენიჭება მონაცემთა კოლექცია, მაგალითად 
მონაცემთა მასივი (კლასის ობიექტი, რომელშიც რეალიზებულია 
IDataReader ინტერფეისი), ან ობიექტი კლასისა DataSet. როდესაც მზადაა 
მონაცემების წყარო, რომ მოხდეს მისი წაკითხვა, იძახებენ მეთოდს 
DataBind(). ამის შემდეგ ელემენტი კითხულობს მონაცემებს და გამოაქვს 
ეკრანზე გამოტანისთვის საჭირო ფორმატით. 

მონაცემების მიბმას უზრულველყოფს სხვადასხვა ელემენტები, 
ისეთი მარტივი როგორიცაა, მაგალითად ListBox, CheckBoxList, 
RadioButtonList, DropDownList და სპეციალური  ელემენტები DataGrid, 
DataList  DataRepeater. ამ ელემენტებზე შესაძლებელია .NET-ში 
აღწერილი კოლექციის კლასების ობიექტების მიბმა. 

შემდეგ მაგალითშია ნაჩვენები, მონაცემების ელემენტებზე მიბმის 
ნიმუში. მონაცემები ინახება ArrayList ტიპის ობიექტში, რომელიც ებმება 
ელემენტების DataSource თვისებას და შემდეგ გმოიძახება  ვებ-გვერდის 
DataBind() მეთოდი, რომლის საშუალებითაც სრულდება ამ ვებ გვერდზე 
არსებული ყველა ელემენტისთვის DataSource პარამეტრით მინიჭებული 
მონაცემების გამოტანა ვებ-ბრაუზერში.  
ფაილი WebForm12.aspx.cs: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm12.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="NewPRoject.WebForm12" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:dropdownlist id="ddl1" 
runat="server"></asp:dropdownlist><br> 
   <asp:listbox id="lb1" runat="server"></asp:listbox><br> 
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   <asp:CheckBoxList id="cbl1" 
runat="server"></asp:CheckBoxList><br> 
   <asp:RadioButtonList id="rbl1" 
runat="server"></asp:RadioButtonList> 
    </form> 
 </body> 
</HTML> 
 
ფაილი WebForm12.aspx.cs (ფრაგმენტი): 
public class WebForm12 : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList ddl1; 
  protected System.Web.UI.WebControls.ListBox lb1; 
  protected System.Web.UI.WebControls.CheckBoxList cbl1; 
  protected System.Web.UI.WebControls.RadioButtonList rbl1; 
  
 private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
      { 
   if(!Page.IsPostBack) 
   { 
    ArrayList vals = new ArrayList();  
    vals.Add("ჩანაწერი1"); 
    vals.Add("ჩანაწერი2"); 
    vals.Add("ჩანაწერი3"); 
    vals.Add("ჩანაწერი4"); 
 
    ddl1.DataSource = vals; 
    lb1.DataSource = vals; 
    cbl1.DataSource = vals; 
    rbl1.DataSource = vals; 
    Page.DataBind(); 
   } 
  } 
} 
 
ბრაუზერში გამოვა შედეგი: 
 

 
 

 
 

ნახ.3.1 
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ვებ-გვერდიდან მონაცემთა ბაზასთან დაკავშირება  სრულდება 
ADO.NET ტექნოლოგიის გამოყენებით. არსებობს მონაცემების ბაზიდან 
ამოღების 2 მეთოდი: IDataReader ინტერფეისის ნაკადის და DataSet -ის 
კლასისი ობიექტის საშუალებით.  

ყველაზე ეფექტური მეთოდი მონაცემების ამოღების არის 
IDataReader ინტერფეისის ნაკადის საშუალებით. ამ დროს არ ხდება 
ამოღებული მონაცემების შენახვა (caching). 

შემდეგ მაგალითში შესრულდება ბაზიდან მონაცემების წაკითხვა 
და რეზულტატის DropDownList ელემენტში გამოტანა. DropDownList 
ელემენტს აქვს 2 თვისება DataTextField და DataValueField, პირველი 
მათგანი განსაზღვრავს მონაცემთა ცხრილში ველის დასახელებას, 
რომლის მნიშვნელობები გამოჩნდება ელემენტის ჩანაწერებში, ხოლო 
მეორე ელემენტის ჩანაწერთა მნიშვლეობების სვეტის დასახელებას. 
არსებულ მონაცემთა ბაზაში განსაზღვრულია ცხრილი Authors. ამ 
ცხრილიდან გამოგვაქვს ავტორის სახელები და მათი 
იდენტიფიკატორები. სიაში რომელიმე ჩანაწერის არჩევის შემდეგ, 
ღილაკზე დაჭერის შემთხვევაში ეკრანზე გამოგვავს ავტორის 
იდენტიფიკატორი. 
ფაილი Authors.aspx: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="Authors.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="NewProject.Authors" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Authors</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:DropDownList id="ddlAuthors" 
runat="server"></asp:DropDownList> 
   <asp:Button id="btnSelect" runat="server" 
Text="Button"></asp:Button><BR> 
   <asp:Label id="selValue" runat="server"></asp:Label> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 
 
ფაილი Authors.aspx.cs  : 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
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using System.Web; 
using System.Web.UI.WebControls; 
namespace NewProject 
{ 
public class Authors : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected System.Web.UI.WebControls.Label selValue; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnSelect; 
  protected System.Web.UI.WebControls.DropDownList 
ddlAuthors; 
 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 

{ 
    if(!IsPostBack) 
    { 

SqlConnection cn = new   
SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=1;dat
abase=Books"); 

    SqlCommand cmd = cn.CreateCommand(); 
    cmd.CommandText = "SELECT * FROM Authors"; 
 
    try 
    { 
     cn.Open(); 
     SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
     ddlAuthors.DataSource = reader; 
     ddlAuthors.DataTextField = "Name"; 
     ddlAuthors.DataValueField = "ID"; 
     ddlAuthors.DataBind(); 
    } 
    finally 
    { 
     cn.Dispose(); 
    } 
   } 
} 
private void btnSelect_Click(object sender, 

System.EventArgs e) 
{ 
   selValue.Text = "თქვენ აირჩიეთ ავტორი: " + 

ddlAuthors.SelectedValue; 
} 
override protected void OnInit(EventArgs e) 
{ 

 InitializeComponent(); 
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base.OnInit(e); 
} 

 private void InitializeComponent() 
{     

this.Load += new 
System.EventHandler(this.Page_Load); 

btnSelect.Click +=new 
EventHandler(btnSelect_Click); 
} 

      } 
} 
ვებ-გვერდზე გამოდის ავტორების სია: 

 
ნახ.3.2 

რომელიმე ჩანაწერის არჩევის და ღიალკზე დაჭერის შემდეგ 
გამოდის ეკრანზე ავტორის შესაბამისი იდენტიფიკატორი: 

 
ნახ.3.3 
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განვიხილოთ DataSet-ის ობიექტის საშუალებით მონაცემთა 

გამოტანის მეთოდი. DataSet - ის ობიქტი შესაძლებელია შეიცავდეს 
მონაცემების რამდენიმე ცხრილს, ამიტომ საჭიროა მიუთითოთ თუ 
რომელი ცხრილთან გვსურს კონკრეტულ შემთხვევაში მუშაობა. 
როდესაც DataSet მიებმევა რომელიმე ელემენტს, ამ ელემენტის 
DataMember ველის საშუალებით განისაზღვრება რომელი ცხრილის 
მიბმა არის საჭირო. თუ არ არის მითითებული, მაშინ აიღება პირველი 
ცხრილი. DataSet-ში არსებული მონაცემების ფილტრაციისა და 
სორტირებისთვის გამოიყენება DataView ობიექტი. 

შემდეგ მაგალითში ნაჩვენებია DataSet ობიექტის გამოყენება, მისი 
საშუალებით მონაცემების სორტირება და ფილტრაცია.  
 
ფაილი Employees.aspx: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="Employees.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="NewProject.Employees" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Employees</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:TextBox id="txtFilter" runat="server"></asp:TextBox> 
   <asp:Button id="btnFilter" runat="server" 
Text="ფილტრი"></asp:Button><BR> 
   <asp:DataGrid id="dgEmployees" 

runat="server"></asp:DataGrid>სორტირება:&nbsp; 
   <asp:Button id="btnSortByID" runat="server" 
Text="ID"></asp:Button>&nbsp;ან 
   <asp:Button id="btnSortByLName" runat="server" 

Text="LastName"></asp:Button> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

 
ფაილი Employees.aspx.cs: 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Web.UI.WebControls; 
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namespace NewProject 
{ 
 public class Employees : System.Web.UI.Page 
 { 
  protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid dgEmployees; 
  protected System.Web.UI.WebControls.TextBox txtFilter; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnFilter; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnSortByLName; 
  protected System.Web.UI.WebControls.Button btnSortByID; 
  protected DataSet _ds; 
 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   GetData(); 
   if(!IsPostBack) 
   { 
    BindGrid(); 
   } 
  } 
private void GetData() 
  { 

      SqlConnection cn = new     
          SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=1;database=HR"); 
   SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM Employees", cn); 
   _ds = new DataSet(); 
   da.Fill(_ds, "Employees"); 
  } 
private void BindGrid() 
  { 
   dgEmployees.DataSource = _ds; 
   dgEmployees.DataBind(); 
  } 
override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
    InitializeComponent(); 
    base.OnInit(e); 
  } 
private void InitializeComponent() 
  {     
   this.btnFilter.Click += new   
         System.EventHandler(this.btnFilter_Click); 
   this.btnSortByLName.Click += new 

System.EventHandler(this.btnSortByLName_Click); 
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   this.btnSortByID.Click += new 
System.EventHandler(this.btnSortByID_Click); 
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
  } 
private void btnFilter_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   DataView dv = new DataView(_ds.Tables["Employees"]); 
       dv.RowFilter = String.Format("LastName like '{0}%'", 

txtFilter.Text.Trim()); 
   dgEmployees.DataSource = dv; 
   dgEmployees.DataBind(); 
  } 
private void btnSortByID_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   DataView dv = new DataView(_ds.Tables["Employees"]); 
   dv.Sort = "ID ASC"; 
   dgEmployees.DataSource = dv; 
   dgEmployees.DataBind(); 
  } 
private void btnSortByLName_Click(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   DataView dv = new DataView(_ds.Tables["Employees"]); 
   dv.Sort = "LastName ASC"; 
   dgEmployees.DataSource = dv; 
   dgEmployees.DataBind(); 
  } 
  } 
} 

გვერდის პირველი ჩატვირთვისას გამოდის ვებ-ბრაუზერში 
შემდეგი მონაცემები: 

 
ნახ.3.4 
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თუ გვინდა გვარის მიხედვით გაფილტვრა უჯრაში შევიტანთ 

გვარის პირველ ასოს და დავაწვებით ღილაკს ”ფილტრი”. შემდეგ 
შემთხვევაში გაფილტრულია ასო ”თ”-თი: 

 
ნახ.3.5 

 
სორტირება გვარის ან იდენტიფიკატორის საშუალებით სრულდება 

შესაბამის ღილაკებზე დაჭერით. გვარის მიხედვით სორტირების 
მაგალითი: 

 
ნახ.3.6 
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3.2. monacemTa badeebi (cxrilebi), sortireba da  
redaqtireba. Sablonebi da maTi elementebi (lab.10) 

 
შემდეგ მაგალითში ნაჩვენებია DataGrid ელემენტის საშაულებით 

მონაცემების გამოტანის და ცლილებების მაგალითი. ცხრილის 
მონაცემების რედაქტირებისთვის ელემენტს ემატება 
EditCommandColumn, მისი საშუალებით გამოიძახება ელემენტის 
სხვადსხვა მეთოდები მოვლენების შემთხევაში, როგორიცაა  ჩანაწერის 
ცვლილება, ცვლიელების გაუქმება, ცვლილების დამახსოვრება.  

წაშლისთვის ემატება ღილაკი ButtonColumn რომელიც გადასცემს 
ბრძანებას Delete და იძახება შესაბამისი მეთოდი. ჩანაწერის განახლების 
ან წაშლისთვის იქმნება SQL ბრძანება-SqlCommand, და მისთვის საჭირო 
პარამეტერების გადაცემის შემდეგ გამოიძახება მისი მეთოდი 
ExecuteNonQuery, რომელიც მონაცემთა ბაზაში შეასრულებს 
ოპერაციას. 
ფაილი EmployeesEdit.aspx: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="EmployeesEdit.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="NewProject.EmployeesEdit" 
%> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Employees</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:DataGrid id="dgEmployees" DataKeyField="ID" 
runat="server" AutoGenerateColumns="False"> 
    <Columns> 
     <asp:EditCommandColumn ButtonType="LinkButton" 
UpdateText="დამახსოვრება" CancelText="უარფოფა" 
EditText="შეცვლა"></asp:EditCommandColumn> 
     <asp:BoundColumn ReadOnly="True" DataField="ID" 
HeaderText="ID"></asp:BoundColumn> 
     <asp:BoundColumn DataField="FirstName" 
HeaderText="სახელი"></asp:BoundColumn> 
     <asp:BoundColumn DataField="LastName" 
HeaderText="გვარი"></asp:BoundColumn> 
     <asp:BoundColumn DataField="Age" 
HeaderText="ასაკი"></asp:BoundColumn> 
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            <asp:ButtonColumn Text="წაშლა" 
CommandName="Delete"></asp:ButtonColumn> 
    </Columns> 
   </asp:DataGrid> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 
 
ფაილი EmployeesEdit.aspx.cs: 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Web.UI.WebControls; 
namespace NewProject 
{ 
 public class EmployeesEdit : System.Web.UI.Page 
 { 
  protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid dgEmployees; 
  protected DataSet _ds; 
 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if(!IsPostBack) 
   { 
    BindGrid(); 
   } 
  } 
private void BindGrid() 
  { 
   SqlConnection cn = new 
SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=1;database=HR"); 
   SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM  
      Employees", cn); 
   _ds = new DataSet(); 
   da.Fill(_ds, "Employees"); 
   dgEmployees.DataSource = _ds; 
   dgEmployees.DataBind(); 
  } 
override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
private void InitializeComponent() 
  {     
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   this.dgEmployees.CancelCommand += new 
System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler 
   (this.dgEmployees_CancelCommand); 

   this.dgEmployees.EditCommand += new 
System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler 
   (this.dgEmployees_EditCommand); 

   this.dgEmployees.UpdateCommand += new 
System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler 
   (this.dgEmployees_UpdateCommand); 

       this.dgEmployees.DeleteCommand += new 
System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventHandler 
   (this.dgEmployees_DeleteCommand); 

   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
  } 
private void dgEmployees_EditCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 
  { 
   dgEmployees.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; 
   BindGrid(); 
  } 
private void dgEmployees_CancelCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 
  { 
   dgEmployees.EditItemIndex = -1; 
   BindGrid(); 
  } 
private void dgEmployees_UpdateCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 
 { 
   string updateCmd = "UPDATE Employees SET FirstName =   
      @fName," + " LastName = @lName, Age = @age "+ 
                                          " WHERE ID=@id"; 
  SqlConnection cn = new 

SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=1;database=Books"); 
   SqlCommand cmd =  new SqlCommand(updateCmd, cn); 
 
   cmd.Parameters.Add("@fName",  
           ((TextBox)e.Item.Cells[2].Controls[0]).Text); 
   cmd.Parameters.Add("@lName",  
           ((TextBox)e.Item.Cells[3].Controls[0]).Text); 
   cmd.Parameters.Add("@age",  
           ((TextBox)e.Item.Cells[4].Controls[0]).Text); 
   cmd.Parameters.Add("@id", 

dgEmployees.DataKeys[dgEmployees.EditItemIndex]); 
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   try 
   { cn.Open(); 
    cmd.ExecuteNonQuery(); 
    dgEmployees.EditItemIndex = -1; 
   } 
   finally 
   { cn.Dispose(); 
   } 
   BindGrid(); 
  } 
  private void dgEmployees_DeleteCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 
  { 
   string deleteCmd = "DELETE FROM Employees WHERE ID=@id"; 
   SqlConnection cn = new 

SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=1;database=HR"); 
   SqlCommand cmd =  new SqlCommand(deleteCmd, cn); 
   cmd.Parameters.Add("@id", 
dgEmployees.DataKeys[e.Item.ItemIndex]); 
 
   try 
   { cn.Open(); 
    cmd.ExecuteNonQuery();  
   } 
   finally 
   { cn.Dispose(); 
   } 
   BindGrid(); 
  } 
 } 
} 

გვერდის ჩატვირთვის შემდეგ DataGrid ელემენტი (ნახ.3.7): 

 
ნახ.3.7 
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ღილაკზე ”შეცვლა” დაჭერის შემდეგ გამოიძახება მეთოდი, 

რომელიც განსაზღვრულია DataGrid კომპონენისთვის ”Edit” ბრძანების 
მიღები შემთხვევაში:  
private void dgEmployees_EditCommand(object source, 

System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e) 
  { 
   dgEmployees.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex; 
   BindGrid(); 
  } 

ამ მეთოდის გამოძახების შემდეგ შესაბამისი სსტრიქონი გადადის 
რედაქტირების რეჟიმში: 

 
ნახ.3.8 

”დამახსოვრება” ღილაკზე დაჭერის შემდეგ გამოიძახება მეთოდი 
dgEmployees_UpdateCommand. ამ მეთოდში მყარდება კავშირი 
მონაცემთა ბაზასთან SqlConnection ობიექტის საშუალებით, იქმნება 
SqlCommand რომელსაც გადაეცემა Sql ბრძანება და საჭირო 
პარამეტრები. cmd.ExecuteNonQuery() მეთოდის გამოძახების 
საშჲალებით მონაცემთა ბაზაში შესაბამისი ჩანაწერი განახლდება. 

თუ არ არის საჭირო შეცვლილი მონაცემების ცვლილება ”უარყოფა” 
ღილაკზე დაჭერის შემდეგ რედაქტირებადი სტრიქონი დაბრუნდება 
ჩვულებრივ რეჟიმში. 

”წაშლა” ღილაკზე დაჭერის შემთხვეაში გამიძახება მეთოდი 
dgEmployees_DeleteCommand. ისევე როგორც ჩანაწერის განახლების 
შემთხვევაში აქაც იქმნება SqlCommand ობიექტი, გადეცემა შესაბამის Sql 
ბრძანება და cmd.ExecuteNonQuery() მეთოდის გამოძახებით 
შესრულდება ჩანაწერის წაშლა ბაზაში. 
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შაბლონის საშუალებით მონაცემთა გამოტანას უზრუნველყოფს 
ელემენტები: DataList, Repeater.  

ჩანაწერების გამოტანისთვის წინასწარ განისაზღვრება შაბლონები 
(ასევე საკმარისია განისაზღვროს  მხოლოდ ItemTemplate შაბლონი): 

ItemTemplate 
AlternatingItemTemplate 
SeparatorTemplate 
HeaderTemplate 
FooterTemplate 
EditItemTemplate 
SelectedItemTemplate 

DataList-ს აქვს საშუალება ჩანაწერები გამოიტანოს 
ჰორიზონტალური მიმდევრობით RepeatLayout პარამეტერსთვის Flow 
მნიშვნელობის მინიჭებით, ან ჩვეულებრივად Table მნიშვნელობის 
მინიჭებით. წინა მაგალითებში გამოყენებული მონაცემები გამოვიტანოთ 
DataList –ის საშუალებით: 
// ფაილი EmployeesView.aspx: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="EmployeesView.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="NewProject.Employees" %> 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>Employees</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:datalist id="dlEmployees" runat="server"> 
    <ItemTemplate> 
     <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "FirstName")%> 
     <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "LastName")%> 
     არის 
     <%#DataBinder.Eval(Container.DataItem, "Age")%> 
     წლის 
    </ItemTemplate> 
   </asp:datalist></form> 
 </body> 
</HTML> 
 
// ფაილი EmployeesView.aspx.cs: 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
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using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace NewProject 
{ 
 public class EmployeesView : System.Web.UI.Page 
 { 
  protected System.Web.UI.WebControls.DataGrid dgEmployees; 
  protected System.Web.UI.WebControls.DataList dlEmployees; 
  protected DataSet _ds; 
 
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
  { 
   if(!IsPostBack) 
   { 
    BindGrid(); 
   } 
  } 
  private void BindGrid() 
  { 
   SqlConnection cn = new 
SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=a;database=Books"); 
   SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM 
Employees", cn); 
   SqlCommandBuilder bldr = new SqlCommandBuilder(da); 
   _ds = new DataSet(); 
   da.Fill(_ds, "Employees"); 
   dlEmployees.DataSource = _ds; 
   dlEmployees.DataBind(); 
  } 
  override protected void OnInit(EventArgs e) 
  { 
   InitializeComponent(); 
   base.OnInit(e); 
  } 
  private void InitializeComponent() 
  {     
   this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
  } 
 } 
}   

ვებ-ბრაუზერში გამოვა 
 შედეგი:  

 
                                                       ნახ.3.9 
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3.3. ASP.NET paketis marTvis specializebuli elementebi. 
klasebi System.Web.UI.Control da HtmlTextWriter.  

klientis scenaris generacia (lab.11) 

ASP.NET-ში შესაძლებელია მოხმარებელმა თავად შექმნას 
სერვერული კონტროლები. ეს მას საშუალებას აძლევს მოახდინოს 
მომხმარებლის ინტერფეისის და სხვა ფუნქციონალობის ინკაპსულაცია 
კონტროლში, რომელის გამოყენება აპლიკაციაში მრავალჯერადად არის 
შესაძლებელი. 

მომხმარებლის კონტროლის შექმნა შესაძლებელია 
System.Web.UI.Control ბაზური კლასის გამოყენებით. ჩვეულებრივ 
უნდა გადაიტვირთოს მისი მეთოდი Render რათა შევძლოთ HTML კოდი 
გენერაცია. Render მეთოდს გადაეცემა HtmlTextWriter ობიექტი, 
რომლის საშუალებითაც ხდება HTML კოდის გენერაცია. 

მომხრებლის კონტროლებს კლასებს შესაძლებელია დაემატოს 
თვისებები, რომელთა საშალებითაც შესრულდება კონტროლის 
რომელიმე ველისთვის მნიშვნელობის მინიჭება ან ამ მნიშვნელობის 
გაგება. 

შემდეგ მომხმარებლის კონტროლს დამატებული აქვს 2 თვისება 
Message და Iterations.  

ამ თვისებებისთვის მნიშვნელობის მინიჭება ხდება ვებ გვერდის  
კოდში Message="გამარჯობათ", Iterations="3". კონტროლი 
გამოიტანს მითითებულ ტექსტს (Message) მითითებული რაოდენობით 
(Iterations): 
 
ფაილი SimplePropertyPage.aspx: 
 
<%@ Register TagPrefix="SimpleControlSample" 
Namespace="NewProject" Assembly="NewProject" %> 
<html> 
 <body> 
  <form method="POST" runat="server" ID="Form1"> 
   <SimpleControlSample:SimpleProperty Message="Hello There" 
Iterations="3" runat="server" ID="Simpleproperty1" /> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
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// ფაილი SimpleProperty.cs: 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
namespace NewProject 
{ 
  public class SimpleProperty : Control  
  { 
  private String _message; 
  private int _iterations = 1; 
 
  public String Message  
  { 
   get { return _message;  } 
   set { _message = value; } 
  } 
 
  public int Iterations  
  { 
   get { return _iterations; } 
   set { _iterations = value; } 
  } 
 
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)  
  { 
   for (int i=0; i<_iterations; i++)  
   { 
    output.Write("<h1>" + _message + "</h1>"); 
   } 
  } 
 } 
}ეკრანზე მიიღება შედეგი: 

 
ნახ.3.10 
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HtmlTextWriter ობიექტს გააჩნია ასევე სხვა მეთოდები HTML 
კონტროლების გენერაციისთვის: RenderBeginTag(), AddStyleAttribute(), 
AddAttribute(). ამ მეთოდების გამოყენება უფრო აადვილებს HTML 
ბლოკების კონსტრუქტორების კოდის წერას. 
ფაილი SimpleTablePage.aspx: 
<%@ Register TagPrefix="SampleTableSample" 
Namespace="NewProject" Assembly="NewProject" %> 
<html> 
 <body> 
  <form method="POST" runat="server" ID="Form1"> 

<SampleTableSample:SampleTable Rows="5" runat="server" 
ID="SampleTable1" /> 

  </form> 
 </body> 
</html> 

 
ფაილი SampleTable.cs: 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
 
namespace NewProject 
{ 
   public class SampleTable : Control 
  { 
  private int _rows = 1;   
  public int Rows 
  { 
   set {_rows = value;} 
  } 
 
  protected override void Render(HtmlTextWriter output)  
  { 
   output.AddAttribute("width", "50%"); 
   output.AddAttribute("border", "1"); 
   output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Table); 
   for (int i=0; i<_rows; i++)  
   { 
    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Tr); 
    output.RenderBeginTag(HtmlTextWriterTag.Td); 
    output.Write(String.Format("სტრიქონი:{0}",i)); 
    output.RenderEndTag(); 
    output.RenderEndTag(); 



 69

   } 
   output.RenderEndTag(); 
  } 
 } 
} 

 
ეკრანზე მივიღებთ შედეგს:  

 
 

ნახ.3.11 
 

3.4. marTvis Sedgenili elementebi. marTvis  
momxmarebelTa elementebi (lab.12) 

 
თუ ელემენტი შეიცავს სხვა ელემენეტებსაც, ამ შემთხვევაში მათ 

შედგენილ ელემენტებს უწოდებენ. შედგენილი ელემენტების შექმნა 
შესაძლებელია ქველემენტების შექმნით და მათი დამატებით მშობელი 
ელემენტის Controls კოლექციაში. უნდა შესრულდეს Control  კლასის 
CreateChildControls მეთოდის გადატვირთვა, რომელიც გამოიძახება 
ქველემენტების გენერაციისთვის. თუ კონტროლის გამოყენება მოხდება 
ერთ გვერდზე მრავალჯერადად, ამ შემთხვევაში საჭიროა, რომ ამ 
კონტროლში იყოს System.Web.UI.INamingContainer ინტერფეისი 
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რეალიზებული. ეს უზრუნველყოფს ამ კონტროლის ეგზემპლარებისთის 
უნიკალური იდენტიფიკატორების უზრუნველყოფას. 

შემდეგ მაგალითში CreateChildControls მეთოდში ხდება 
კონტროლების გენერაცია.  

ფაილი Composition1.aspx: 
<%@ Register TagPrefix="CompositionSample" 
Namespace="NewProject" Assembly="NewProject" %> 
<html> 
 <script language="C#" runat="server"> 
      private void AddBtn_Click(Object sender, EventArgs e) { 
          MyControl.Value++; 
      } 
      private void SubtractBtn_Click(Object sender, EventArgs 
e) { 
          MyControl.Value--; 
      } 
 </script> 
 <body>  
  <form method="POST" action="Composition1.aspx" 
runat="server" ID="Form1"> 
   <CompositionSample:Composition1 id="MyControl" 
runat="server" /> 
   <br> 
   <asp:button text="Add" OnClick="AddBtn_Click" 

runat="server" ID="Button1" NAME="Button1" /> 
   | 
   <asp:button text="Subtract" OnClick="SubtractBtn_Click" 

runat="server" ID="Button2" NAME="Button2" /> 
  </form> 
 </body> 
 
ფაილი Composition1.cs: 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace NewProject 
{ 
 public class Composition1 : Control, INamingContainer  
 { 
  public int Value  
  { 
   get  
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   { 
    this.EnsureChildControls(); 
    return Int32.Parse(((TextBox)Controls[1]).Text); 
   } 
   set  
   { 
    this.EnsureChildControls(); 
    ((TextBox)Controls[1]).Text = value.ToString(); 
   } 
  } 
 
  protected override void CreateChildControls()  
  { 
   this.Controls.Add(new LiteralControl("<h3>" + "Value: ")); 
   TextBox box = new TextBox(); 
   box.Text = "0"; 
   this.Controls.Add(box); 
   this.Controls.Add(new LiteralControl("</h3>")); 
  } 
 } 
} 

ეკრანზე გამოდის ფორმა სადაც არის ტექსტური ველი და ორი 
ღილაკი: Add  და Substract. Add ღილაკზე დაჭერით ტექსტურ ველში 
არსებული რიცხვი გაიზრდება 1-ით, ხოლო Substract ღილაკზე დაჭერით 
შემცირდება 1-ით. 

 
ნახ.3.12 

აქამდე განვიხილეთ შედგენილი ელემენტების შექმნის ხერხი 
მხოლოდ პროგრამული  კოდის საშუალებით, თუმცა ასევე 
შესაძლებელია მათი შექმნა სპეციალური გვერდების საშუალებით, 
რომლებსაც მომხმარებელთა ელემენტებს უწოდებენ  (user controls). ამ 
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გვერდების გაფართოებაა .ascx, მათზე ძესაძლებელია სხვადასხვა HTML 
და სერვერული კონტროლების განთავსება. მომხმარებლის 
ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია aspx გვერდებზე გვერდის 
@Register დირექტივის Src ატრიბუტის საშუალებით. თუ საჭიროა 
კონტროლის ჩატვირთვა პროგრამულად მაშინ გამოიყენება გვერდის 
მეთოდი LoadControl(), რომელსაც გადაეცემა მომხარებლის ელემენტის 
ფაილის მისამართი. 

ქვემოთ მოცემულია მომხმარებლის ელემენტის მაგალითი, 
რომლეშიც ხდება Label კონტროლისთვის ტექსტის ცვლილება: 
ფაილი WebUserControl1.ascx: 
<%@ Control Language="c#" AutoEventWireup="false" 
Codebehind="WebUserControl1.ascx.cs" 
Inherits="NewProject.WebUserControl1" 
TargetSchema="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"%
> 
<asp:Label ID="lblMessage" Runat="server"></asp:Label> 
 
ფაილი WebUserControl1.ascx.cs: 
namespace NewProject 
{ 
  using System; 
  public class WebUserControl1 : System.Web.UI.UserControl 
  { 
  protected System.Web.UI.WebControls.Label lblMessage; 
 
  public string Text 
  { 
   set{lblMessage.Text = value;} 
  } 
 
     private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)   {   
} 
 
     override protected void OnInit(EventArgs e) 
    { 
 this.Load += new System.EventHandler(this.Page_Load); 
 base.OnInit(e); 
     } 
   } 
} 
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ამ კონტროლის გამოყენების მაგალითი aspx ვებ-გვერდზე: 
ფაილი WebUserControlPage.aspx: 
<%@ Page language="c#" %> 
<%@ Register TagPrefix="control" TagName="WebUserControl1" 
Src="WebUserControl1.ascx" %> 
<HTML> 
 <script language="C#" runat="server"> 
 
      void btnSubmit_Click(Object sender, EventArgs E) { 
          MyWebUserControl.Text = "მომხმარებლის კონტროლი 
შეიცვალა!"; 
      } 
 
  </script> 
 <HEAD> 
 </HEAD> 
 <body > 
  <form id="Form1" runat="server"> 
   <control:WebUserControl1 id="MyWebUserControl" 

Text="მომხმარებლის კონტროლი" 
runat="server"></control:WebUserControl1> 

   <br> 
   <asp:Button id="btnSubmit"  runat="server" 
OnClick="btnSubmit_Click" 
    Text="Button"></asp:Button> 
  </form> 
 </body> 
</HTML> 

გვერდის ჩატვირთვისას ეკრანზე ჩანს (ნახ.3.13) კონტროლის 
საწყისი მდგომარეობა: 

 
ნახ.3.13 
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კომპოზიტური კონტროლის მაგალითი: 
CreateChildControls მეთოდში ხდება კონტროლების გენერაცია.  
<%@ Register TagPrefix="CompositionSampleControls" 
Namespace="CompositionSampleControls" 
Assembly="CompositionSampleControls" %> 
<html> 
 <script language="C#" runat="server"> 
      private void AddBtn_Click(Object sender, EventArgs e) { 
          MyControl.Value++; 
      } 
 private void SubtractBtn_Click(Object sender, EventArgs e) { 
          MyControl.Value--; 
      } 
 </script> 
 <body>  
  <form method="POST" action="Composition1.aspx" 
runat="server" ID="Form1"> 
   <CompositionSampleControls:Composition1 id="MyControl" 
runat="server" /> 
   <br> 
   <asp:button text="Add" OnClick="AddBtn_Click" 
runat="server" ID="Button1" NAME="Button1" /> 
   | 
   <asp:button text="Subtract" OnClick="SubtractBtn_Click" 
runat="server" ID="Button2" NAME="Button2" /> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
 
using System; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace CompositionSampleControls  
{ 
 public class Composition1 : Control, INamingContainer  
 { 
  public int Value  
  { 
   get  
   { 
    this.EnsureChildControls(); 
    return Int32.Parse(((TextBox)Controls[1]).Text); } 
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   set  
   { 
    this.EnsureChildControls(); 
    ((TextBox)Controls[1]).Text = value.ToString(); } 
  } 
 
  protected override void CreateChildControls()  
  { 
   this.Controls.Add(new LiteralControl("<h3>" + "Value: ")); 
   TextBox box = new TextBox(); 
   box.Text = "0"; 
   this.Controls.Add(box); 
   this.Controls.Add(new LiteralControl("</h3>")); 
  } 
 } 
} 
 

3.5. ASP.NET paketSi mdgomareobaTa tipebi.  
danarTebisa da seansebis mdgomareobebi (ლაბ.13) 

 
HTTP პროტოკოლი არ იძლევა ვებ გვერდების მდგომარებობის 

შენახვის საშუალებას, რადგან გვერდების ყოველ ახალ მოთხოვნაზე 
სრულდება მონაცემების ახლიდან დამუშავება და გადაგზავნა, ამის 
შემდეგ სერვერზე არსებული ყველა მონაცემი იკარგება. მაგრამ არსებობს 
საჭიროება, რომ ხდებოდეს მდგომარეობის შენახვა გვერდების 
გამოძახებებს შორის.  

ASP.NET ვებ აპლიკაციებში არსებობს მდგომარეობებსი შენახვის 
სხვადასხვა ხერხი. 
 
აპლიკაციის მდგომარეობა 

განვიხილოთ აპლიკაციის მდგომარეობა (Application State). 
აპლიკაციის მდგომარეობაში ინახება გლობალური პარამეტერების 
მნიშვნელობები. ძირითადად აპლიკაციის პარამეტერებისთვის 
მნიშვნელობების მინიჭება ხდება Application_OnStart  მეთოდში 
Global.asax ფაილში, ხოლო მათი შემდგომი ცვლილება ხდება ცალკეულ 
ASP.NET გვერდებზე. აპლიკაციის ცვლადების სიცოცხლის 
ხანგრძლოივობა ტოლია აპლიკაციის  სიცოცხლის ხანგრძლივობისა. 
// ფაილი Global.asax: 
<%@ Import Namespace="System.Data" %> 
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<%@ Import Namespace="System.IO" %> 
<script language="C#" runat="server"> 
    void Application_Start(Object sender, EventArgs e)  
            {     
        DataSet ds = new DataSet(); 
        FileStream fs = new          
                          FileStream(Server.MapPath("schemadata.xml"), 
                                           FileMode.Open,FileAccess.Read); 
         StreamReader reader = new StreamReader(fs); 
        ds.ReadXml(reader); 
        fs.Close(); 
        DataView view = new DataView(ds.Tables[0]); 
        Application["Source"] = view; 
      } 
</script> 
 
//ფაილი Application.aspx: 
<%@ Import Namespace="System.Data" %> 
<html> 
  <script language="C#" runat="server"> 
    void Page_Load(Object Src, EventArgs E )  
             {      
       DataView Source = (DataView)(Application["Source"]); 
       MySpan.Controls.Add(new  
                                             LiteralControl(Source.Table.TableName)); 
       MyGridView.DataSource = Source; 
       MyGridView.DataBind();  
      } 
  </script> 
<body> 
<form runat="server"> 
  <h3><font face="Verdana">Reading Data in   
                                                        Application_OnStart</font></h3> 
  <h4><font face="Verdana">XML Data for Table: 
<asp:PlaceHolder runat="server" id="MySpan"/></font></h4> 
<asp:GridView id="MyGridView" runat="server" 
    Width="900" 
    BackColor="#ccccff"  
    BorderColor="black" 
    ShowFooter="false"  
    CellPadding=3  
    CellSpacing="0" 
    Font-Name="Verdana" 
    Font-Size="8pt" 
    HeaderStyle-BackColor="#aaaadd" 
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    EnableViewState="false" 
  /> 
 
</form> 
</body> 
</html> 
 
//ფაილი SchemaData.xml: 
<NewDataSet> 
  <Table> 
    <ProductID>1001</ProductID> 
    <CategoryID>1</CategoryID> 
    <ProductName>Chocolate City Milk</ProductName> 
    <ProductDescription>Chocolate City Milk  
                                                        Description</ProductDescription> 
    <UnitPrice>2</UnitPrice> 
    <ImagePath>images/milk5.gif</ImagePath> 
    <Manufacturer>Chocolate City</Manufacturer> 
  </Table> 
  <Table> 
    <ProductID>1002</ProductID> 
    <CategoryID>1</CategoryID> 
    <ProductName>Bessie Brand 2% Milk</ProductName> 
    <ProductDescription>Bessie Brand 2% Milk  
                                                        Description</ProductDescription> 
    <UnitPrice>1.19</UnitPrice> 
    <ImagePath>images/milk1.gif</ImagePath> 
    <Manufacturer>Milk Factory</Manufacturer> 
  </Table> 
</NewDataSet> 

 
ნახ.3.14 

სესიის მდგომარეობა: 
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მომხმარებლის სესიის განმავლობაში მნიშვნელობების 
შენახვისათვის გამოიყენება სესიის ცვლადებში. ეს ცვლადები არის 
ყველა მომხმარებლისთვის უნიკალური. აღსანიშნავია რომ სესიის 
ცვლადების მნიშვნელობები იკარგება სესიის დასრულებისთანავე.  

სესიის ცვლადებისთვი მნიშვნელობების მინიჭება აგრეთვე 
შესაძლებელია სესიის ინიციალიზების დროს Global.asax ფაილში. 
 
protected void Session_Start(Object sender, EventArgs e) 
{ 
 Session["FirstName"] = "khatuna"; 
 Session["LastName"] = "mazanashvili"; 
 Session["Age"] = 25; 
} 
 
ASP.NET გვერდზე შესაძლებელია სესიის ცვლადების გამოტანა Page_Load 
მეთოდში: 
 
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
 if(!IsPostBack) 
 { 
  txtFirstname.Text = 
(string)Session["FirstName"]; 
  txtLastname.Text = (string)Session["LastName"]; 
  txtAge.Text = Session["Age"].ToString(); 
 } 
} 

 

 
ნახ.3.15 
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შესაძლებელია სესიის მდგომარეობაში დამახსოვრება: 
ფრაგმენტი WebForm1.aspx.cs ფაილიდან: 
private void btnSave_Click(object sender, System.EventArgs e) 
    {  Session["FirstName"] = txtFirstname.Text; 
 Session["LastName"] = txtLastname.Text; 
 Session["Age"] = Int32.Parse(txtAge.Text);     } 
 
// ფაილი WebForm1.aspx: 
<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="WebApplication1.WebForm1" 
%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > 
<HTML> 
 <HEAD> 
  <title>WebForm1</title> 
 </HEAD> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <TABLE cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"> 
    <TR> 
     <TD>სახელი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtFirstname" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD>გვარი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtLastname" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD>ასაკი:</TD> 
     <TD> 
      <asp:TextBox id="txtAge" 
runat="server"></asp:TextBox></TD> 
    </TR> 
    <TR> 
     <TD></TD> 
     <TD> 
      <asp:Button id="btnSave" runat="server" 
Text="დამახსოვრება"></asp:Button></TD> 
    </TR> 
   </TABLE> 
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  </form> 
 </body> 
</HTML> 
Cookies გამოყენება 

Cookies არის ფაილი რომელიც იქმნება კლიენტის კომპიუტერზე 
და გადაეცემა ვებ სერვერს სხვადსხვა გვერდების გამოძახებისას. მასში 
შესაძლებელია სხვადსხვა ინფორმაციის შენახვა, თუმცა მისი 
მაქსიმალური ზომა შეზღუდულია 4096 კილობაიტამდე. 

შემდეგ მაგალითში გვერდის ჩატვირთვისას მოწმდება გადმოეცა 
თუ არა კლიენტისგან ქუქი სახელით preferences1. თუ არ არის 
გადმოცემულიმაშინ იქმნება ახალი ქუქი და გადაეგზავნება კლიენტის 
კომპიუტერს. იგივე გვერდზე გამოიყენება GetStyle ფუნქცია, რომელიც 
აბრუნებს ქუქიში დამახსოვრებულ ცალკეულ მნიშვნელობებს. ეს 
ფუნქცია გამოიყენება ვებ გვერდზე ფონტის სახელის, ფონის ფერის და 
ტექსტის ფერის დასაყენებლად.  
<html> 
 <script language="C#" runat="server"> 
   void Page_Load(Object sender, EventArgs E)  
          { if (Request.Cookies["preferences1"] == null)  
                  { HttpCookie cookie = new HttpCookie("preferences1"); 
         cookie.Values.Add("ForeColor","red"); 
         cookie.Values.Add("BackColor","beige"); 
         cookie.Values.Add("FontName","Verdana"); 
         Response.Cookies.Add(cookie); 
        } 
      } 
    protected String GetStyle(String key)  
           {       
       HttpCookie cookie = Request.Cookies["preferences1"]; 
       if (cookie != null)  
                    { switch (key)  
                          { case "ForeColor" :  
                                           return cookie.Values["ForeColor"];  
                                           break; 
            case "BackColor" :  
                                          return cookie.Values["BackColor"];  
                                          break; 
              case "FontName" :  
                                          return cookie.Values["FontName"];  
                                          break; 
           } 
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        } 
        return ""; 
      } 
 </script> 
 <style> 
    body { 
                        font: <%=GetStyle("FontName")%>; 
                 background-color: <%=GetStyle("BackColor")%>; 
                } 
    </style> 
 <body style="color:<%=GetStyle("ForeColor")%>"> 
  <h3><font face="Verdana">Storing Volatile Data with Client- 
                                                                 Side Cookies</font></h3> 
   text text text text ...<br> 
 </body> 
</html> 

 
ნახ.3.16 

ViewState-ის გამოყენება 

ASP.NET-ში შესაძლებელია რომ თითოელმა კონტროლმა შეინახოს 
მისი შიგა მდგომარეობა გვერდების გამოძახებებს შორის ViewState-ის 
გამოყენებით. ViewState-ის საშუალებით ხდება ვებ-გვერდის 
გამოძახებებს შორის მონაცემების დამახსოვრება. 

შემდეგ მაგალითში, როდესაც მომხარებელი დააჭერს ღილაკს, 
ვებგვერდის  ViewState-ში შეინახება  მნიშვნელობა ”Hello!”. 
 
<html> 
 <head> 
  <script runat="server" language="C#"> 
 
 void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
 {    ViewState["Text"] = "Hello!";  } 
 void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
 { if(ViewState["Text"]!=null) 
        lblText.Text = ViewState["Text"].ToString();   } 
   
  </script> 
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 </head> 
 <body> 
  <form id="Form1" method="post" runat="server"> 
   <asp:Label Runat="server" ID="lblText"></asp:Label> 
   <asp:Button id="Button1" runat="server" 
OnClick="Button1_Click" Text="Button"></asp:Button> 
  </form> 
 </body> 
</html> 

3.6.  Web-is usafrTxoeba ASP.NET-Si.  
serveris, klientebis, formebis da rolebis  

auთentifikacia. parolebis Senaxva (ლაბ.14–15)  
 

ვებ აპლიკაციებში ხშირად საჭიროა მომხმარებელთა 
იდენტიფიკაცია და მათთვის სხვადასხვა რესურსებზე წვდომის 
უფლების განსაზღვრა. ASP.NET-ში არსებობს აუთენტიფიკაციის 
რამდენიმე მეთოდი: Windows, Forms, Passport. ეს მოთოდები 
განისაზღვრება კონფიგურაციის ფაილში authentication ტეგის mode  
ატრიბუტის საშუალებით: 
<configuration> 

<system.web> 
<authentication /> 

</system.web> 
</configuration> 

მეთოდები: 
<authentication mode="Windows" /> 
<authentication mode="Forms" /> 
<authentication mode="Passport" /> 
<authentication mode="None" /> 

ვებ–აპლიკაციაზე მომხმარებლის წვდომის უფლებას განსაზღვრავს 
authentication ელემენტი, ხოლო აპლიკაციის გარკვეულ ნაწილებზე 
განისაზღვრება authorization ელემეტით: deny და allow 
ქველემენტების საშუალებით:  

*   –  განსაზღვრავს ყველა მომხმარებელს,  
?  –  ანონიმურ მომხმარებლებს.  

მაგალითად, ანონიმურ მომხმარებელთათვის საიტზე წვდომის 
უფლების გასათიშად  ვებ-საიტის კონფიგურაციის ფაილში ჩაიწერება: 
<configuration> 
 <system.web> 
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  <authorization> 
   <deny users="?" /> 
  </authorization> 
 </system.web> 
</configuration> 

შესაძებელია ცალკეულ მომხმარებელზე და მომხმარებელთა 
ჯგუფებზე წვდომის უფლების მინიჭება. შემდეგი ჩანაწერი ნიშნავს, რომ 
წვდომის უფლება აქვთ someone და Admins ჯგუფში შემავალ 
მომხმარებლებს: 
<authorization> 
    <allow users="someone" /> 
    <allow roles="Admins" /> 
    <deny users="*" /> 
</authorization> 

შესძლებელია აგრეთვე ცალკეულ ვებ-გვერდებზე წვდომის 
უფლებების დაყენებაც: 
<location path="webpage.aspx"> 
 <authorization> 
  <allow roles="managers" /> 
  <deny users="?" /> 
 </authorization> 
</location> 

წინა ფრაგმენტი გვიჩვენებს, რომ webpage.aspx წვდომის 
უფლება აქვთ მხოლოდ managers  ჯგუფის მომხმარებლებს. 

Forms მეთოდით მომხმარებელთა ავტორიზაციის დროს საჭიროა 
მომხმარებლის სარეგისტრაციო გვერდის მითითება: 
<configuration> 
 <system.web> 
  <authentication mode="Forms"> 
   <forms name=".ASPXCOOKIE" loginUrl="login.aspx" 
protection="All"  
  timeout="30" path="/"></forms> 
  </authentication> 
 </system.web> 
</configuration> 

ვებ საიტზე მომხმარებლების ავტორიზაციის მაგალითი: 
// ფაილი Web.config: 
<configuration> 
  <system.web> 
      <authentication mode="Forms"> 
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        <forms name=".ASPXUSERDEMO" loginUrl="login.aspx" 
protection="All" timeout="60" /> 
      </authentication> 
      <authorization> 
        <deny users="?" /> 
      </authorization> 
    <globalization requestEncoding="UTF-8" 
responseEncoding="UTF-8" /> 
  </system.web> 
</configuration> 
        // ფაილი Default.aspx: 
<%@ Import Namespace="System.Web.Security " %> 
<html> 
 <script language="C#" runat="server"> 
 
   void Page_Load(Object Src, EventArgs E ) 
     { Welcome.Text = "Hello, " + User.Identity.Name; 
     } 
    void Signout_Click(Object sender, EventArgs E)  
      { FormsAuthentication.SignOut(); 
        Response.Redirect("login.aspx"); 
      } 
 
 </script> 
 <body> 
  <h3><font face="Verdana">Using Cookie 
Authentication</font></h3> 
  <form runat="server" ID="Form1"> 
   <h3><asp:label id="Welcome" runat="server" /></h3> 
   <asp:button text="Signout" OnClick="Signout_Click" 
runat="server" ID="Button1" NAME="Button1" /> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
 
// ფაილი Login.aspx: 
<%@ Import Namespace="System.Web.Security " %> 
<html> 
 <script language="C#" runat="server"> 
 
    void Login_Click(Object sender, EventArgs E) { 
//authenticate user: this samples accepts only one user with a   
//name of someone@www.contoso.com and a password of 'password' 
if((UserEmail.Value=="someone")&&(UserPass.Value=="password"))     
 { 
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   FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(UserEmail.Value,  
                           PersistCookie.Checked); 
 } 
else  
  { Msg.Text = "Invalid Credentials: Please try again"; } 
 } 
 </script> 
 <body> 
    <form runat="server" ID="Form1"> 
   <h3><font face="Verdana">Login Page</font></h3> 
   <table> 
    <tr> 
      <td>Email:</td> 
      <td><input id="UserEmail" type="text" runat="server"  
             NAME="UserEmail" /></td> 
      <td 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Password:</td> 
      <td><input id="UserPass" type="password" runat="server"  
             NAME="UserPass" /></td> 
      <td> 
      </td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td>Persistent Cookie:</td> 
     <td><ASP:CheckBox id="PersistCookie" runat="server" /> 
     </td> 
     <td></td> 
    </tr> 
   </table> 
   <asp:button text="Login" OnClick="Login_Click"  
           runat="server" ID="Button1" NAME="Button1" /> 
   <asp:Label id="Msg" ForeColor="red" Font-Name="Verdana"  
           Font-Size="10" runat="server" /> 
  </form> 
 </body> 
</html> 
 

  
 
 

                                      ნახ.3.17 



 86

literatura 

 

1. surgulaZe g., Turqia e., bulia i. Web-aplikaciebis ageba 

(ASP&ADO.NET). saxelmZRv. stu. Tb., 2009.  
2. l=L% d›. C #: h“*3““2"% C!%ã!=ìì,!%"=…, . 

}…ö, *ë%Cåä,   C!%ã!=ìì, “2=. o å!.“ =…ãë., "DiaSoft", qo K., 

2002. 

3. Robinson S., Cornes O., Glynn J., Harvey B., McQueen C., 
Moemeka J., Nagel C., Skinner M., Watson K. Professional C#. 
Bimingham, WroxPress, 2001. 

 
 


	სატიტულო გვერდი
	შესავალი
	თავი I. თეორიული საფუძვლები
	1.1. ASP.NET-ის საბაზო არქიტექტურა
	1.2. ASP  გვერდის კოდის მაგალითები
	1.3. Web-Page კლასი
	1.4. ASP.NET-ში მდგომარეობათა მართვა

	თავი II. პრაქტიკული: მარტივი ელემენტები 
	2.1. ASP.NET აპლიკაციის შექმნის ეტაპები (ლაბ.1-1)
	2.2. ახალი ვებ-გვერდის შექმნა (ლაბ.1-2)
	2.3. ახალი გვერდის დამატება შებლონის გარეშე (ლაბ.1-3)
	2.4. ფუნქციონალური ვებ-გვერდის შექმნა (ლაბ.1-4)
	2.5. სერვერული კონტროლების გამოყენება (ლაბ.2-1)
	2.6. Web-კონტროლების გამოყენება (ლაბ.2-2)
	2.7. Response  ობიექტის გამოყენება (ლაბ.2-3)
	2.8. სერვერული ფუნქციის გამოყენება (ლაბ.3-1)
	2.9. სერვერული კონტროლების გამოყენება Web-გვერდის მოვლენების დამუშავების პროცედურაში (ლაბ.3-2)
	2.10. Web-გვერდის ვიზუალური და პროგრამული ნაწილების განცალკევება (ლაბ.4-1)
	2.11. ინტერაქტიული  Web-გვერდის შექმნა (ლაბ.4-2)
	2.12. კონფიგურაციის ფაილები, იერარქია,  მონაცემები (ლაბ.5) 
	2.13. HTTP კონვეიერი და შინაგანი სტრუქტურა. კლასები, მოვლენები, სპეციალური დამმუშავებლები და მოდულები (ლაბ.6)
	2.14. შეცდომების დიაგნოსტიკა. ტრასირება და მონიტორის მწარმოებლურობის მთვლელები. გამართვის პროცესი (ლაბ.7)
	2.15. შემოწმებათა სისტემა კლიენტის და სერვერის მხარეს (ლაბ.8)

	თავი III. პრაქტიკული: კომპლექსური ელემენტები 
	3.1. ASP.NET პაკეტში მონაცემებთან მუშაობა (ლაბ.9) 
	3.2. მონაცემთა ბადეები (ცხრილები), სორტირება და რედაქტირება. შაბლონები და მათი ელემენტები (ლაბ.10)
	3.3. ASP.NET პაკეტის მართვის სპეციალიზებული ელემენტები.  კლასები System.Web.UI.Control და HtmlTextWriter კლიენტის  სცენარის გენერაცია (ლაბ.11)
	3.4. მართვის შედგენილი ელემენტები. მართვის მომხმარებელთა ელემენტები (ლაბ.12)
	3.5. ASP.NET პაკეტში მდგომარეობათა ტიპები. დანართებისა და სეანსების მდგომარეობები (ლაბ.13)
	3.6. Web-ის უსაფრთხოება ASP.NET-ში. სერვერის, კლიენტების, ფორმების და როლების აუთენტიფიკაცია. პაროლების შენახვა (ლაბ.14,15) 

	ლიტერატურა

