22 Mart 2012 / Perşembe
Yeni web sitesi açtık
Üye giriş sayfası yapacağız.

User Control : Standart bir kullanıcı arabirimi oluşturarak; bir uygulama içinde birden fazla
WebForm kullanılmasını sağlayan yapıya User Control denir.
User Control sayfaları .ascx uzantısına sahiptir. Aynı Web Form sayfalarına benzer, ancak
yapının defalarca kullanılmasına olanak veren özelliği ile Web sayfalarından ayrılır .Yani görsel class
yapısına benzetilebilir. Hazır olarak bir uygulamada, birden fazla Web sayfasında kullanılacak kalıpları
hazırlayıp istediğimiz sayfaya sürükleyip bırakarak uygulayabiliriz.
Bir User Control’ün içeriği HTML ile kod’dan oluşur ve WebForm’lar tarafından bunlar
kullanılır. Ancak <HEAD>, <BODY>,<FORM> HTML tag’larını içermez. Bu tag’lar kontrolü kullanan
Web form bünyesinde bulunur. User Control kendi mantıksal yapısına sahiptir.
Örneğin, bir User Control kendi PostBack yapısını Page_Load event’ında tanımlayabilir.

Siteye User Control Eklemek :
Web Site →Add New Item →Web User Control →Name :→uyegiris.ascx → Add
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Sayfa eklendikten sonra Solution Explorer penceresine bakacak olursak .ascx uzantılı bir dosyanın
eklendiğini görürüz. Şimdi bu sayfayı aynen WebForm’muş gibi tasarlayıp düzenlemesini yapıyoruz

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text = "Giriş Yapıldı";
}

Bunu Default.aspx’e aktaracağız. Sağdan Solution Explorer’den sürükleyip bırakıyoruz.

Dikkat : Default.aspx sayfamızda User Controle ait tasarımda değişiklik yapamayız. Değişiklik
yapmak için uyegiris.ascx de yapıyoruz. Otomatik olarak Default.aspx de yapılıyor. Bunu sitenin
tasarımını yaptıktan sonra istediğimiz yere sürükleyip bırakıyoruz.
Örnek : http://www.bostancihem.k12.tr/basvuru.aspx
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Veri tabanı oluşturup başvuru sayfası hazırlayıp GridView da göstereceğiz.
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using System.Web.UI.WebControls;
using System.Data;
using System.Data.OleDb;
public partial class onlinebasvuru : System.Web.UI.UserControl
{
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
OleDbConnection c = new
OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA Source=" +
Server.MapPath("~/App_Data/mart2212onlinebasvuru.mdb"));
c.Open();
OleDbCommand com = new OleDbCommand();
com.CommandText = "insert into
onlinebasvuru(ad,soyad,tcno,meslek,dogtarihi,telefon,kurs,haricikurs,kursgu
nsaatleri,eposta) values (@a, @s, @tc, @m, @dt, @tel, @k ,@hk,@kgs ,@ep)";
com.Parameters.AddWithValue("@a",txtad.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@s", txtsoyad.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@tc", TextBox3.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@m",TextBox4.Text );
com.Parameters.AddWithValue("@dt", TextBox5.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@tel", TextBox6.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@k", DropDownList2.SelectedValue);
com.Parameters.AddWithValue("@hk", TextBox7.Text);
com.Parameters.AddWithValue("@kgs", CheckBoxList1.SelectedValue);
com.Parameters.AddWithValue("@ep", TextBox8.Text);
com.Connection = c;
com.ExecuteNonQuery();
Label1.Text = "Kaydınız Yapılmıştır";
c.Close();
}
}

onlinebasvuru.aspx sayfasını açıp user kontrolü sürükleyip bırakıyoruz, Grid View ekleyip
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GridView ekledikten sonra, Bağlayıp onlinebasvuru.aspx.cs sayfasında kodları yazıyoruz.
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
GridView1.DataBind();
}

Kaydedip çalıştırıyoruz. Formu doldurup Kaydediniz Button’una tıklıyoruz.

Grid View da Kaydediyor gösteriyor. Veri Tabanımıza kaydedip kaydetmediğine bakıyoruz
.

Kayıt eklenmiş.
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Kaydediniz’e tıklayınca başka sayfaya gidip (Default2.aspx) GridView da göstersin istiyoruz.
Yeni bir sayfa (Default2.aspx )ı açıp GridView ekleyip veri tabanına bağlıyoruz. Page Load ına
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
GridView1.DataBind();
}

Kod’unu yazıyoruz. Kaydedip onlinebasvuru.ascx sayfasının Kaydediniz Button’una çift tıklayıp
Response.Redirect("Default2.aspx");

Kodunu ekliyoruz ve kaydedip onlinebasvuru.aspx sayfasını çalıştırıp, formu doldurup Kaydediniz
Button’una tıklıyoruz. Default2.aspx sayfasına gidip GridView da verileri gösteriyor.
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