ASP.Net - C# - MSQL

ASP veya ASP. NET, web ve masaüstü uygulamaları oluşturmak için kullanılan bir çerçevedir. ASP yazılımı formlar veya web uygulamaları halinde gelir
ve bu programlar Microsoft'un geliştirici platformu olan Visual Studio’da geliştirilir. ASP yazılımı, kurumsal veya küçük ofis ortamlarında bir Windows
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masaüstü bilgisayarında veya web barındırma sunucusunda çalışır.

İstersek Dosyamızı sadece kod, sadece tasarım ve hem kod hem tasarım kısmını aynı anda görebiliriz. Bunun için Sayfamızın alt kısmında yer alan konum
sekmesini kullanabiliriz.
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Split seçeneği Visual Studio 2005 ve önceki sürümlerde bulunmamaktadır. İlk olarak Visual Studio 2008’de kullanılmaya başlandı. Visual studio 2010 RC’de
de görebilirsiniz bu seçeneği.

Standart Kontroller
Bu bölümde Web Uygulamalarımızda kullanacağımız Standart Kontrolleri inceleyeceğiz.
NOT: Kontrolleri kullanabilmeniz için web uygulamanızın içerisindeki sayfanıza sürükleyerek bırakmanız gerekmektedir.(Örn: Aşağıdaki grafikteki gibi)

Button
Button Kontrolü, Tetikleme özelliğine sahiptir. Bir form içerisindeki kontrollerin tetiklenerek bir başka sayfaya gönderilmesini sağlayan çok kullanışlı bir
kontroldür.
Özellikleri ise aşağıdaki gibidir;
❖ Text: Button’un üzerindeki yazıyı kontrol etmektedir. Verilen değer Button üzerinde gözükecektir.
❖ Enable: Button’un kilitlenmesini sağlayan özelliktir. Değeri False olduğunda Button pasif hale gelir ve tetikleme gerçekleşmez.
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Textbox kontrolümüzdeki uygulamada Button kontrolünün işlevini daha iyi kavrayacaksınız.

Label
Kullanıcılara mesaj iletmek için kullanılan oldukça kullanışlı bir kontroldür.

Özellikleri ise;
❖ Font: Kontrolümüzün Font ayarlarını düzenlememizi sağlamaktadır.
❖ ForeColor: Kontrolümüzün Yazı rengini ayarlamamızı sağlar.
❖ Visible: Kontrolümüzün Gizlenmesini sağlar. Gizli olabilmesi için False değerini alması gerekir.
❖ BackColor: Kontrolümüzün Arka plan rengini belirler. Hexedecimal Renk kodlarının dışında rengin İngilizce karşılığı da yazılabilir (örn: Red) ❖
CssClass: Oluşturmuş olduğumuz stil sayfalarımızdaki Class’ları kontrolümüz ile ilişkilendirebiliriz.
❖ Text: Kontrolümüze varsayılan bir değer atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.

Literal
Label’den tek farkı, daha uzun veriler gösterebilir ve performansı Label’e göre daha yüksektir.

Kullanımı Label ile aynıdır, Properties içerisinde pek fazla özelliği bulunmamaktadır. Özellikleri aşağıdaki gibidir;
❖ Visible: Kontrolümüzün Gizlenmesini sağlar. Gizli olabilmesi için False değerini alması gerekir.
❖ Text: Kontrolümüze varsayılan bir değer atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir.

Textbox
Genellikle kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. İnternet sitelerinde üye girişi için kullanılan ey yaygın kontroldür.
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Her kontrolde olduğu gibi Textbox kontrolünde de özellikler vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir;
❖ Text: Kontrolümüzün içerisine varsayılan bir değer atamak için kullanılır.
❖ TextMode: Bu özellik ise Kontrolümüzün hangi tipte olacağı belirtmektedir. Bu özelliğimiz üç adet tipi öngörmektedir (SingleLine, MultiLine ve
Password). Bu tiplere ileriki konularımızda değineceğiz.
❖ MaxLength: Kontrolümüze maksimum girilecek karakter sayısını belirlemektedir.
❖ Enable: Kontrolümüzün kilitlenmesini sağlayan özelliktir. Değeri False olduğunda Bilgi girişi yapılamaz.
Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine bir adet Textbox bir adet Literal ve bir adet de Button ekleyelim.Button’a
tıkladığımızda Literal kontrolümüze Textbox’ın text özelliğini aktaralım.

Button’umuza çift tıklayalım ve button1_click içerisine kodlarımızı aşağıdaki gibi yazalım.

Üstteki grafikte görmüş olduğunuz gibi Literal kontrolümüze Textbox’ımızın text’ini aktarıyoruz.Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.
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Link Button
Adından anlaşılacağı gibi Link Button, Neredeyse Button ile aynıdır. Tek farkı üzerinde link verilebilmesidir. Click özelliğine kodumuza yazarak yönlendirme
yapabiliriz.

Image Button
Link Button ile arasında tek fark, Image Button’da Link yerine Resim olmasıdır. Oldukça kullanışlı bir kontroldür. Resim seçebilmek için Properties
penceresinden ImageURL özelliğini kullanmanız gerekiyor.

DropDownList
Bu kontrolümüz gelişmiş web sitelerinin çoğunda kullanılmaktadır. Genellikle şehir, yaş aralığı, cinsiyet, kategori ve çeşitli listelemeler yapmak için kullanılır.

Veritabanından verilerin çekilip listelenebileceği gibi, manüel olarak da veriler girilip listene bilir.
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Yukarıdaki resimde göründüğü gibi, Edit Items ile verilerimizi manüel olarak ekleyebiliriz.
❖ Enable AutoPostBack: Bu seçenek DropDownList içerisinden veri seçildiğinde otomatik olarak sayfa tetiklenecektir.
❖ Choose Data Source: Bu seçenekte, DropDownList içerisine bir veritabanına bağlanıp veri çekmek için kullanılır. ❖
Edit Items: Manüel olarak veri girişini sağlar.
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Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamıza bir adet DropDownList ve bir adet de Literal kontrolü ekleyelim.

DropDownList’e manüel olarak veri girişi yapalım.

Enable AutoPostBack özelliğini check ediyoruz. Nedeni ise DropDownList’ten seçmiş olduğumuz veriyi Literal kontrolümüzde gösterecegiz. Şimdi
DropDownList kontrolümüze çift tıklayalım ve DropDownList1_SelectedIndexChanged içerisine aşağıdaki gibi kodlarımızı yazalım.

Literal kontrolümüzün Text özelliğine DropDownList ‘de seçilen veriyi aktardık. Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

Listbox
DropDownList ile arasındaki tek fark, Listbox’un açık halde gözükmesidir. DropDownList’teki çoğu özellik Listbox’ta da aynıdır.

Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine bir adet Listbox, bir adet de Literal kontrolü ekleyelim.

Verilerimizi Edit Item kısmından manüel olarak girelim ve Enable AutoPostBack seçeneğini check edelim. Listbox’ımızdan seçilen verinin value’sini Literal
kontrolümüzün Text özelliğine aktaralım. Şimdi Listbox kontrolümüze çift tıklayalım ve ListBox1_SelectedIndexChanged içerisine aşağıdaki gibi kodlarımızı
yazalım.

Kısaca özetlemek gerekirse Listbox’dan seçmiş olduğumuz verinin value’sini Integer veri tipine dönüştürüyoruz ve string.Format ile formata uygun
ayraçlayarak döndürüyoruz.Uygulamamızı build edip çalıştıralım.

Checkbox
Checkbox, kullanıcıdan bilgi almak için kullanılan bir kontroldür. Formlarda genellikle birden fazla seçim yapmak için kullanılır. Örneğin: Kullanıcının hangi
elektronik eşyalara sahip olduğunu öğrenmek istediğimizde Checkbox ile bunu çözebiliriz.

Özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

❖ Checked: Kontrolümüzün çalıştırıldığında işaretli veya boş olmasını belirleyen seçenektir. İşaretli olması için değeri True olması
gerekmektedir.
❖ Text: Kontrolümüze varsayılan bir değer atamak için kullanılır. Kullanıcıya yansıyan yazı burada belirlenir. ❖ Enabled:
Kontrolümüzün aktif veya pasif olmasını belirler. Değer False olduğunda kontrol pasifleşir.
Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine iki adet Checkbox, bir adet de DropDownList kontrolü ekleyelim.

DropDownList kontrolümüze manüel olarak bir kaçtane veri girelim.

DropDownList içerisinden seçilen verinin Value değerine göre Checkbox’ları check’leyelim. ☺
DropDownList kontrolümüze çift tıklayalım ve aşağıdaki kodları yazalım.

DropDownList’te seçilen verinin Value değerini Interger veri tipine çeviriyoruz ve kontrol yapısı (if..else) ile işlemimizi gerçekleştiriyoruz.
Uygulamamızı build edip çalıştıralım.

CheckBoxList
Checkbox’tan tek farkı, manüel olarak birden fazla giriş yapılabilir ve giriş yapılan verileri liste halinde gösterir. Manüel olarak giriş yapılabildiği gibi
veritabanından da kayıtlar çekilerek listelenebilir.

❖ Enable AutoPostBack: Bu seçenek CheckBoxList içerisinden veri seçildiğinde otomatik olarak sayfa tetiklenecektir.
❖ Choose Data Source: Bu seçenekte, CheckBoxList içerisine bir veritabanına bağlanıp veri çekmek için kullanılır.
❖ Edit Items: Manüel olarak veri girişini sağlar.

Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine bir adet Checkboxlist, bir adet Literal kontrolü ekleyelim.

CheckBoxList kontrolümüzde sadece isimleri ekledik. Nedeni, seçilen ismin soyismini Literal kontrolümüzün Text özelliğine atayacağız. Enable AutoPostBack
özelliğini check edelim. CheckBoxList kontrolümüze çift tıklayalım ve içerisine aşağıdaki kodlarımızı yazalım.

Kısaca özetlemek gerekirse, CheckBoxList’de seçilen verinin Value değerini Integer veri tipine çeviriyoruz ve kontrol yapısı (if..else) ile işlemimizi
gerçekleştiriyoruz.
CheckBoxList içerisindeki herhangi bir veri seçildiğinde direk olarak tüm check’ler kalkıyor ve Literal kontrolümüze verilerimizi atıyoruz.
Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

Radiobutton
Checkbox’tan tek farkı, birden fazla seçilememesidir. Genellikle kullanıcıdan cinsiyet, medeni durum vb. bilgileri almak için kullanılır. Özellikleri Checkbox ile
aynıdır.

Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine iki adet Radiobutton, bir adet Literal ve birde Button kontrolü ekleyelim.

Kullanıcının cinsiyetini sorgulamak için basit bir form oluşturabilirsiniz. Button’a çift tıklayarak içerisine aşağıdaki kodları yazalım.

Kısaca özetlemek gerekirse, RadioButton’larımızın hangisinin seçili olduğunu belirliyoruz ilk önce daha sonra ise Literal kontrolümüze cinsiyeti atıyoruz.
Ardından RadioButton’lardaki Check’leri kaldırıyoruz.
Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

RadiobuttonList
CheckBoxList’den tek farkı birden fazla seçilememesidir. Radiobutton’dan farkı ise manüel olarak birden fazla giriş yapılabilir ve giriş yapılan verileri liste
halinde gösterilir olmasıdır. Manüel olarak giriş yapılabildiği gibi veritabanından da kayıtlar çekilerek listelenebilir.

Özellikleri CheckBoxList ile aynıdır.
Basit bir uygulama yapalım; Bir web uygulaması oluşturalım ve sayfamızın içerisine bir adet RadioButtonList, bir adet Literal kontrolü ekleyelim.

RadioButtonList içerisine manuel olara birkaç veri girişi yapalım.

Şimdi ise RadioButtonList kontrolümüze çift tıklayalım ve içerisine aşağıdaki kodlarımızı yazalım.

Kısaca özetlemek gerekirse, RadioButtonList içerisinden seçilen veriyi tespit ediyoruz ve Literal kontrolümüze aktarma yapıyoruz.
Uygulamamızı Build edelim ve çalıştıralım.

FileUpload
FileUpload kontrolü adından da anlaşılacağı gibi server’a dosya yollamaya yaramaktadır. Oldukça kullanışlı olan bu kontrolümüzü basit bir uygulama ile
inceleyelim;

Bir Web Uygulaması oluşturarak sayfamıza bir adet FileUpload kontrolü ve bir adet Button ekleyelim.

Button’a çift tıklayalım ve kodlarımızı yazmaya başlayalım;

❖ FileUpload.Hasfile: Dosyanın seçilip seçilmediğini kontrol ediyoruz.

İF..Else ile dosyamız seçilmiş mi seçilmemiş mi kontrol ediyoruz.Eğer dosya seçildiyse dosyamızı uygulamamızın bulunduğu klasöre kayıt ediyoruz ve sayfaya
Yüklendi yazdırıyoruz, durum tam tersi ise yani dosya seçilmemişse ekrana Yüklenemedi yazdırıyoruz.Sayfamızı çalıştıralım.

Dosyamızı seçtik ve yükle Button’una bastık, Yüklendi uyarımızı aldık bakalım dosyamız klasörümüze yüklenmiş mi?

Seçtiğimiz dosya Klasörümüze eklenmiş.

Calendar
Calendar Kontrolü, adından da anlaşılacağı gibi bir takvim kontrolüdür, web uygulamamıza takvim ekleyebilmemizi sağlar. Oldukça kullanışlı bir kontroldür.

Temel birkaç özelliğinden bahsedecek olursak;
❖ DayNameFormat: Takvimdeki günlerin nasıl yazılacağını belirler (Örn: Oca, Şub, Mar)
❖ ShowDayHeader: Takvimdeki günlerin gizlenmesini sağlar, değer False olursa günler gizlenir.

❖ SelectedDate: Sayfa çalıştırıldığında, SelectedDate içerisindeki tarih seçili durumda olacaktır. Boş ise varsayılan tarih O gün olur.
❖ Auto Format: Takvim Kontrolü’nün stilini, Auto Format ile değiştirebilirsiniz.

Multiview ve View
Multiview ve View Kontrolleri ASP.Net 2.0 ile gelen oldukça kullanışlı kontrollerdir. Multiview ve View iki ayrı kontrol gibi gözükse de bir bütün gibidirler. View
içerisinde kontrolleri barındıran bir Container görevini üstlenmektedir. Sayfada var olan fakat gösterilmesini istemediğimiz durumlarda kullanılabilir.
Multiview ve View kontrolleri sunucu taraflı kontroller olduğu için Visibility durumunu yönetirler. HTML olarak <ASP: Multiview> ve <ASP: View> olarak
görünürler. View’ler hiçbir zaman yalnız başına kullanılamazlar.

Aşağıdaki şekilde Multiview ve View hiyerarşisi yer almaktadır.

Bir Multiview Kontrolü bir defada sadece bir View görüntüleyebilmektedir. View’lerin aktif olabilmesi için ActiveViewIndex durumunun aktif hale gelmesi
gerekmektedir. Basit bir örnekle inceleyelim;

Yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz gibi View’ler Multiview’in içerisine eklenmektedir ve View’leri tetikleyici butonlar yer almaktadır. View’ler
tetiklenmediği sürece hiçbir zaman çalışmayacaklardır. Button’larımıza çift tıklayarak kodlarımızı yazalım.

ActiveViewIndex ile Multiview içerisindeki hangi View’imizin aktif hale gelmesini istiyorsak o View’in id numaralarını veriyoruz.

Wizard
Gelişmiş web sitelerine baktığınızda, kullanıcıdan bilgi alınırken adım adım ilerleyerek bilgiler alınıyor. Peki, bu nasıl yapılıyor? Bu sorunun cevabı Wizard’da
gizli ☺ ASP.Net 2.0 ile gelen oldukça kullanışlı bir kontrol olan Wizard hemen hemen her ASP.Net web projesinde kullanılıyor.Kontrolümüzü basit bir örnekle
inceleyelim.
Bir Wizard Kontrolü ekleyelim sayfamıza ve içerisine form nesneleri ekleyerek kullanıcıdan bilgi alalım ardından bunları ekrana yazdıralım.

Finish butonuna çift tıklayarak sayfa post edildiğinde yapılacak işlemler için kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk olarak form nesnelerimizden gelen verileri
alarak Literal kontrolümüzü kullanıp ekrana yazdıralım.

Uygulamamızı çalıştıralım. Bilgilerimizi girip Son butonuna tıkladığımızda, Literal Kontrollerimize veriler atanacak.

Wizard Kontrolümüzün özelliklerine bakacak olursak;
❖ FinishCompleteButtonText: Kontrolümüzün son adımında yer alan ve sayfanın tetiklenmesini sağlayan Button’un üzerinde yazacak yazıyı belirler.
❖ FinishCompleteButtonType: FinishCompleteButton’umuzun hangi tipte gözükeceğini belirler.(Button, Image, Link)
❖ ActiveStepIndex: Sayfamız çalıştırıldığında. Kontrolün ilk hangi adımdan başlayacağını belirler. Değer sayısal olarak verilir, Varsayılan değer ise
sıfırdır.(İlk adım değeri sıfırdır.)
❖ Styles: Bu bir stil sekmesidir. İçerisinde yer alan özellikleri kullanarak Wizard Kontrolümüzün stilini kişiselleştirebiliriz.
❖ Height: Kontrolümüzün yüksekliğini belirler, değerler px veya em olarak verilir.
❖ Width: Kontrolümüzün genişliğini belirler, değerler px veya em olarak verilir.
❖ Auto Format: Wizard Kontrolü’nün stilini, Auto Format ile değiştirebilirsiniz.
❖ Step: Bu seçenek ise DropDownList içerisinde gösterilmektedir. Seçmiş olduğunuz adımı ön plana getirecektir. Bunu direk olarak adım ismine
tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Validation Kontrolleri
Bir projenizde veya basit bir iletişim formu hazırladığınızda en çok karşılaşacağınız sorunların başında, formata uygun verilerin girilmemesi ve boş bırakmalar.
Bu tür sorunların önüne geçebilmek için satırlarca kod yazarsınız. ASP uygulamaları yapanlar bilirler, bir Textbox etkileşim sayfasına boş geliyor ise o
kullanıcıyı geri aynı sayfaya yönlendiririz veya bir uyarı yazısı gösteririz. Fakat bunun bir yolu daha var.
Validation Kontrolleri, Form nesneleri üzerinde işlemi tamamladığımızda kendini aktifleştiren bir yapıya sahiptir. Örnek olarak bir Textbox içerisindeki verinin
istenilen aralıkta mı? , Metinsel mi? Sayısal mı? Boş mu geçildi? Ve daha birçok işlemi yaptırabilmekteyiz. Basit bir uygulama ile Validation Kontrolümüzü
inceleyelim.
Ben daha önce bir form hazırladım. Bu formu Validation Kontrollerini kullanarak denetleyeceğiz.

Validation Kontrollerimizi açıklayacak olursak;

RequiredFieldValidator
Bu kontrol Form nesnelerimizin boş geçilip geçilmediğini denetlemek için kullanılır. Her Form nesnesi için ayrı ayrı RequiredFieldValidator eklemek
gerekmektedir.

Özelliklerine bakacak olursak;
❖ Dislayp: Üç seçenek içermektedir: Static, Dinamic, None Bu seçenekleri kullanarak kontrolün hata mesajını gösterip veya saklayabilirsiniz.
❖ ErrorMessage: İsminden de anlaşıldığı gibi hata mesajı, Kontrol aktif hale geldiğinde ekrana çıkacak hata mesajı.
❖ ControlToValidate: Bu seçenek ise hangi form nesnesi üzerinde denetleme yapacağını belirtmektedir.

RangeValidator
Bu Kontrol bir Form nesnesinin belirlenen aralık içerisinde olup olmadığını denetlemek için kullanılır. Properties’den MaximumValue ve MinumumValue
olarak değerler verilir. Bu değerler Double, String, İnteger, Date, Currency tipinde olabilir.

Özelliklerine bakacak olursak;
❖ Dislayp, ErrorMessage, ControlToValidate Özellikleri yukarıdaki gibi.
❖ MaximumValue: Form Nesnesine verilebilecek maksimum değeri göstermektedir. Bu değerden yüksek bir sayı girildiğinde RangeValidator kontrolü
aktif hale gelir.
❖ MinumumValue: Bu seçenek ise Form nesnesine verilebilecek minimum değeri göstermektedir. Bu değerden düşük bir sayı girildiğinde
RangeValidator kontrolü aktif hale gelir.
❖ Type: Bu seçenek ise Form nesnesi içerisindeki verinin hangi tipte algılanacağını belirtmektedir. Farklı bir tipte veri girildiğinde RangeValidator
kontrolü aktif hale gelir.

RegularExpressionValidator
Bu kontrol Form nesnelerinden girilen bilginin bizim ayarlarımıza uygun olup olmadığını denetlemek için kullanılır. Genellikle bu kontrolü E-mail adreslerinin
doğru girişip girilmediğini denetlemek için kullanırlar. Tabi ki sadece bunla sınırlı değil birçok denetleme özelliği var. RegularExpressionValidator kontrolünü
bir form nesnesi ile etkileşim haline getirebilmek için Properties panelini kullanalım.

Özelliklerine bakacak olursak;
❖ Dislayp, ErrorMessage, ControlToValidate Özellikleri yukarıdaki gibi
❖ ValidationExpression: Bu özellik bizim vereceğimiz ayarları göstermektedir. Bu ayarlar dışında bir veri girildiğinde RegularExpressionValidator aktif
hale gelir.

İçerisinde İnternet E-Mail Address, İnternet URL v.b birçok ayar yer almaktadır. Var olan Standart Expressions’lar dışında bizde kendi
Expression’umuzu yazabiliriz. Bunun için Standart Expression Listbox menüsünden Custom’u seçmeliyiz ve Validation Expression kutucuğunu
kullanmalıyız.
(İnternet E-Mail Address : \w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)* ) bu şekildedir.

CompareValidator
Bu Kontrol iki form nesnesinin birbiri ile uyuşup uyuşmadığını denetlemektedir.

Özelliklerine bakacak olursak;
❖ Dislayp, ErrorMessage Özellikleri yukarıdaki gibi
❖ ControlToCompare: Bu seçenek iki form nesnesinin ilk nesnesini belirtmektedir. İkinci nesne bu nesne baz alınarak denetlenir.
❖ ControlToValidate: Bu seçenek ise ikinci form nesnesini belirtir. ControlToCompare’deki veri ile eşleştirme yapılır. Eğer eşitlik sağlanmaz ise
CompareValidator kontrolü aktif hale gelir.
❖ Type: Bu seçenek ise Form nesnesi içerisindeki verinin hangi tipte algılanacağını belirtmektedir. Farklı bir tipte veri girildiğinde RangeValidator
kontrolü aktif hale gelir.

ValidationSummary
Bu Kontrol Form nesnelerini denetleyen Validation Kontrollerinin tamamını göstertmek için kullanılır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz 4 adet Validation
Kontrolünde Dislayp seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek içerisinde yer alan None şıkkı. Kontrollerin kendi içerisinde gözükmemesini ve içerisindeki
ErrorMessage’yi ValidationSummary’e göndermesini sağlayacaktır. Bu kontrolde oldukça kullanışlı bir kontroldür. Eklendikten sonra hiçbir Properties ayarı
yapılmaz ValidationSummary’de. Otomatik olarak Dislayp=”None” olan Kontrolleri çekecektir.

CustomValidator
Bu Kontrol Validation için kendi kodumuzu yazmamıza olanak tanır.

DynamicValidator
Bu Kontrol Dinamik olarak Validation üretmemizi sağlar.

Hazırlamış olduğumuz örnek uygulamayı çalıştıralım ve ekran çıktısını hep beraber inceleyelim.

Ekran çıktısında da gördüğünüz gibi uyuşmayan form nesneleri için hata mesajları çıktı ekrana. Fark ettiyseniz sayfa post edilmiyor. Validation Kontrollerinin
en önemli özelliği de bu olsa gerek

Navigation Kontrolleri
SiteMapPath
Web tabanlı uygulamalarınızda birçok web formu(sayfa) olabilir ve bu web formlarınızı hiyerarşik düzende göstermek isteyebilirsiniz. Bu kontrol sizin
isteğinizi fazlasıyla karşılayacaktır.
SiteMapPath, ASP.Net 2.0 ile gelen oldukça Kullanışlı bir kontroldür.Basit bir örnekle kontrolümüzü inceleyelim; Bir ASP.Net Web Projesi oluşturarak,
projemizin içerisine aşağıdaki grafikte olduğu gibi sayfalar oluşturalım.

Sayfalarımız üstteki grafikte olduğu gibi görünmektedir. Add New Item seçeneğine tıklayarak karşımıza gelen pencereden Web.Sitemap oluşturalım.

Web.Sitemap dosyamız XML tabanlı esnek bir yapıya sahiptir. Özelliklerini inceleyelim;
SiteMap: SiteMapPath Kontrolüne gönderilecek olan verilerin saklanacağı etikettir. İçerisinde SiteMapNode etiketi açılarak var olan sayfalar belirtilir.
SiteMapNode: Üstteki özellikte de belirttiğimiz gibi sayfalarımızı belirtmek için kullandığımız etikettir. Alt kategori grubu ekleyebilmek için SiteMapNode
etiketini kapatmadan önce içerisinde tekrar bir Site MapNode etiketi açılır.
❖ Url: Bu özellik sayfamızın tıklandığında nereye yönleneceğini belirtir.(örn: anasayfa.aspx)
❖ Title: Adından da anlaşılacağı gibi başlık görevi görmektedir. Ekranda görünecek başlık burada belirlenir.
❖ Description: Bu özelliğimiz ise açıklama satırıdır. Sayfa ile ilgili bilgiyi buraya kısaca buraya girebilirsiniz.Bu bilgi yayınlanacak olan linkin Alt
özelliğinde gözükecektir.
Bilgilerimizi uygulamamızdaki sayfalara göre dolduralım.

Web.Sitemap sayfamızdaki verilerimizi sayfamıza nasıl çekeriz ?
SiteMapPath kontrolümüzü burada bu işlemi gerçekleştirebilmek için kullanacağız ve özelliklerine değineceğiz. Sayfamıza SiteMapPath Kontrolü ekleyelim.

Üstteki grafikte gördüğünüz gibi, SiteMapPath Kontrolünü eklediğimizde Web.sitemap dosyasındaki veriler otomatik olarak çekiliyor ve Kontrol
şekilleniyor.Sayfamızı çalıştıralım.

Tarayıcımızda görünen SiteMapPath kontrolü bu şekildedir.
Kontrolümüzün temel birkaç özelliğini inceleyelim;
❖ PathSeparator: Sayfalarımızı hiyerarşik bir düzende gösterirken, Sayfalar arasında kullandığımız karakter tipidir. Biz uygulamamızda “/” (Slash)
karakterini kullandık. Sizler uygulamalarınızda istediğiniz karakteri kullanabilirsiniz.
❖ PathDirection: Sayfalarımızı sağdan sola veya soldan sağa olarak yayınlayabilmemizi sağlar. İki seçenek içerir CurrentToRoot(alt dizinden ana
dizine)ve RootToCurrent (ana dizinden alt dizine)
✓ CurrentToRoot: Bu seçenek Soldan sağa yayınlamaktadır.
✓ RootToCurrent: Bu seçenek ise Sağdan Sola yayınlamaktadır ve varsayılan seçenek budur.

Treeview
Treeview, ASP.Net 2.0 ile gelen ve gayet kullanışlı olan bu kontrol, XML tabanlı veri kaynaklarına ait bilgilerin hiyerarşik bir yapıda göstermemizi
sağlayacaktır. Treeview, Web.SiteMap dosyasını bir veri kaynağına bağlanmadan göremez. SiteMapPath ise tam tersine sayfaya eklendiğinde otomatik
olarak algılar. Basit bir uygulama ile kontrolümüzü inceleyelim;

Uygulamamızı oluşturalım ve sayfalarımızı hazırlayalım.

Bir Ana Sayfa(Default.aspx), Fiyatlar(fiyatlar.aspx),Listeler(listeler.aspx),Ürünler(urunler.aspx) ve bir de Web.SiteMap dosyamız var. Web.SiteMap
dosyamızı uygulamamızdaki sayfalara göre dizayn edelim;

Üstteki grafikte yer alan etiketlerin açıklamaları SiteMapPath kontrolünde yer almaktadır.
Şimdi sayfamıza Treeview kontrolümüzü ekleyelim.

Sayfamıza Treeview kontrolünü ekledik, isterseniz Auto Format’ı kullanarak tasarımı grafikteki gibi değiştirebilirsiniz. Treeview kontrolü Web.SiteMap
dosyasını otomatik olarak algılayamadığı için SiteMapDataSource yardımı ile Web.SiteMap’i Treeview’e bağlayacağız.

SiteMapDataSource’yi sayfamıza eklediğimizde otomatik olarak Web.SiteMap dosyamızı algılar. Şimdi SiteMapDataSource’mizi Treeview’e tanıtalım.

Choose Data Source ile SiteMapDataSource’yi tanımlıyoruz. Ardından Treeview kontrolümüze baktığımızda Web.SiteMap dosyamızın içerisindeki verilerin
çekilmiş olduğunu göreceksiniz.
Treeview Tasks içerisinde yer alan Show Lines seçeneği ne işe yarar o konuya değinelim biraz;
❖ Show Lines: Bu seçenek seçili olduğunda Treeview kontrolü sayfalar arası hatları gösteriyor.aşağıdaki grafiğe baktığınızda daha iyi anlayacaksınız.

Show Lines seçeneği seçili durumda olduğunda Hatların belirginleşiyor.
Treeview kontrolümüzün bazı özelliklerini inceleyerek konumuzu sonlandıralım;
❖ ShowCheckBoxes: Bu özelliğimiz Treeview kontrolünün Node’larında checkbox kullanabilmemizi sağlamaktadır.Beş seçenekten birini seçmek
zorundasınız
✓ None: Bu özelliği kullanmayacaksanız bu şıkkı kullanmalısınız.
✓ Root: Bu ise ana dizini belirtir yani bizim uygulamamızda Ana Sayfa’nın baş kısmına ekleyecektir.
✓ Parent: Burada ise bir alt kategoride işlem yapılmaktadır bizim uygulamamızda Listeler’in baş kısmına ekleyecektir.
✓ Leaf: Burada ise en alt kategoride işlem yapılmaktadır. Bizim uygulamamızda Ürünler ve Fiyatlar’ın baş kısmına ekleyecektir.
✓ All: Adından da anlaşılacağı gibi hepsinde kullanılır.

Menu
Menu Kontrolü, ASP.Net 2.0 ile gelen oldukça kullanışlı bir kontroldür.Web uygulamalarında sıkça kullanılan bu kontrol Web.Sitemap ve XML dosyasından
veri çekebildiği gibi manüel olarak da veri eklenebilmektedir. Basit bir uygulama ile kontrolümüzü inceleyelim;
Bir Web Uygulaması oluşturalım ve sayfamıza bir adet Menu kontrolü ekleyelim.

Menu kontrolümüzün sağ üst tarafında bulunan ok’a tıkladığımızda karşımıza ayarlamaların yapıldığı ufak bir panel açılıyor.Sırasıyla özellikleri inceleyelim;
❖ Auto Format: Kontrolümüzün tarayıcımızda hangi stilde görüneceğini ayarladığımız kısım.
❖ Choose Data Source: Kontrolümüze bir veritabanından veri çekmek için kullanılan kısımdır.
❖ Edit Menu Items: Bu kısımda kontrolümüze manüel olarak veri girişi yapabiliriz.
❖ Views: Bu kısımda ise kontrolümüzün Dinamik stilde mi? Yoksa Statik stilde mi? Gözükmesini ayarlarız.
Edit Menu Items seçeneğine tıklayalım ve verilerimizi manül olarak ekleyelim.

Üstteki grafikte görmüş olduğunuz gibi verilerimizi kontrolümüze ekledik.
1. Add a Root Item olarak bilinen bu kısım kontrolümüze üst dizin eklememizi sağlıyor. Üstteki grafikte bulunan Ana
Sayfa, Ürünler, Hakkımızda, İletişim birer üst dizindir.

2. Add a Child Item olarak bilinen bu kısım kontrolümüze alt dizin eklememizi sağlıyor. Üstteki grafikte olduğu gibi
Elektronik Ürünler ve Ev Eşyaları birer alt dizindir.
3. NavigateUrl, verimize tıkladığımızda gideceğimiz yolu belirlemektedir.
4. Text, Ekrande görünecek yazıdır.
Ayarlarımızı tamamladıktan sonra, Uygulamamızı build edip çalıştıralım.

Uygulamamız browserda gördüğünüz gibi hatasız çalıştı. Manüel olarak veri eklemeyi gördük, şimdi ise bir Site Map dosyasından veri çekerek kontrolümüze
eklemeyi görelim; Uygulamamıza bir adet Site Map dosyası ekleyelim.

Uygulamamıza eklediğimiz Web.sitemap dosyamızı açalım ve içerisindeki detayları inceleyelim.

Web.Sitemap dosyamız XML tabanlı esnek bir yapıya sahiptir. Özelliklerini inceleyelim;
SiteMap: SiteMapPath Kontrolüne gönderilecek olan verilerin saklanacağı etikettir. İçerisinde SiteMapNode etiketi açılarak var olan sayfalar belirtilir.
SiteMapNode: Üstteki özellikte de belirttiğimiz gibi sayfalarımızı belirtmek için kullandığımız etikettir. Alt kategori grubu ekleyebilmek için SiteMapNode
etiketini kapatmadan önce içerisinde tekrar bir Site MapNode etiketi açılır.
❖ Url: Bu özellik sayfamızın tıklandığında nereye yönleneceğini belirtir.(örn: anasayfa.aspx)
❖ Title: Adından da anlaşılacağı gibi başlık görevi görmektedir. Ekranda görünecek başlık burada belirlenir.
❖ Description: Bu özelliğimiz ise açıklama satırıdır. Sayfa ile ilgili bilgiyi buraya kısaca buraya girebilirsiniz. Bu bilgi yayınlanacak olan linkin Alt
özelliğinde gözükecektir.
Bilgilerimizi uygulamamızdaki sayfalara göre dolduralım. Örnek olarak Ana Sayfa, Ürünler, Kadromuz sayfalarımız olsun ve Ürünlerimiz altında Elektronik
Ürünler ve Dekorasyon Ürünleri sayfalarımız olsun. Bilgilerimizi aşağıdaki gibi dolduralım.

Menu kontrolümüze Site Map dosyasından verileri çekerken Choose Data Source kısmını kullanıyoruz.

Üstteki grafikte gördüğünüz gibi iki seçenek var. Bu iki seçenekten birisini seçebilir ve verilerinizi oradan aktarabilirsiniz.
Specify an ID for the data source, Data source’mizin ID’sini göstermektedir. Otomatik olarak bir ID atanacaktır, seçeneklerden birisini seçtiğinizde, kendinize
özel ID yazabilirsiniz bu kısıma.
Site Map seçeneğini seçip OK tuşuna bastığımızda Kontrolümüz otomatik olarak Site Map dosyasını algılıyor ve verileri çekerek şekilleniyor.

Uygulamamızı build edip çalıştıralım.

Menu kontrolümüze Site Map dosyasından veri bu şekilde çekiliyor.

Data Kontrolleri
Data kontrolleri veritabanına bağlanmak için kullanmış olduğumuz kontrollerdir. Bu kontroller sayesinde bir satır bile kod yazmadan veritabanı ile bağlantı
oluşturabilir, verilerimizi çekebilir ve verileri istenilen kontrole aktarabiliriz.Aktarabileceğimiz kontrollerin başında Gridview, Listview, Datalist v.b. gelir.
Bu kısımda AccessDataSource, SqlDataSource ve XmlDataSource kontrollerine değineceğim.Sırasıyla bu kontrollerimizi inceleyelim.

AccessDataSource
Microsoft Access veritabanına nesnel yol ile bağlanabilmemizi sağlayan kontroldür. Bir web uygulamasında birden çok AccessDataSource kontrolü
kullanılabilir.

Veritabanını belirterek Provider’i kendi oluşturmaktadır. Kontroller ile bir satır kod yazmadan bile web uygulamanızı tamamlayabilirsiniz.

Dataset ve DataReader veri kaynağı modunu destekleyen AccessDataSource kontrolü, Dataset ile verileri hafızasında barındırır ve filtreleme işlemleri
yapılabilir. Delete,Insert,Update gibi komutları veri kaynağı üzerinden gerçekleştirebilir.
Basit bir uygulama ile Kontrolümüzü inceleyelim;
Bir web uygulaması oluşturalım ve MS Access veritabanımızın içerisine bir tablo oluşturup App_data klasörümüzün içerisine kayıt edelim.

id – Otomatik Sayı
adi – Metin yas –
sayı
Olarak field’larımızı ayarlayalım ve bir kaç tane rasgele veri girişi yapalım.
Web uygulamamıza bir adet AccessDataSource ekleyelim.

AccessDataSource kontrolümüzü Configure edebilmemiz için ilk önce kontrolümüzün sağ üst tarafında bulunan OK’a tıklayarak ayar panelinin açılmasını
sağlamalıyız.

açılan kısımdan Configure Data Source linkine tıklayalım. Karşımıza gelen pencereden veritabanımıza bağlantı sağlayacak ayarlamaları yapacağız.

Configure Data Source penceresindeki Browse button’una bastığımızda bizden bir veritabanı seçmemizi istiyor. App_data içerisindeki developermania.mdb
dosyamızı seçiyoruz ve ilerliyoruz.

Veritabanımızın yolu Microsoft Access data file kısmında belirdi.Next button’una tıklayarak ilerleyelim.

Bu kısımda bizden istediği; veritabanına nasıl bağlanmak istiyorsunuz? Numaralandırmalara
göre sırasıyla inceleyelim

1) Specify a custom SQL Statement or Stored Procedure
Bu kısım tablomuza özel olarak ayrıntılı bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlar bu kısım seçili olursa eğer SQL cümleciklerimizi kendimiz yazmamız
gerekecek.
2) Specify Columns From a Table or View
Bu kısımda ise 1. Kısımdakilerin tam tersi SQL cümleciğini bizim vermiş olduğumuz talimatlara göre kendi üretmektedir. Bu üretmiş olduğu cümleciği
6. Kısımda göstermektedir.
3) Name
Bu kısımda Veritabanımızın içerisindeki hangi tablo ile işlem yapacağımızı belirtmemizi sağlar. Tablomuzu seçtiğimizde otomatik olarak aşağıdaki
Columns kısmındaki fieldlarımız görünmektedir.
4) Columns
Bu kısım tablomuzdaki fieldlarımızı göstermektedir ve hangi field içerisindeki verileri çekmek istediğimizi burada belirleriz. Bizim dört adet field’ımız
vardı fakat burada beş adet var bunun nedeni yıldız(*) seçeneğidir. Bu yıldız seçeneği tablomuzdaki bütün fieldları seçmemizi sağlar.
5) Where, Order by, Advanced
Bu bölümdeki butonların ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır.
Where: Tablomuzda bir karşılaştırma yapmak istediğimizde kullanırız genellikle. Bu kısım veritabanına direk olarak bağlantı yaptığımız sırada pek
kullanılmaz, Kullanım alanları genelde Kategorileşme, Üye girişi gibi uygulamalarda kullanılır.

Order by: Tablomuzdan verileri nasıl bir sıralama ile çekeceğimizi bu kısımda belirlemekteyiz. İki seçenek vardır bu kısımda fielde göre
ASC(ASCENDİNG) veya DESC(DESCENDİNG) olmalıdır. Örneğin: Adi field’ında ki verileri DESC olarak sıralamak istersek veriler alfabeye göre tersten
sıralanır.

Advanced: Bu kısımda veritabanımıza bir nevi veri giriş izinlerini açmış oluyoruz. Update(Güncelleme), Insert(Yeni Kayıt), Delete(Silmek) gibi izinleri
buradan verebiliriz.

6) Burası da son olarak verdiğimiz talimatların SQL cümleciğine çevrilmiş kısmıdır.
Next diyerek ilerleyelim.

Test Query button’una basarak veritabanımızdaki sorgumuzu test edebiliriz veya direk Finish’e tıklayarak veritabanına bağlanma işlemimizi
tamamlayabiliriz. Finish’e tıkladığımızda AccessDataSource kontrolümüz Configure edilmiş oluyor. Şimdi ise bu Data kontrolümüzün içerisindeki verileri bir
başka kontrole atamayı göreceğiz.
Sayfamıza bir adet Gridview ekleyelim.

Gridview’imizin Choose Data Source kısmında bulunan drop menüsünüden Configure etmiş olduğumuz Data kontrolümüzü seçelim.

AccessDataSource kontrolümüzü seçtiğimizde Gridview kendisini veritabanımıza göre şekillendiriyor. Data kontrolümüzü Configure ederken Advanced
kısmındaki seçeneği check ettiğimiz için Enable Editing ve Enable Deleting seçenekleri aktif hale geldi.

Bu seçenek sayesinde Gridview üzerinden veritabanımızı basitce yönetebiliriz.
Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

SqlDataSource
Microsoft SQL Server veritabanına nesnel olarak bağlanabilmemizi sağlayan kontroldür. AccessDataSource’de olduğu gibi, Bir web uygulamasında birden çok
SqlDataSource kontrolü kullanılabilir. Veritabanımıza bağlanmak için bizde bu kontrolü kullanacağız.

Sayfamıza sürükleyerek çekelim ve bırakalım. Hemen sağ kısmında bir kutucuk açılıyor ve Configure Data Source linki çıkıyor. O linke tıklayalım ve
veritabanına bağlanma işlemimizi tamamlayalım

Veritabanımızı DropDownList kısmında seçiyoruz ve gördüğünüz gibi Connection String kısmında otomatik olarak SQL Provider’imizi oluşturdu kendisi. Next
diyerek ilerleyelim.

Karışımıza böyle bir uyarı çıktı, Web uygulamanız için bir ConnectionString oluşturmak istiyor musunuz? Uyarısına Yes, Save This Connection As: kutucuğunu
işaretleyerek Next’e basıp devam edelim.

Bu kısımda bizden istediği; veritabanına nasıl bağlanmak istiyorsunuz?

Numaralandırmalara göre sırasıyla inceleyelim

1) Specify a custom SQL Statement or Stored Procedure
Bu kısım tablomuza özel olarak ayrıntılı bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlar bu kısım seçili olursa eğer SQL cümleciklerimizi kendimiz yazmamız
gerekecek.
2) Specify Columns From a Table or View
Bu kısımda ise 1. Kısımdakilerin tam tersi SQL cümleciğini bizim vermiş olduğumuz talimatlara göre kendi üretmektedir. Bu üretmiş olduğu cümleciği
6. Kısımda göstermektedir.
3) Name
Bu kısımda Veritabanımızın içerisindeki hangi tablo ile işlem yapacağımızı belirtmemizi sağlar. Tablomuzu seçtiğimizde otomatik olarak aşağıdaki
Columns kısmındaki fieldlarımız görünmektedir.
4) Columns
Bu kısım tablomuzdaki fieldlarımızı göstermektedir ve hangi field içerisindeki verileri çekmek istediğimizi burada belirleriz. Bizim dört adet field’ımız
vardı fakat burada beş adet var bunun nedeni yıldız(*) seçeneğidir. Bu yıldız seçeneği tablomuzdaki bütün fieldları seçmemizi sağlar.
5) Where, Order by, Advanced
Bu bölümdeki butonların ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır.
Where: Tablomuzda bir karşılaştırma yapmak istediğimizde kullanırız genellikle. Bu kısım veritabanına direk olarak bağlantı yaptığımız sırada pek
kullanılmaz, Kullanım alanları genelde Kategorileşme, Üye girişi gibi uygulamalarda kullanılır.

Order by: Tablomuzdan verileri nasıl bir sıralama ile çekeceğimizi bu kısımda belirlemekteyiz. İki seçenek vardır bu kısımda fielde göre
ASC(ASCENDİNG) veya DESC(DESCENDİNG) olmalıdır. Örneğin: Adi field’ında ki verileri DESC olarak sıralamak istersek veriler alfabeye göre tersten
sıralanır.

Advanced: Bu kısımda veritabanımıza bir nevi veri giriş izinlerini açmış oluyoruz. Update(Güncelleme), Insert(Yeni Kayıt), Delete(Silmek) gibi izinleri
buradan verebiliriz.

6) Burası da son olarak verdiğimiz talimatların SQL cümleciğine çevrilmiş kısmıdır.
Next diyerek ilerleyelim.

Burası ayarlarımızı yaptığımız son adımdır. Şimdi veritabanı bağlantımızı oluşturduk ve test etmeye geldi sıra Test Query butonuna basarak veritabanımıza
doğru ulaşabilmiş miyiz kontrol edelim.
Biz tablomuza hiç veri eklemediğimiz için veri çıkmadı ekrana ama field isimleri çıksa yeter bizim için ☺ Finish diyerek sonlandıralım ayarımızı.
Şimdi bu nesnemizi kullanabilmek için bir başka nesneye ihtiyaç duymaktayız bu nesneler neler olabilir; Datalist olabilir. Gridview olabilir. Biz Gridview
kullanalım. Sayfamıza bir adet Gridview çekelim ve aşağıdaki grafikteki gibi ilerleyelim.

Choose Data Source kısmında oluşturmuş olduğumuz SqlDataSource belirdi. Seçiyoruz ve veritabanımıza bağlantımızı kuruyoruz.
Auto Format ile Gridview’in tasarımını değiştirebiliriz.

SqlDataSource kontrolümüzü seçtiğimizde Gridview hemen değişti ve veritabanımızın içerisindeki fieldları tanıyarak kendini ona göre ayarladı.
SqlDataSource kısmında ayarı yaparken Advanced ayarlarında veri izinleri vermiştik bu sayede Enable Paging, Sorting, Deleting, Editing, Selection
seçenekleri aktif hale geldi. Bu ayarları kullanaraktan veritabanını yönetmiş olacağız. Bu seçenekleri check ettikten sonra Gridview daha gelişmiş bir hale
gelecektir.
❖ Enable Paging: Verileri Sayfalamaya yarar.
❖ Enable Sorting: Field isimlerine link verir ve sıralamayı DESC veya ASC olarak değiştirmenizi sağlar.

❖ Enable Deleting: Adından da anlaşılacağı gibi veriyi siler.
❖ Enable Editing: Veriyi düzenlemeye yarar. Tıkladığınızda veriler textbox içerisinde aktif olarak güncellemenizi sağlar.
❖ Enable Selection: Veriyi seçmeye yarar.
Peki, Yeni bir kayıt nasıl eklerim?
Çok güzel bir soru ☺ hemen anlatayım; Edit Templates seçeneğine tıklayalım.

Edit Templates içerisine bir adet DetailsView eklememiz gerekmektedir.

Auto Format kısmından tasarımını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Choose Data Source kısmında ise veritabanı ayarlarımızı yapmış olduğumuz
SqlDataSource’ü seçelim. Ardından sadece veri eklemek istediğimiz için Enable Inserting seçeneğini check ediyoruz.
Properties ayarları ise aşağıdaki grafikteki gibidir.

DefaultMode seçeneğini Insert yapmazsak, veritabanındaki veriler kutucuklarımızda yer alacaktır.Web uygulamamızı Build edelim ve hata yoksa çalıştırıp
test edelim.

Build ettik ve bir hata çıkmadı. Çalıştıralım uygulamamızı.

Web uygulamamızı çalıştırdık gördüğünüz gibi hem yeni veri ekleyebilmekteyiz hem silip hem de güncelleyebilmekteyiz. Veritabanımızı data kontolleri ile bu
şekilde kullanmaktayız.

XmlDataSource
XmlDataSource, XML dosyalarımızıa erişmek ve içerisindeki verileri listelemek için kullanılan bir data kontrolüdür. XmlDataSource Treeview gibi hiyerarşik
yapıya sahip kontroller için kullanılabilir.
Data kontrolümüzü basit bir uygulama ile inceleyelim;
Bir web uygulaması oluşturalım ve uygulamamızın içerisine Add New Item kısmından bir adet XML sayfası oluşturalım.

XML dosyamızın oluşturduktan sonra karşımıza gelen erkanguzelkucuk.xml sayfasını aşağıdaki gibi düzenleyelim.

Üstteki grafikteki liste çok basit bir liste oldu. Siz kendinize göre bu listeyi düzenleyebilirsiniz. Şimdi XML sayfasından verilerimizi XMLDataSource kullanarak
Treeview kontrolüne nasıl aktaracağız onu göreceğiz. Sayfamıza bir adet XMLDataSource kontrolü ekleyelim.

XMLDataSource kontrolümüzün sağ üst kısmında bulunan ok simgesine tıklayalım ve ayar panelimizi açalım, üstteki grafikteki gibi.
XMLDataSource kontrolümüzü Canfigure etmek için Configure Data Source linkine tıklayalım.

Configure Data Source panelimiz üstteki grafikteki gibi, Data file kısmı bizim XML sayfamızın yolunu yazacağımız alan. Browse Button’una tıklayalım ve XML
dosyamızı seçelim.

erkanguzelkucuk.xml sayfamızı seçelim ve OK button’una basalım.

Data file kısmında XML dosyamızın yolu belirdi OK button’una basarak Configure Data Source işlemimizi tamamlayalım.
XMLDataSource kontrolümüzü Treeview’de göstereceğiz bu nedenle Toolbox’dan sayfamıza bir adet Treeview ekleyelim.

Treeview kontrolümüzün sağ üst kısmında bulunan OK simgesine tıklayalım ve ayarlama panelimizi açalım. Choose Data Source kısmından XMLDataSource
kontrolümüzü seçelim.

XMLDataSource kontrolümüzü seçtiğimizde Treeview kontrolümüz şekilleniyor. Auto Format kısmından Treeview kontrolününün tasarımını
ayarlayabilirsiniz.
Uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

Show Lines seçeneği ise Check durumda ise Treeview içerisindeki veriler arasındaki hatlar belirgin hale geliyor.

Show Lines seçeneğini Check edelim ve uygulamamızı Build edip çalıştıralım tekrar.

Uygulamamızı çalıştırdığımızda Show Lines sayesinde hatların belirginliği ortaya çıkmış oldu.

Hata Yakalama
Try, Catch, Finally
Bir uygulama, başlangıç ve bitiş arasında yazılan kodlardan ibarettir. Peki, bu başlangıç ve bitiş arasında neler oluyor? Bir uygulamayı hiç test etmeden
bitirdiniz mi? hayır seslerini duyar gibiyim

FormatException, OverFlowException hataları ile karşılaşanlarımız az değil hatta karşılaşmamak mümkün değil

denecek kadar azdır(Dalgınlığınıza gelebilir) Bu hataları yakalamak için en çok kullanılan yöntem olan Exception Sınıfından türetilen Try – Catch – Finally
Bloklarını kullanırız.
Basit bir örnekle açıklamak gerekirse; bir projeye başladınız veya basit bir form oluşturdunuz, bu formdan bilgileri almak istiyorsunuz, a değişkenine atadığınız
bir textbox ve b değişkenine atadığınız textbox var diyelim ve bu textbox’lardan verileri alıp toplamak istiyorsunuz. Peki, kullanıcı eğer Integer tipinde bir değer
değil de String tipinde(a, b, c…) bir değer girerse ne olacak? Bu tip sorunları Validation Kontrolleri ile veya Client-Side Coding(Sunucu Taraflı Kodlama) ile

önleyebilirsiniz. Bir diğer yol ise Sunucuda oluşabilecek bir hatayı(Dosya yolunuzun, adınızın değişmesi gibi) kullanıcıya bildirip ne yapması gerektiğini
iletebilirsiniz. Basit bir uygulama ile Try – Catch – Finally Bloklarımızı inceleyelim;
İki adet textbox, bir adet Buton ve bir adet Label oluşturalım. Textbox’tan gelen Integer verileri toplayıp Label’a yazdıralım.(Yeni başlayanlar için güzel bir
uygulama

)

Button1_Click içerisine gelerek kodlarımızı yazmaya başlayalım;

Try içerisinde kodlarımız çalıştırılıyor, eğer bir hata ile karşılaşılır ise çalışma durduruluyor ve Catch kısmına geçiyor belirtilen bir Exception var ise hata mesajı
otomatik olarak yazdırılabiliyor veya Exception belirtmeden manüel olarak da hata mesajı yazılabilir. Finally kısmı ise hata çalışsa da çalışmasa da her iki
durumda da çalışır. Biz burada Textbox’ların içini temizledik.
Peki, Catch ile başka hangi Exception’ları kullanabiliriz.

❖ Exception: Varsayılan tiptir, genellikle tek başına kullanılır. Hata durumunda hatayı belirtilen değişkene aktarır.
❖ FormatException: Formata uygun verinin girilmediği zaman harekete geçer.
❖ OverFlowException: Burada ise veri taşma yapıyorsa(belirlenen veri tipinin sınırları dışında ise) ❖ DivideByZeroException: Sıfıra bölünme
durumunda harekete geçmektedir.
Build edip hata yoksa çalıştıralım. Her iki durumda deneyelim(ilk olarak sayısal değerler girelim, ikinci kez çalıştırdığımızda ise metinsel değerler
girelim)

Master Page
ASP ile web uygulaması geliştirmişliğiniz varsa eğer Master Page ‘i çok çabuk kavrayacaksınız. Web sitelerinde genellikle üst kısım(header),Alt kısım(Footer)
ve belirli birkaç uygulama her sayfada ayrı ayrı eklenmez. Düşünün 150 sayfalı bir web uygulamanız var ve sayfada ufak bir değişiklik yapmak istediğinizde
tüm sayfalarda yapmak zorunda kalırdınız. Bu çok zahmetli olurdu. ASP ile uygulama geliştirenler bu konuda deneyimli oldukları için zorluk çekmeyeceklerdir.
ASP’de Include yöntemi ile bir sayfa yapıp o sayfayı diğer tüm sayfalara gömerek bu zahmetten kurtulabiliyorduk. ASP.Net ise Master Page ile bizlere bu
özelliği daha gelişmiş olarak sunuyor.

Master Page Nedir? Nasıl Kullanılır?
ASP uygulamalarında Include ettiğimiz sayfaları çalıştırmadan düzenleyemiyorduk. Fakat Master Page ile artık bu sorun ortadan kalktı ve bu özellik oldukça
kullanışlı bir araç oldu. Bir web uygulaması oluşturalım ve detaylı olarak inceleyelim;

Uygulamamıza bir adet Master Page ekliyoruz.

Master Page sayfamızın Source bölümüne baktığımızda <div> arasında bir ContentPlaceHolder olduğunu görmekteyiz. Bu kısmı şimdilik silelim daha sonra
bu konuya değineceğim.

Şimdi Master Page sayfamız içerisinde tasarım yapmaya başlayalım.

Master Page sayfamızın içerisine tablomuzu ekledik ve tasarımımızı yaptık. Header, Footer, Sol menü kısmı birde her sayfada değişecek olan orta kısım(beyaz
kısım).
ContentPlaceHolder ne işe yarıyor burada buna değineceğiz. Master Page’yi uygulayacak olan sayfaların rahat erişebileceği ve içerik oluşturabileceği alandır.
Sayfa içerisinde birden fazla ContentPlaceHolder kullanılabilir. Beyaz kısma Toolbox’dan bir adet ContentPlaceHolder ekleyelim.

Master Page sayfamıza eklediğimiz ContentPlaceHolder her sayfanın kendi içeriğini oluşturmasını sağlayacaktır.
Peki, Master Page Web formlarında nasıl kullanılır. Uygulamamıza Add New Item kısmını açarak Master Page’li bir web formu oluşturacağız;

Üstteki grafikte gördüğünüz gibi Web Formunu seçtiğimizde Bize Master Page olacak mı? Diye sormaktadır. Select Master Page seçeneğine check yapalım ve
devam edelim.

Master Page’li Web formunu eklediğimizde bizden bir Master Page sayfası belirtmemizi istiyor. Tasarımını yapmış olduğumuz erkan.master sayfasını
seçiyoruz ve devam ediyoruz.

Master Page’li bir sayfa oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi sadece ContentPlaceHolder kısmına dokunabilmekteyiz. Diğer kısımlar Master Page tarafından
kilitlenmiştir. Şimdi ContentPlaceHolder kısmı nasıl kullanılır kısmına gelecek olursak eğer, ContentPlaceHolder kısmını bir aspx sayfası gibi kullanabiliriz. Bu
alanda veritabanımızdan veri çekerek gösterelim hemen.

Veritabanını Kullanma, ilerleyen konularda anlatıldığı için burada yüzeysel olarak geçiyorum. Daha önce hazırlamış olduğum bir veritabanım var işlemlerimizi
onun üzerinden gerçekleştireceğim. Bu şekilde sayfamıza bir Gridview ve bir SqlDataSource ekleyelim ve verilerimizi veritabanımızdan çekelim. Sayfamızı Build
edip çalıştıralım.

Gördüğünüz gibi ContentPlaceHolder sayfamızın bir aspx sayfasından pek farkı yok. Üzerinde rahatça çalışabiliriz. Birkaç soru ile konumuzu tamamlayalım;
Diyelim ki, bir buton oluşturduk ve bu butona tıklandığında istediğimiz işlemi yapmasını istiyoruz. Bunu aspx sayfalarında aspx.cs sayfasında yapıyorduk. Fakat
Master Page’li bir sayfada işlemlerimizi nereden gerçekleştireceğiz. aspx sayfanızın source kısmında <script></script> tagları arasında gerçekleştiriyorduk.
Aynı şekilde Master Page’li bir sayfa içerisinde de bu taglar arasında işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Aşağıdaki grafikte olduğu gibi

Web User Control Nedir? Nasıl Kullanılır?
Master Page çıkmadan önce kullanılan Web User Control Master Page’den farklı çalışırlar.Tasarım zamanında içeriği görünmez buda Master Page ile
arasındaki en önemli farklılıktır.Sayfa uzantısı .ascx’tir ASP ile kullandığımız Include’ye benzer bir bakıma. Hazırlamış olduğumuz Web User Control içeriğini
her sayfaya teker teker taşımamız gerekmektedir. Basit bir uygulama ile inceleyelim;
Web uygulaması oluşturalım ve Add New Item bölümünden bir adet Web User Control oluşturalım.

Web User Control sayfalarının aspx sayfaları ile arasında pek fark yoktur. Tasarım ve kodlamalar aynen burada da yapılabilir.Arasındaki tek fark Web User
Control sayfaları tek başına çalıştırılamazlar.

Üstteki grafikte Web User Control sayfasının Source kısmını görmektesiniz.
Web User Control sayfamızın içeriğini oluşturalım.

Web User Control sayfamızın içerisine bir menü oluşturduk ve bu menüyü default.aspx sayfamızda gösterelim. Web User Control sayfamızı aspx sayfalarında
sürükleyip bırakarak kullanmaktayız.

Sayfamızı Build edelim ve çalıştıralım.

Default.aspx sayfamızı çalıştırdık ve Web User Control sayfamızın nasıl çalıştığını görmüş olduk.

Web. Config
Yapı olarak XML kullanılmaktadır. Web uygulamamızdaki ayarlamalarımızı yapmış olduğumuz dosyadır.Daima web uygulamamızın alt dizininde bulunan
Web.Config dosyası uygulamamızda yok ise Add New Item kısmından ekleyebilirsiniz. Web.Config dosyası ile basit bir uygulama yapalım. Bu şekilde
dosyamızın gerekliliğini kavrayacağınıza inanıyorum.

Web Config ile Veritabanına Bağlanma
Bir proje için kollarınızı sıvadığınızda ilk aklınıza gelen şey veritabanıdır. Verileri hangi veritabanında, hangi yöntemle saklayacağım ve nasıl
bağlanacağım? Bugün nasıl bağlanacağım sorusuna biraz değinelim.

Veritabanına bağlanmanın birçok yolu vardır. Bunlardan birisi de Web. config ile bağlanma. Gelişmiş bir proje üzerinde çalıştığınızda veritabanı
yolunun değişme ihtimalini göz önünde bulundurursak ve projenizde 20 den çok sayfa olduğunu düşünürsek her sayfada teker teker bu yolu
düzenlemeniz gerekecek. Buna çözüm olarak Web. Config ile bağlantı en mantıklı yol olarak görünüyor. Bir örnekle bunu nasıl yapacağımızı
görelim.
Projemizde yer alan Web. Config dosyasını açalım, ardından kodlarımızı yazmaya başlayalım. Kodlarımızı
aşağıdaki taglar arasına yazıyoruz.

İlk olarak bir connectionstring etiketi oluşturuyoruz. Bu etiket içerisinde Provider ve Sistem Kütüphanemizi belirteceğiz. Kodumuz aşağıdaki gibi;

Provider içerisinde bazı değişiklikler var |DataDirectory|\sev.mdb veritabanımızın App_Data içerisinde yer aldığını belirtmektedir.
Bağlantımızın Web.Config kısmını hallettik. Sıra geldi default.aspx.cs dosyamıza

Kütüphanemize, yukarıdaki sınıfları eklemeyi unutmayınız.
Bir değişken oluşturarak Web.config içerisindeki bağlantımızı ona aktaralım.

Ado.Net 2.0 ile gelen Configuration Management’ın iki ayrı sınıfı vardır. Bunlardan birisi ConfigurationManager diğeri ise
WebconfigurationManager.

❖ ConfigurationManager: Sadece Web değil diğer Platformları da göz önüne alır.
❖ WebconfigurationManager: Sadece Web tabanlı uygulamalar için tasarlanmış üyeler içerir.
Biz WebconfigurationManager sınıfını kullanarak Web. config içerisinden bağlantımızı çekeceğiz. Connectionstring’imize
Web.Config içerisinde vermiş olduğumuz name’i kullanıyoruz.
Bu şekilde baglanti değişkenimize Web.config dosyasındaki bağlantımızı aktarmış olduk. Şimdi bu değişkenimiz ile istediğimiz işlemi yapabiliriz.
İlk olarak veritabanındaki tablomuza bağlanabilmek için bir OleDbDataAdapter nesnesi tanımlayalım ve Dataset kullanarak verilerimizi
Gridview’e aktaralım.

Projemizi Build edelim ve bir hata yoksa çalıştıralım.

Bir hata yok projemizi çalıştırabiliriz.

ADO.Net Nedir?

Command Object(Komut Nesnesi)
Komut nesnesi iki ana sınıfa ayrılır bunlar; SqlCommand ve OleDbCommand’dır. Komut nesneleri bir veritabanı bağlantısı üzerinden komutları çalıştırmak için
kullanılır. Command Nesneleri, veritabanında saklanan Prosedürleri çalıştırmak için kullanılabilir.
Komut nesneleri veritabanı üzerinden komut yürütmek için üç yöntem kullanır;
❖ ExecuteNonQuery: Insert, Update ve Delete gibi geri dönüşü olmayan Values komutlarını yürütür.
❖ ExecuteScalar: Tek bir değeri veritabanından sorgular ve döndürür.
❖ ExecuteReader: DataReader Nesnesine sonuç döndürür.
DataReader Object(DataReader Nesnesi)
DataReader nesnesi sadece veri okumayı sağlar. DataReader komut nesnesinin ExecuteReader yöntemi sonucu olarak döndürür.
SqlCommand. ExecuteReader yöntemi SqlDataReader Nesnesini döndürür. OleDbCommand. ExecuteReader yöntemi ise OleDbDataReader Nesnesini
döndürür.
DataAdapter Object(DataAdapter Nesnesi)
DataAdapter’in asıl görevi veritabanı ve DataSet arasındaki iletişimi kolaylaştırmaktır. DataAdapter veritabanına bağlantıyı açar, istenilen sorguyu sorar
cevap alır ve bu cevabı DataSet’e taşır ardından bağlantıyı kapatır. DataAdapter veritabanı komutlarını temsil eden dört özellik vardır;
❖ InsertCommand: Yeni veri kaydı girmek için kullanılır.
❖ SelectCommand: Veritabanından verileri seçmek için kullanılır.
❖ DeleteCommand: Veritabanından veri silmek için kullanılır.
❖ UpdateCommand: Veritabanındaki veriyi güncellemek için kullanılır.
Basit bir web uygulaması ile konularımızı inceleyelim;
Uygulamamıza bir adet veritabanı ekleyelim ve içerisine veri girişi yapalım.

Default.aspx.cs dosyamızın içerisine girerek kodlarımızı yazmaya başlayalım.

Sistem kütüphanemizi eklemeyi unutmayalım!

SqlConnection ile veritabanı bağlantımızı oluşturduk, ConnectionString ile veritabanımızın Provider’ini ve veritabanımızın yolunu belirttik. Ardından
SqlDataAdapter ile veritabanındaki Developermania adındaki tabloyu alıp DataSet içerisinde tablo1 adındaki tabloya taşıdık.
Sayfama eklediğim Gridview’de ise verilerimizi gösterdik.
Üstteki grafikte DataSet içerisindeki tablomuzun index numarasını vererek çektik bir başka yolu da şu şekildedir.

Tablomuzun ismini vererek de bağlanabiliriz. Web uygulamamızı Build edip çalıştıralım.

Görmüş olduğunuz gibi verilerimiz Gridview’e aktarıldı.
Uygulamamıza göz atacak olursak eğer nelere değindik;
❖ Connection Nesnesini Kullanmayı.
❖ ConnectionString ve Provider Kullanmayı.
❖ SqlDataAdapter Kullanmayı.
❖ SqlDataAdapter ile Veritabanındaki verileri DataSet’e taşımayı.
❖ DataSet içerisinde bir tablo ismi belirtip SqlDataAdapter’den aldığımız verileri saklamayı.
❖ DataSet içerisindeki tablomuzu nasıl kullanabileceğimizi.
Konumuzda ise;
❖ ADO.Net Nedir?
❖ ADO ve ADO.Net arasındaki farklılıklar. ❖ ADO.Net Nasıl Kullanılır?
❖ ADO.Net’in Avantajları

Veritabanına Erişmek ve Kullanmak
Her yazılımcı bir web projesine başlamadan önce hangi veritabanını hangi yollar ile kullanacağını belirler ve o yol üzerinden web uygulamalarını geliştirir.
Örnek verecek olursak eğer; Bir alışveriş mağazasının Online satış web uygulamasını siz geliştiriyorsunuz diyelim, Burada web uygulamasına başlamadan
önce hangi veritabanını ve o veritabanına hangi yollar ile bağlanmalıyım? Sorusuna yanıt bulmanız gerekmektedir. Online Alışveriş Mağazası web
uygulamasına başlarken aklınıza gelecek ilk konu şu olmalıdır. Online Satış yapacak olan Alışveriş Mağazasının web uygulaması devamlı veri akışı içerisinde
olacağı için sağlam yapısı olan bir veritabanı seçilmelidir. Sağlam veritabanından kastım şudur ki; Microsoft Access veritabanı olarak kullanılırken on bin veya
daha çok veri girildiğinde veri akışı yavaşlıyor ve bu yavaşlamada web uygulamanızın performansını oldukça düşürecektir. Bu tür web uygulamalarında
genellikle SQL Server veritabanı kullanılmaktadır. Basit bir web uygulaması oluşturalım ve veritabanımızı nasıl kullanabiliriz inceleyelim.
Bir web uygulaması oluşturduktan sonra, uygulamamıza bir adet SQL Server veritabanı ekleyelim.
Website/AddNewItem yolunu izleyerek veritabanımızı ekleyelim.

Add butonuna bastığınızda karşınıza bir bilgi kutucuğu açılacak o bilgi kutusunda: Veritabanınızı App_Data klasörü içerisinde barındıralım mı? Diye soruyor.
Evet, butonuna basarak devam edelim.
Şimdi gelelim tablomuzu oluşturmaya. Aşağıdaki grafikte olduğu gibi Tables üzerine gelerek sağ tıklayıp Add New Table seçeneğini seçiyoruz.

Tablomuzun Field’larını aşağıdaki gibi oluşturalım.

❖ id: İnteger veri tipi veriyoruz nedeni ise her veri eklendiğinde veriye özel bir ID numarası atasın diye Allow Nulls boş geçildi nedeni ise boş geçilemez
anlamındadır. id’miz kendi kendine her veri eklendiğinde otomatik olarak bir artırıp o alana yazması içi üstteki grafiğin alt kısmındaki Column
Erkan GÜZELKÜÇÜK

ASP.Net’e Giriş

Properties panelinden Identity Spefication altında bulunan (Is Identity) seçeneğini Yes yapalım. Ardından veritabanımızın id field’ına birincil
anahtar(Primary Key) değer vermemiz gerekmektedir. Aşağıdaki grafikte bunu nasıl yapacağınız hakkında bilgi vermektedir.

Veritabanı Tablomuzu CTRL+S kısa yolunu kullanarak kayıt edelim. İsmi Developermania olsun

Gördüğünüz gibi Server Explorer kısmında Tables Altında veritabanımız ve field’lar yer aldı. Şimdi bu veritabanına bağlanabilmek için iki temel yol
bulunmaktadır. Kodlar ve Nesneler ile Kitabımızın konusu ASP.Net’e giriş olduğu için Kod kısmını yüzeysel geçeceğim nedeni ise SQL Server veritabanına
bağlanmak için kullanacağımız sınıflar ve bağlantı Provider’ini detaylı olarak bilmediğinizden dolayıdır. Kod kısmına eğer girersek bir kitap daha yazmak
gerekebilir ☺
Nesneler ile bağlanmak için Toolbox kısmındaki Data kısmındaki nesneleri kullanmamız gerekmektedir. Temel olarak birkaç nesneden bahsedeceğim ve bizim
işimize yarayacak olan nesneyi detaylı olarak anlatacağım.
AccessDataSource: Microsoft Access veritabanına nesnel yol ile bağlanabilmemizi sağlayan kontroldür. Bir web uygulamasında birden çok AccessDataSource
kontrolü kullanılabilir.

Veritabanını belirterek Provider’i kendi oluşturmaktadır. Kontroller ile bir satır kod yazmadan bile web uygulamanızı tamamlayabilirsiniz.
SqlDataSource: Microsoft SQL Server veritabanına nesnel olarak bağlanabilmemizi sağlayan kontroldür. AccessDataSource’de olduğu gibi, Bir web
uygulamasında birden çok SqlDataSource kontrolü kullanılabilir. Veritabanımıza bağlanmak için bizde bu kontrolü kullanacağız.

Sayfamıza sürükleyerek çekelim ve bırakalım. Hemen sağ kısmında bir kutucuk açılıyor ve Configure Data Source linki çıkıyor. O linke tıklayalım ve
veritabanına bağlanma işlemimizi tamamlayalım

Veritabanımızı DropDownList kısmında seçiyoruz ve gördüğünüz gibi Connection String kısmında otomatik olarak SQL Provider’imizi oluşturdu kendisi. Next
diyerek ilerleyelim.

Karışımıza böyle bir uyarı çıktı, Web uygulamanız için bir ConnectionString oluşturmak istiyor musunuz? Uyarısına Yes, Save This Connection As: kutucuğunu
işaretleyerek Next’e basıp devam edelim.

Geldik can alıcı noktalardan birisine ☺ Bu kısımda bizden istediği; veritabanına nasıl bağlanmak istiyorsunuz? Numaralandırmalara göre sırasıyla inceleyelim

7) Specify a custom SQL Statement or Stored Procedure
Bu kısım tablomuza özel olarak ayrıntılı bir şekilde bağlantı kurmamızı sağlar bu kısım seçili olursa eğer SQL cümleciklerimizi kendimiz yazmamız
gerekecek.
8) Specify Columns From a Table or View
Bu kısımda ise 1. Kısımdakilerin tam tersi SQL cümleciğini bizim vermiş olduğumuz talimatlara göre kendi üretmektedir. Bu üretmiş olduğu cümleciği
6. Kısımda göstermektedir.
9) Name
Bu kısımda Veritabanımızın içerisindeki hangi tablo ile işlem yapacağımızı belirtmemizi sağlar. Tablomuzu seçtiğimizde otomatik olarak aşağıdaki
Columns kısmındaki fieldlarımız görünmektedir.
10) Columns
Bu kısım tablomuzdaki fieldlarımızı göstermektedir ve hangi field içerisindeki verileri çekmek istediğimizi burada belirleriz. Bizim dört adet field’ımız
vardı fakat burada beş adet var bunun nedeni yıldız(*) seçeneğidir. Bu yıldız seçeneği tablomuzdaki bütün fieldları seçmemizi sağlar. 11) Where, Order
by, Advanced
Bu bölümdeki butonların ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır.
Where: Tablomuzda bir karşılaştırma yapmak istediğimizde kullanırız genellikle. Bu kısım veritabanına direk olarak bağlantı yaptığımız sırada pek
kullanılmaz, Kullanım alanları genelde Kategorileşme, Üye girişi gibi uygulamalarda kullanılır.
Order by: Tablomuzdan verileri nasıl bir sıralama ile çekeceğimizi bu kısımda belirlemekteyiz. İki seçenek vardır bu kısımda fielde göre
ASC(ASCENDİNG) veya DESC(DESCENDİNG) olmalıdır. Örneğin: Adi field’ında ki verileri DESC olarak sıralamak istersek veriler alfabeye göre tersten
sıralanır.
Advanced: Bu kısımda veritabanımıza bir nevi veri giriş izinlerini açmış oluyoruz. Update(Güncelleme), Insert(Yeni Kayıt), Delete(Silmek) gibi izinleri
buradan verebiliriz.
12) Burası da son olarak verdiğimiz talimatların SQL cümleciğine çevrilmiş kısmıdır.
Next diyerek ilerleyelim.

Burası ayarlarımızı yaptığımız son adımdır. Şimdi veritabanı bağlantımızı oluşturduk ve test etmeye geldi sıra Test Query butonuna basarak veritabanımıza
doğru ulaşabilmiş miyiz kontrol edelim.
Biz tablomuza hiç veri eklemediğimiz için veri çıkmadı ekrana ama field isimleri çıksa yeter bizim için ☺ Finish diyerek sonlandıralım ayarımızı.
Şimdi bu nesnemizi kullanabilmek için bir başka nesneye ihtiyaç duymaktayız bu nesneler neler olabilir; Datalist olabilir. Gridview olabilir. Biz Gridview
kullanalım. Sayfamıza bir adet Gridview çekelim ve aşağıdaki grafikteki gibi ilerleyelim.

Choose Data Source kısmında oluşturmuş olduğumuz SqlDataSource belirdi. Seçiyoruz ve veritabanımıza bağlantımızı kuruyoruz.
Auto Format ile Gridview’in tasarımını değiştirebiliriz.

SqlDataSource nesnemizi seçtiğimizde Gridview hemen değişti ve veritabanımızın içerisindeki fieldları tanıyarak kendini ona göre ayarladı. SqlDataSource
kısmında ayarı yaparken Advanced ayarlarında veri izinleri vermiştik bu sayede Enable Paging, Sorting, Deleting, Editing, Selection seçenekleri aktif hale
geldi. Bu ayarları kullanaraktan veritabanını yönetmiş olacağız. Bu seçenekleri check ettikten sonra Gridview daha gelişmiş bir hale gelecektir.
❖ Enable Paging: Verileri Sayfalamaya yarar.
❖ Enable Sorting: Field isimlerine link verir ve sıralamayı DESC veya ASC olarak değiştirmenizi sağlar.
❖ Enable Deleting: Adından da anlaşılacağı gibi veriyi siler.

❖ Enable Editing: Veriyi düzenlemeye yarar. Tıkladığınızda veriler textbox içerisinde aktif olarak güncellemenizi sağlar.
❖ Enable Selection: Veriyi seçmeye yarar.
Peki, Yeni bir kayıt nasıl eklerim?
Çok güzel bir soru ☺ hemen anlatayım; Edit Templates seçeneğine tıklayalım.

Edit Templates içerisine bir adet DetailsView eklememiz gerekmektedir.

Auto Format kısmından tasarımını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Choose Data Source kısmında ise veritabanı ayarlarımızı yapmış olduğumuz
SqlDataSource’ü seçelim. Ardından sadece veri eklemek istediğimiz için Enable Inserting seçeneğini check ediyoruz.
Properties ayarları ise aşağıdaki grafikteki gibidir.

Web uygulamamızı Build edelim ve hata yoksa çalıştırıp test edelim.

Build ettik ve bir hata çıkmadı. Çalıştıralım uygulamamızı.

Web uygulamamızı çalıştırdık gördüğünüz gibi hem yeni veri ekleyebilmekteyiz hem silip hem de güncelleyebilmekteyiz. Veritabanımızı SqlDataSource
kontrolü ile bu şekilde kullanmaktayız.

Enable Editing seçeneği ise Enable Insert’teki gibi aynı işlemler ile aktif hale getirilir. Gridview içerisindeki Güncelleme paneli haricinde bir alan oluşturularak
Güncelleme yapmak için kullanılır. Üstteki grafikte oldugu gibi DefaultMode Insert haline getirilmelidir.Getirilmez ise veri güncellenemez.

Enable Paging ile verileri sayfalarız ve her verinin altta linki belirir.
Sayfamızı Build edip çalıştıralım.

Alt kısımmda yer alan sayılar verilerimizin id’lerini göstertmektedir. Tıkladığınızda güncelleme formuna verileri çağırmaktadır.
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