תכנות בסביבת האינטרנט

asp.net

1

login - logout
המטרה
.1

הצגת הכיתוב שלום אורח  +כפתור התחבר  +כפתור הרשם

.2

לחיצה על הכפתור מציגה טופס ובו בקשה לשם המשתמש וסיסמה  +לחצן שלח

.3

איתור המשתמש:
נמצא המשתמש :התבנית משתנה לשלום <שם המשתמש>
3.1
 +כפתור עדכון פרטים  +כפתור התנתק
הודעה :משתמש לא קיים במערכת
לא נמצא :העברה לדף חדש:
3.2
כפתור :נסה שנית המחזיר לדף כניסת משתמש
כפתור :רישום למשתמש חדש המעביר לטופס רישום

.4

בכל דפי האתר יופיע שלום <שם-משתמש>  +כפתור עדכון פרטים  +כפתור התנתק.

.5

לחץ המשתמש על כפתור התנתק ,חזרה לשלב .1

הביצוע
.1

נבנה דף בשם  login.aspxשיציג את הטופס הבא:

blog.csit.org.il

הילה קדמן
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בצד השרת ייקלטו הפרטים ותופעל שאילתת  selectלאיתור את המשתמש לפי השם והסיסמה.
נמצא משתמש  -נוצר עבורו אובייקט .Session

לא נמצא משתמש ,תוצג ההודעה משתמש לא נמצא.
ניתנת למשתמש האפשרות לנסות שנית  חזרה לשלב 1
או להירשם למערכת (למשתמש שטרם נרשם)  דף רישום פרטים.

נמצא המשתמש ,נוצר עבורו אובייקט  Sessionוהוא מנותב לדף הראשי של האתר
בשורת )" שם הדף "(Response.Redirect

קישור >… <a href

מעבר יזום של המשתמש לדף אחר.

)" שם הדף "(Response.Redirect

blog.csit.org.il

מעבר אוטומטי של התכנית לדף אחר ,כשמתרחש
אירוע כלשהו.
הילה קדמן

תכנות בסביבת האינטרנט
.3

3

asp.net

בדף  csשל ה masterPage -נרשום את הקוד הבא:

הצגת השעה
ברירת המחדל של אובייקט זה הוא
"אורח" (נקבע בדף )Global.asax

בניית התפריט המותאם שיוצג בדף הראשי:
אם קיים אובייקט  Sessionלמשתמש זה ,תופיע ההודעה שלום <שם-משתמש>
 +תפריט הכולל שתי אפשרויות :התנתק או עדכון פרטים אישיים
אם לא קיים אובייקט  Sessionימשיך להופיע שלום אורח והתפריט המאפשר למשתמש רשום
להתחבר ולמשתמש שאינו רשום להרשם.
הקוד ב:masterPage -

.4

כשהמשתמש לוחץ על כפתור התנתק יתבצעו הדברים הבאים:
חיסול אובייקט  Sessionשל המשתמש
א.
חזרה למצב שלום אורח ותפריט התחבר  -הרשם.
ב.
בדף  logout.aspxלא נרשום כלום.
בדף  logout.aspx.csנרשום את שתי השורות הבאות:

blog.csit.org.il

הילה קדמן

