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Kompletne Ÿród³o informacji na temat ASP.NET!
• Jak rozpocz¹æ pracê z ASP.NET?
• Jakie kontrolki dostarcza ASP.NET?
• Jak wykorzystaæ technologiê AJAX?
ASP.NET powsta³ jako odpowiedŸ firmy Microsoft na rosn¹c¹ popularnoœæ aplikacji internetowych.
Jest on czêœci¹ technologii .NET oraz bezpoœrednim nastêpc¹ rozwi¹zania ASP, dostêpnym na
rynku od stycznia 2002 roku. Od tego czasu ASP.NET zdobywa sobie coraz wiêksz¹ popularnoœæ.
Teraz dziêki wykorzystaniu technologii .NET mo¿esz projektowaæ dynamiczne strony, korzystaj¹c
z dowolnego jêzyka obs³uguj¹cego to rozwi¹zanie.
Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak to robiæ przy u¿yciu jêzyków C# i Visual Basic. Jednak zanim
napiszesz pierwsz¹ liniê kodu, warto poznaæ nowe œrodowisko pracy,tak aby tworzenie stron
przebiega³o szybko, wygodnie i bezproblemowo. W kolejnych rozdzia³ach zdobêdziesz wiedzê
na temat dostêpnych kontrolek, metod pracy ze stronami wzorcowymi oraz sposobów
stosowania kompozycji i skórek. Ponadto nauczysz siê wykorzystywaæ Ÿród³a danych
oraz zarz¹dzaæ informacjami przy u¿yciu ADO.NET. Ksi¹¿ka ta sprawdzi siê znakomicie zarówno
w rêkach pocz¹tkuj¹cego, jak i zaawansowanego programisty.
• Œrodowisko pracy
• Dyrektywy strony ASP.NET 3.5
• Obs³uga zdarzeñ
• Wykorzystanie kontrolek serwerowych
• Wykonywanie skryptów po stronie klienta
• Walidacja danych
• Zastosowanie kompozycji i skórek
• Źród³a danych
• Zarz¹dzanie danymi przy u¿yciu ADO.NET
• Tworzenie zapytañ z wykorzystaniem LINQ
• Konfiguracja i uruchomienie us³ugi IIS7
• Model dostawców
• Platformy portalowe
• Wsparcie dla HTML i CSS
• Wykorzystanie technologii AJAX
• Bezpieczeñstwo aplikacji internetowych w ASP.NET
• Obs³uga sytuacji wyj¹tkowych
• Debugowanie kodu
• Wykorzystanie plików i strumieni
• Obs³uga ¿¹dañ HTTP
• Mo¿liwoœci Silverlight
Twórz dynamiczne rozwi¹zania, korzystaj¹c z nowoczesnych technologii!
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Walidacyjne kontrolki serwerowe
Patrzc na okno Toolbox w Visual Studio 2008 — zwaszcza wtedy, gdy czyta si rozdziay
2. i 3., w których omówiono róne kontrolki serwerowe pozostajce do dyspozycji — mona
by poraonym iloci kontrolek serwerowych udostpnianych przez ASP.NET 3.5. W niniejszym rozdziale omówiono specyficzny typ kontrolek serwerowych, które mona znale
w oknie Toolbox: walidacyjne kontrolki serwerowe.
Walidacyjne kontrolki serwerowe s seri kontrolek, które pozwalaj pracowa z danymi
wprowadzonymi przez uytkowników kocowych w elementach formularza tworzonej
aplikacji. Kontrolki pozwalaj zadba o poprawno danych wpisywanych na formularzu.
Zanim przejdziemy do omówienia sposobów ich uycia, przyjrzyjmy si dokadnie procesowi walidacji.

Zrozumienie procesu walidacji
Ludzie tworzyli aplikacje internetowe przez wiele lat. Zwykle byo to spowodowane potrzeb udostpnienia lub pobrania informacji. W tym rozdziale skupimy si na aspekcie pobierania informacji przez aplikacje internetowe. Podczas pobierania danych w aplikacji
wane jest to, aby byy to dane poprawne. Jeeli dane nie s poprawne, wtedy nie ma
wikszego sensu w gromadzeniu ich.
Walidacja jest procesem wielostopniowym i stanowi zbiór regu, które nakada si na zbierane dane. Tych regu moe by duo lub mao i mog by cise lub do lune. Zaley
to jedynie od potrzeb twórcy aplikacji. Nie istnieje aden perfekcyjny sposób walidacji, poniewa niektórzy uytkownicy mog znale jaki sposób oszukania tych procedur, bez
wzgldu na zastosowane reguy. Cay problem tkwi w znalezieniu zotego rodka pomidzy
niewielk iloci zasad oraz cis kontrol, która nie bdzie miaa wpywu na uyteczno
aplikacji.

240

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie
Dane zbierane do procesu walidacji pochodz z formularzy aplikacji. Formularze zbudowane s z rónych typów elementów HTML, które s tworzone za pomoc tradycyjnych
elementów HTML, kontrolek serwerowych HTML ASP.NET oraz kontrolek serwerowych
Web ASP.NET. Wszystko to na kocu i tak staje si zbiorem elementów HTML wchodzcym w skad formularzy. S to na przykad pola tekstowe, przyciski opcji, przyciski wyboru,
listy rozwijane i wiele innych.
Pracujc z przykadami zaprezentowanymi w tym rozdziale, bdzie mona zauway róne
typy regu walidacyjnych, które mona doda do elementów formularza. Naley pamita ,
e nie ma moliwoci sprawdzenia, czy dane s prawdziwe. Mona jedynie wprowadzi zasady,
które pomagaj odpowiedzie na pytania typu:
Q

Czy co zostao wpisane w polu tekstowym?

Q

Czy dane wpisane w polu tekstowym posiadaj format adresu e-mail?

Warto take zwróci uwag na to, e moliwe jest zastosowanie wicej ni jednej reguy
walidacji do elementu formularza HTML (przykady zostan pokazane w dalszej czci tego
rozdziau). W rzeczywistoci do kadego elementu mona zastosowa tyle regu walidacyjnych, ile tylko potrzeba. Dodanie kolejnych regu do elementów zwiksza poziom sprawdzania
poprawnoci danych.
Naley pamita , e pobieranie danych na stronach internetowych jest jedn z najwaniejszych funkcji internetu. Naley wic zadba o to, aby zebrane dane posiaday pewn warto
i miay jakie znaczenie. Mona o to zadba , eliminujc przypadki, w których zbierane informacje nie speniaj nakrelonych regu.

Walidacja po stronie klienta
a walidacja po stronie serwera
Pocztkujcy twórcy aplikacji internetowych mog nie by wiadomi rónicy pomidzy
walidacj po stronie klienta i walidacj po stronie serwera. Przypu my, e uytkownik
kocowy po uzupenieniu kontrolek formularza naciska przycisk Zatwierd . ASP.NET pakuje
formularz do postaci dania i wysya je do serwera, na którym ta aplikacja jest umieszczona. W tym punkcie cyklu danie – odpowied mona przeprowadzi proces sprawdzania
poprawnoci wprowadzonych informacji. Takie podejcie nazywamy walidacj po stronie
serwera, poniewa wszystko dzieje si na serwerze.
Z drugiej strony mona umieci skrypt (zwykle pod postaci kodu JavaScript). Wysyany
jest on razem ze stron do uytkownika kocowego i umoliwia sprawdzenie poprawnoci
danych wprowadzonych do formularza, zanim zostanie on przesany do serwera aplikacji.
W tym przypadku mamy do czynienia z walidacj po stronie klienta.
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Oba typy walidacji maj swoje wady i zalety. Programici Active Server Pages 2.0/3.0
(w czasach klasycznego ASP) mieli wiadomo wad i zalet tych rozwiza, poniewa cay
proces sprawdzania poprawnoci danych wykonywali wasnorcznie. Wielu programistów
spdzio wiele dni z klasycznym ASP. W tym czasie wprowadzili róne techniki walidacji,
które speniaj pewne wymagania zwizane z wydajnoci i bezpieczestwem.
Walidacja po stronie klienta jest szybka. Uytkownik natychmiast otrzymuje odpowied.
To co, czego spodziewaj si uytkownicy kocowi na kadym formularzu. Jeeli z formularzem co jest nie tak, wtedy walidacja po stronie klienta powoduje, e uytkownik
natychmiast jest o tym informowany. Walidacja po stronie klienta przerzuca obowizek
przetwarzania danych i sprawdzania ich poprawnoci na klienta. Oznacza to, e nie trzeba
uywa mocy obliczeniowej na serwerze do przetwarzania tych samych informacji, poniewa
klient wykona ju ca prac.
Jak mona si domyli na podstawie powyszego, walidacja po stronie klienta jest form
sprawdzania poprawnoci bardziej naraon na róne niebezpieczestwa. Gdy strona generowana jest w przegldarce uytkownika, wtedy mona do atwo podejrze jej róda
(poprzez kliknicie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Poka róda). Po wykonaniu takiej czynno mona zobaczy cay kod HTML strony. Oprócz tego mona obejrze cay kod JavaScript, który na tej stronie zosta umieszczony. Jeeli poprawno danych
sprawdzana jest po stronie klienta, to dla sprawnego hakera nie stanowi adnego problemu
odesanie spreparowanego formularza (zawierajcego wartoci, które s przez niego podane). Serwer moe je wtedy odebra jako prawidowe. Istniej take takie przypadki, gdy
uytkownik zwyczajnie zablokuje w swojej przegldarce obsug skryptów — w ten sposób
moe uczyni walidacj cakowicie bezuyteczn.
W zwizku z powyszym walidacja po stronie klienta powinna by rozwaana w kategoriach wygody i uatwienia ycia uytkownikowi kocowemu. Nigdy nie powinien to by
mechanizm zapewniajcy aplikacji bezpieczestwo.
Bezpieczniejsz form sprawdzania poprawnoci danych jest walidacja po stronie serwera.
Walidacja po stronie serwera oznacza, e wszystkie procedury kontrolujce poprawno
wykonywane s na serwerze, a nie na kliencie. Jest to bezpieczniejsze, poniewa tego etapu
nie da si w atwy sposób omin . Dane na formularzu sprawdzane s przez kod serwera
(C# lub VB) na serwerze. Jeeli formularz nie jest prawidowy, wtedy odsyany jest do
klienta jako nieprawidowy. Jest to bezpieczniejsze, ale taka walidacja po stronie serwera
moe by wolna. Dzieje si tak, poniewa strona musi by przesana do zdalnego komputera
i tam sprawdzona. Uytkownik kocowy na pewno nie bdzie zadowolony, gdy po odczekaniu
20 sekund na odpowied dowie si, e wpisa swój adres e-mail w nieprawidowym formacie.
Jaka jest zatem prawidowa cieka? Generalnie obie s dobre! Najlepszym podejciem jest
wykonanie walidacji po stronie klienta, a potem, po przejciu przez ten pierwszy etap
i przesaniu formularza na serwer, wykonywana jest walidacja po stronie serwera. Takie podejcie jest najlepsze sporód wszystkich. Jest bezpieczne, poniewa hakerzy nie mog tak
zwyczajnie omin procesu walidacji. Mona oszuka walidacj po stronie klienta, ale dane
i tak zostan jeszcze raz sprawdzone po przesaniu ich na serwer. Taki sposób walidacji jest
take do efektywny — pozwala uzyska szybko i elegancj walidacji po stronie klienta.
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Kontrolki walidacyjne ASP.NET
W czasach klasycznego ASP.NET programici powicali duo czasu na obsug rónych
schematów walidacji. Z tego powodu wraz z pierwsz wersj ASP.NET wprowadzono seri
walidacyjnych kontrolek serwerowych, które pozwalaj w atwy sposób przeprowadzi
sprawdzenie poprawnoci danych formularza.
Samo wprowadzenie walidacyjnych kontrolek serwerowych przez ASP.NET to nie wszystko.
Kontrolki s wyjtkowo sprytne. Jak ju zostao wczeniej napisane, jednym z zada programistów klasycznego ASP byo zadecydowanie, gdzie przeprowadza walidacj — czy
na kliencie, czy na serwerze. Walidacyjne kontrolki serwerowe eliminuj ten problem, poniewa ASP.NET wykrywa przegldark i na tej podstawie podejmuje waciw decyzj.
Oznacza to, e jeeli aplikacja obsuguje JavaScript, wtedy ASP.NET przeprowadza walidacj po stronie klienta. Jeeli przegldarka klienta nie obsuguje JavaScript i walidacji po
stronie klienta, wtedy kod JavaScript jest pomijany, a caa walidacja przeprowadzana jest
po stronie serwera.
Najlepsze z tego wszystkiego jest to, e pomimo pomylnego umieszczenia na stronie walidacji po stronie klienta ASP.NET w dalszym cigu przeprowadza walidacj po stronie serwera w momencie otrzymania danej strony. W ten sposób nie ma adnych kompromisów
zwizanych z bezpieczestwem. Decyzyjna natura walidacyjnych kontrolek serwerowych
oznacza, e mona tworzy strony ASP.NET tak dobre, jak tylko one mog by . Nie trzeba
szuka adnego wspólnego mianownika bezpieczestwa i szybkoci.
Obecnie w ASP.NET 3.5 dostpnych jest 6 kontrolek walidacyjnych. Od czasu wprowadzenia
pierwszej wersji technologii ASP.NET nie pojawiy si adne nowe kontrolki. W ASP.NET 2.0
wprowadzono jednak kilka nowych moliwoci, takich jak grupy walidacji oraz nowe moliwoci zastosowania JavaScript. Obie te techniki omówione s w tym rozdziale. Do dyspozycji mamy nastpujce walidacyjne kontrolki serwerowe:
Q

RequiredFieldValidator,

Q

CompareValidator,

Q

RangeValidator,

Q

RegularExpressionValidator,

Q

CustomValidator,

Q

ValidationSummary.

Praca z walidacyjnymi kontrolkami serwerowymi ASP.NET nie róni si niczym od pracy
z innymi kontrolkami serwerowymi ASP.NET. Kada z tych kontrolek moe by przecignita i upuszczona na powierzchni projektow, ale moe by take wprowadzona bezporednio do kodu strony ASP.NET. Kontrolki mog by modyfikowane w taki sposób, aby
odpowiaday one potrzebom aplikacji. W ten sposób aplikacja moe uzyska unikalny wygld.
Wiele przykadów pracy z tymi kontrolkami pojawi si w dalszej czci rozdziau.
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Jeeli walidacyjne kontrolki serwerowe nie speniaj wszystkich oczekiwa, wtedy zajdzie potrzeba napisania wasnych kontrolek walidacyjnych. Istniej jednak kontrolki
napisane przez osoby trzecie, na przykad takie jak Validation and More Petera Bluma
(VAM) z www.peterblum.com/VAM. Na wspomnianej stronie znajduje si ponad 40
kontrolek walidacyjnych ASP.NET.

W poniszej tabeli opisano funkcjonalno kadej z dostpnych walidacyjnych kontrolek
serwerowych.
Walidacyjna kontrolka serwerowa

Opis

RequiredFieldValidator

Dba o to, aby uytkownik nie opuci danego pola formularza.

CompareValidator

Pozwala porówna dane wprowadzone przez uytkownika
z innym elementem za pomoc operatora porównania
(równe, wiksze ni, mniejsze ni i tak dalej).

RangeValidator

Sprawdza, czy warto wprowadzona przez uytkownika
mieci si w podanym zakresie liczb lub znaków.

RegularExpressionValidator

Sprawdza, czy wpis uytkownika jest zgodny ze wzorcem
zdefiniowanym przez wyraenie regularne. To dobra kontrolka
do sprawdzenia adresu e-mail oraz numeru telefonu.

CustomValidator

Sprawdza wpis uytkownika za pomoc wasnej logiki
walidacyjnej.

ValidationSummary

Wywietla wszystkie komunikaty o bdach wszystkich
kontrolek walidacyjnych w jednym miejscu na stronie.

Przyczyny walidacji
Walidacja nie jest przeprowadzana nagle. Pojawia si w wyniku odpowiedzi na zdarzenie.
W wikszoci przypadków jest to zdarzenie nacinicia przycisku. Kontrolki serwerowe
Button, LinkButton oraz ImageButton posiadaj moliwo uruchomienia procesu walidacji
na formularzu. Jest to zachowanie domylne. Po przecigniciu i upuszczeniu kontrolki
Button na formularz otrzymujemy nastpujcy rezultat:
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button" />

Przegldajc waciwoci kontrolki Button, mona zauway , e waciwo CausesValidation
ustawiona jest na True. Jak ju wspomniano, jest to ustawienie domylne — wszystkie przyciski na stronie, bez wzgldu na to, gdzie s, powoduj uruchomienie procesu walidacji.
Jeeli na stronie ASP.NET znajduje si wiele przycisków i nie ma potrzeby, aby kady
z nich wywoywa proces walidacji, wtedy mona ustawi waciwo CausesValidation
na False dla tych przycisków, które powinny zignorowa proces walidacji (na przykad
przycisk Anuluj):
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Anuluj" CausesValidation="false" />
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Kontrolka serwerowa RequiredFieldValidator
Kontrolka RequiredFieldValidator zwyczajnie sprawdza, czy do elementu HTML formularza
zostao co wprowadzone. To prosta kontrolka walidacyjna, ale jest ona uywana najczciej.
Kontrolka RequiredFieldValidator musi by wstawiona dla wszystkich elementów, które
musz spenia regu postaci warto wymagana.
Na listingu 4.1 pokazano przykadowy sposób uycia kontrolki serwerowej Required
´FieldValidator.
Listing 4.1. Przykadowy sposób uycia kontrolki serwerowej RequiredFieldValidator
VB
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
If Page.IsValid Then
Label1.Text = "Strona jest prawidowa!"
End If
End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head runat="server" id="Head1">
<title>RequiredFieldValidator</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" Text="Wymagane!" ControlToValidate="TextBox1">
</asp:RequiredFieldValidator>
<br />
<asp:Button ID="Button1" Runat="server" Text="Zatwierd"
OnClick="Button1_Click" />
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" Runat="server"></asp:Label>
</div>
</form>
</body>
</html>
C#
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) {
if (Page.IsValid) {
Label1.Text = " Strona jest prawidowa!";
}
}
</script>
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Zbudujmy stron i spróbujmy j uruchomi . Na stronie pokae si proste pole tekstowe oraz
przycisk. Spróbujmy teraz pozostawi pole tekstowe puste i nacisn przycisk Zatwierd .
Wyniki pokazane s na rysunku 4.1.

Rysunek 4.1

Popatrzmy teraz na kod z przykadu. Na pocztku mona zauway , e przy kontrolkach TextBox,
Button i Label nic si nie zmienio. Wstawione s one tak, jakby nie bya stosowana adna
technika walidacji. Na stronie umieszczono jednak prost kontrolk RequiredFieldValidator.
Na kilka waciwoci tej kontrolki naley zwróci szczególn uwag, poniewa bd stosowane w kadej tworzonej walidacyjnej kontrolce serwerowej.
Pierwsz z tych wanych waciwoci jest Text. Warto tej waciwoci pokazywana jest
uytkownikowi kocowemu na stronie wtedy, gdy walidacja nie powiedzie si. W pokazanym przykadzie jest to zwyky acuch znaków Wymagane!. Drug waciwoci, o której
warto wspomnie , jest ControlToValidate. Waciwo wykorzystywana jest do poczenia
walidacyjnej kontrolki serwerowej z tym elementem formularza ASP.NET, który ma by
sprawdzony. W tym przypadku waciwo wskazuje na jedyny element formularza — pole
edycji.
W przykadzie mona zauway , e komunikat o bdzie tworzony jest na podstawie atrybutu kontrolki <asp:RequiredFieldValidator>. Zadanie realizowane jest za pomoc atrybutu
Text. Pokazano to na listingu 4.2.
Listing 4.2. Wykorzystanie atrybutu Text
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" Text="Wymagane!" ControlToValidate="TextBox1">
</asp:RequiredFieldValidator>

Ten sam komunikat o bdzie mona umieci pomidzy otwierajcym i zamykajcym wzem
<asp:RequiredFieldValidator>. Pokazano to na listingu 4.3.
Listing 4.3. Umieszczenie wartoci pomidzy wzami
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1">
Wymagane!
</asp:RequiredFieldValidator>
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Sprawdzanie wygenerowanych wyników
Kontrolka RequiredFieldValidator uywa walidacji po stronie klienta, jeeli tylko przegldarka na to pozwala. Mona samemu przekona si o obecnoci walidacji po stronie klienta
(jeeli przegldarka pozwala), klikajc na stronie prawym przyciskiem myszy i wybierajc
z menu podrcznego podgld róda. W kodzie strony mona dostrzec funkcje JavaScript
pokazane na listingu 4.4.
Listing 4.4. Wygenerowany kod JavaScript
… znaczniki strony usunite dla przejrzystoci
<script type="text/javascript">
<!-function WebForm_OnSubmit() {
if (ValidatorOnSubmit() == false) return false;
return true;
}
// -->
… znaczniki strony usunite dla przejrzystoci
<script type="text/javascript">
<!-var Page_Validators = new Array(document.getElementById("RequiredFieldValidator1"));
// -->
</script>
<script type="text/javascript">
<!-var RequiredFieldValidator1 = document.all ? document.all["RequiredFieldValidator1"] :
document.getElementById("RequiredFieldValidator1");
RequiredFieldValidator1.controltovalidate = "TextBox1";
RequiredFieldValidator1.text = "Wymagane!";
RequiredFieldValidator1.evaluationfunction = "RequiredFieldValidatorEvaluateIsValid";
RequiredFieldValidator1.initialvalue = "";
// -->
</script>
… znaczniki strony usunite dla przejrzystoci
<script type="text/javascript">
<!-var Page_ValidationActive = false;
if (typeof(ValidatorOnLoad) == "function") {
ValidatorOnLoad();
}
function ValidatorOnSubmit() {
if (Page_ValidationActive) {
return ValidatorCommonOnSubmit();
}
else {
return true;
}
}
// -->
</script>
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W kodzie strony mona zauway kilka zmian w elementach formularza (zwykych kontrolkach formularza). Obsuguj one teraz zatwierdzanie formularza oraz skojarzon z tym
zdarzeniem walidacj.

Korzystanie z waciwoci InitialValue
Kolejn wan waciwoci podczas pracy z kontrolk RequiredFieldValidator jest waciwo InitialValue. Czasami istniej elementy, które zawieraj pewn domyln warto
pocztkow (na przykad pobran z jakiego róda danych). Takie elementy formularza
mog przedstawia pewn warto , która musi by zmieniona, zanim formularz zostanie
przesany na serwer.
Korzystajc z waciwoci InitialValue, okrela si w kontrolce RequiredFieldValidator
pocztkow warto elementu. Uytkownik kocowy musi zmieni warto tekstow tej kontrolki przed zatwierdzeniem formularza. Na listingu 4.5 pokazano przykad uycia tej waciwoci.
Listing 4.5. Praca z waciwoci InitialValue
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server">Moja warto pocztkowa</asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" Text="Warto pola tekstowego musi by zmieniona!"
ControlToValidate="TextBox1" InitialValue="Moja warto pocztkowa">
</asp:RequiredFieldValidator>

W tym przypadku waciwo InitialValue zawiera warto Moja warto pocztkowa.
Po zbudowaniu i uruchomieniu strony pole tekstowe równie zawiera t warto . Kontrolka
RequiredFieldValidator wymaga zmiany w tym polu. Tylko wtedy strona zostanie zakwalifikowana jako poprawna.

Uniemoliwienie pustych wpisów i równoczesne wymaganie zmian
W poprzednim przykadzie uycia waciwoci InitialValue pojawi si interesujcy problem.
Po pierwsze, jeeli aplikacja z takim kodem zostanie uruchomiona, wtedy uytkownik moe
przej przez proces walidacji, przesyajc stron bez adnej wartoci wpisanej w polu edycji.
Puste pole edycji nie spowoduje wygenerowania bdu walidacji, poniewa kontrolka
RequiredFieldValidator jest teraz przebudowana tak, aby zmusi uytkownika wycznie
do zmiany domylnej wartoci pola edycji (co uytkownik zrobi, usuwajc star warto ).
Zmieniajc kontrolk RequiredFieldValidator w ten sposób, nie nakada si adnego ograniczenia, które wymaga wpisania czego w polu edycji — zmieniona musi by tylko warto
pocztkowa. Proces walidacji moe by ominity poprzez usunicie wszystkiego, co wpisano
w polu tekstowym.
Istnieje jednak sposób obejcia tego problemu. Dochodzimy tu do techniki, o której ju
wczeniej wspomniano — na formularzu mona umieci wiele regu walidacyjnych. Niektóre z nich mog by przypisane do tego samego elementu. Aby naoy wymóg zmiany
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wartoci pocztkowej pola edycji i równoczenie zabroni pustego wpisu (przez co element
staje si elementem wymaganym), naley na stronie umieci dodatkow kontrolk
RequiredFieldValidator. Pokazano to na przykadzie z listingu 4.6.

Listing 4.6. Uycie dwóch kontrolek RequiredFieldValidator dla jednego elementu formularza
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server">Moja warto

pocztkowa</asp:TextBox>&nbsp;

<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" Runat="server"
Text="Zmie warto pola" ControlToValidate="TextBox1"
InitialValue="Moja warto pocztkowa"></asp:RequiredFieldValidator>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" Runat="server"
Text="Nie zostawiaj pustego pola" ControlToValidate="TextBox1"
</asp:RequiredFieldValidator>

W pokazanym przykadzie mona zauway , e pole edycji rzeczywicie posiada dwie
skojarzone ze sob kontrolki RequiredFieldValidator. Pierwsza, RequiredFieldValidator1,
wymaga zmiany domylnej wartoci pola edycji poprzez uycie waciwoci InitialValue.
Druga kontrolka RequiredFieldValidator, RequiredFieldValidator2, sprawia, e kontrolka
TextBox1 staje si elementem formularza, który potrzebuje pewnej wartoci. Podane zachowanie mona uzyska , stosujc dwie reguy walidacji do pojedynczego elementu formularza.

Walidacja list rozwijanych za pomoc kontrolki RequiredFieldValidator
Do tej pory pokazalimy duo przykadów uycia kontrolki RequiredFieldValidator z seri
pól tekstowych. Kontrolka RequiredFieldValidator moe by jednak z powodzeniem stosowana wraz z innymi elementami.
Mona na przykad zastosowa kontrolk RequiredFieldValidator z kontrolk serwerow
<asp:DropDownList>. Przypu my, e mamy list rozwijan. Uytkownik musi wybra z tej
listy swój zawód. Pierwszy element listy rozwijanej zawiera instrukcje dla uytkownika
i informuje o tym, co lista zawiera. Ten element listy jest wymagany. Kod, który zrealizuje
zaprezentowany scenariusz, pokazano na listingu 4.7.
Listing 4.7. Walidacja listy rozwijanej
<asp:DropDownList id="DropDownList1" runat="server">
<asp:ListItem Selected="True">Wybierz zawód</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Programista</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Prawnik</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Lekarz</asp:ListItem>
<asp:ListItem>Artysta</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>
&nbsp;
<asp:RequiredFieldValidator id="RequiredFieldValidator1"
runat="server" Text="Wybierz element"
ControlToValidate="DropDownList1"
InitialValue="Wybierz zawód">
</asp:RequiredFieldValidator>
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Tak samo jak podczas pracy z kontrolk edycji, tak i w tym przypadku kontrolka Required
´FieldValidator skojarzona jest z kontrolk DropDownList za pomoc waciwoci
ControlToValidate. Lista rozwijana, do której podpita jest kontrolka walidacyjna, posiada
warto pocztkow — Wybierz zawód. Oczywicie taka warto nie jest waciwa w momencie przesyania formularza na serwer. Znów naley uy waciwoci InitialValue
kontrolki RequiredFieldValidator. Wartoci tej kontrolki jest warto pocztkowa listy
rozwijanej. Zmusza to oczywicie uytkownika do wyboru jednego z zawodów z listy rozwijanej. W przeciwnym razie nie bdzie on w stanie przesa strony na serwer.

Kontrolka serwerowa CompareValidator
Kontrolka CompareValidator pozwala wykonywa porównania pomidzy dwoma elementami formularza, a take suy do porównania dwóch wartoci umieszczonych we wskazanych elementach formularza. Mona na przykad okreli , e wartoci elementu formularza
musi by liczba cakowita wiksza ni inna zadana warto . Mona take wskaza , e wartociami musz by acuchy znaków, daty lub inne typy, które s do dyspozycji.

Walidacja wzgldem innych kontrolek
Jednym z do czsto stosowanych sposobów wykorzystania kontrolki CompareValidator
jest uycie jej do porównania dwóch elementów formularza. Przypu my, e dana jest aplikacja, która w celu uzyskania dostpu do stron przez uytkowników wymaga podania hasa.
Tworzymy zatem jedno pole edycji, które bdzie suyo do pobrania hasa, i drugie pole
tekstowe, które bdzie suyo do potwierdzenia tego hasa. W zwizku z tym, e pole tekstowe dziaa w trybie wprowadzania hasa, uytkownik kocowy nie widzi tego, co wpisuje
— zna tylko liczb wprowadzonych znaków. Aby zmniejszy prawdopodobiestwo pomyki przy wpisywaniu hasa i zapobiec wprowadzeniu do systemu zego hasa, uytkownik proszony jest o potwierdzenie tego hasa. Po wprowadzeniu hase do systemu naley
porówna te dwa pola edycji i sprawdzi , czy wartoci w nich wpisane s takie same. Jeeli s
takie same, wtedy jest due prawdopodobiestwo, e uytkownik wpisa haso poprawnie
i moe ono by wprowadzone do systemu. Jeeli dwa pola tekstowe nie s zgodne, wtedy formularz naley traktowa jako nieprawidowy. W przykadzie z listingu 4.8 pokazano t sytuacj.
Listing 4.8. Wykorzystanie CompareValidator do porównania wartoci z wartociami innych kontrolek
VB
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
If Page.IsValid Then
Label1.Text = "Hasa s zgodne"
End If
End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
<title>CompareFieldValidator</title>
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</head>
<body>
<form id="Form1" runat="server">
<p>
Haso<br>
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1"
Runat="server" ErrorMessage="Hasa nie s zgodne!"
ControlToValidate="TextBox2"
ControlToCompare="TextBox1"></asp:CompareValidator>
</p>
<p>
Potwierd haso<br>
<asp:TextBox ID="TextBox2" Runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>
</p>
<p>
<asp:Button ID="Button1" OnClick="Button1_Click"
Runat="server" Text="Zaloguj"></asp:Button>
</p>
<p>
<asp:Label ID="Label1" Runat="server"></asp:Label>
</p>
</form>
</body>
</html>
C#
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) {
if (Page.IsValid)
Label1.Text = "Hasa s zgodne";
}
</script>

Patrzc na kontrolk CompareValidator na formularzu, mona zauway , e jest ona
podobna do kontrolki FieldValidator. Kontrolka CompareValidator posiada waciwo
ControlToValidate, która czy si z jednym z elementów formularza na stronie. W tym
przypadku potrzebna jest tylko jedna kontrolka CompareValidator, poniewa wymagane jest
tylko jedno porównanie. W pokazanym przykadzie sprawdzana jest zgodno wartoci pól
edycji TextBox2 oraz TextBox1. W zwizku z tym uyto waciwoci ControlToCompare.
Okrela si w ten sposób warto porównywan z TextBox2. W tym przykadzie wartoci
jest TextBox1.
Jest to wyjtkowo proste. Jeeli dwa pola tekstowe w momencie zatwierdzania strony posiadaj róne wartoci, wtedy w przegldarce wywietlana jest warto waciwoci Text
kontrolki CompareValidator. Przykad pokazany jest na rysunku 4.2.
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Rysunek 4.2

Walidacja wzgldem staej
Kontrolki CompareValidator mona uy nie tylko do walidacji wartoci wzgldem wartoci
w innych kontrolkach, ale te do porównania wartoci wzgldem staych okrelonych typów
danych. Przypu my, e na formularzu rejestracyjnym umieszczono pole edycji, w którym
uytkownik wpisuje swój wiek. W wikszoci tego typu przypadków celem jest pobranie
liczby cakowitej, a nie czego w postaci aa lub bb. Na listingu 4.9 pokazano, w jaki sposób
mona wymusi podanie liczby cakowitej.
Listing 4.9. Wykorzystanie CompareValidator do walidacji wzgldem staej
Wiek:
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server" MaxLength="3">
</asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" Runat="server"
Text="Musisz wpisa liczb "
ControlToValidate="TextBox1" Type="Integer"
Operator="DataTypeCheck"></asp:CompareValidator>

W pokazanym przykadzie uytkownik kocowy musi wpisa w polu tekstowym liczb. Jeeli
spróbuje obej proces walidacji, wpisujc warto nieprawidow, która zawiera co innego
ni cyfry, wtedy strona bdzie traktowana jako nieprawidowa. Kontrolka CompareValidator
wywietla warto waciwoci Text.
Aby okreli typ danych wykorzystywany w porównaniach, korzysta si z waciwoci Type.
Waciwo Type moe przyjmowa nastpujce wartoci:
Q

Currency,

Q

Date,

Q

Double,

Q

Integer,

Q

String.
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Wprowadzenie ograniczenia ze wzgldu na typ to nie wszystko, co mona zrobi przy wykorzystaniu tej kontrolki. Mona take zadba o to, aby warto bya porównywana z okrelon sta. Istnieje sposób na sprawdzenie, czy warto wpisana w elemencie formularza
jest wiksza ni, mniejsza ni, równa, wiksza ni lub równa i mniejsza ni lub równa pewnej
wartoci. Przykad pokazano na listingu 4.10.

Listing 4.10. Wykonywanie porówna za pomoc kontrolki CompareValidator
Wiek:
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" Runat="server"
Operator="GreaterThan" ValueToCompare="18"
ControlToValidate="TextBox1"
Text="Aby si zapisa musisz mie wi cej ni 18 lat" Type="Integer">
</asp:CompareValidator>

W tym przypadku kontrolka CompareValidator oprócz poczenia si z kontrolk oraz naoenia wymogu wprowadzenia liczby cakowitej robi co jeszcze. Wykorzystywane s równie atrybuty Operator oraz ValueToCompare. Dziki nim mona si upewni , e liczba jest
wiksza ni 18. Jeeli zatem uytkownik wprowadzi liczb równ 18 lub mniejsz, wtedy
walidacja nie powiedzie si i strona bdzie traktowana jako nieprawidowa.
Waciwo Operator moe przyjmowa nastpujce wartoci:
Q

Equal,

Q

NotEqual,

Q

GreaterThan,

Q

GreaterThanEqual,

Q

LessThan,

Q

LessThanEqual,

Q

DataTypeCheck.

Waciwo ValueToCompare to miejsce, gdzie umieszcza si warto wykorzystywan
w porównaniu. W pokazanym przykadzie jest to liczba 18.

Kontrolka serwerowa RangeValidator
Kontrolka RangeValidator jest podobna do kontrolki CompareValidator. Pozwala ona
sprawdzi , czy warto wprowadzona przez uytkownika lub jego wybór znajduje si
w podanym zakresie. Za pomoc kontrolki CompareValidator sprawdza si, czy warto jest
wiksza albo mniejsza ni wskazana staa. Jako przykad zastosowania kontrolki niech
posuy nieco zmodyfikowany przykad formularza pobierajcego wiek. Nieco inny jest
rodzaj walidacji wprowadzonej wartoci. Pokazano go na listingu 4.11.
Listing 4.11. Wykorzystanie kontrolki RangeValidator do sprawdzenia wartoci cakowitej
Wiek:
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" Runat="server"

Rozdzia 4.

Q

Walidacyjne kontrolki serwerowe

253

ControlToValidate="TextBox1" Type="Integer"
Text="Wiek musi by pomi dzy 30 i 40"
MaximumValue="40" MinimumValue="30"></asp:RangeValidator>

W pokazanym przykadzie umieszczono pole edycji, za pomoc którego pobierany jest
wiek uytkownika. Kontrolka RangeValidator analizuje wprowadzon warto i sprawdza,
czy mieci si ona w zakresie od 30 do 40. Wykonywane jest to za pomoc waciwoci
MaximumValue oraz MinimumValue. Kontrolka RangeValidator pozwala take zadba o to, aby
wprowadzona warto bya liczb cakowit. W tym celu wykorzystywana jest waciwo
Type, która ustawiona jest na Integer. Kolekcja zrzutów ekranów na rysunku 4.3 pokazuje
dziaanie omawianej kontrolki.

Rysunek 4.3
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Jak mona zauway na zrzutach ekranów z rysunku 4.3, warto mniejsza ni 30 zostaje
przez kontrolk RangeValidator zasygnalizowana. To samo dzieje si w przypadku wartoci wikszych ni 40. Warto pomidzy 30 i 40 (w tym przypadku 36) spenia warunki
naoone przez kontrolk walidacyjn.
Kontrolka RangeValidator nie jest stosowana wycznie do porównywania liczb (w takich
sytuacjach jest jednak najczciej wykorzystywana). Moe ona posuy take do walidacji
zakresu acuchów znaków oraz innych elementów, wczajc w to daty pobrane z kalendarza.
Domylnie atrybut Type kadej z kontrolek walidacyjnych ustawiony jest na String. Kontrolka
RangeValidator moe posuy do sprawdzenia, czy warto w innej kontrolce serwerowej
(takiej jak na przykad Calendar) mieci si w podanym zakresie dat.
Przypu my, e tworzony jest formularz internetowy, który pozwala na pobranie od uytkownika daty przyjazdu. Data przyjazdu musi mieci si w zakresie dwóch tygodni od daty
biecej. Kontrolka RangeValidator moe by z atwoci dostosowana do takich potrzeb.
W zwizku z tym, e zakres dat musi by generowany dynamicznie, atrybuty MaximumValue
oraz MinimumValue musz by przypisane programowo w zdarzeniu Page_Load. W oknie
projektanta przykadowa strona powinna wyglda podobnie do tej z rysunku 4.4.

Rysunek 4.4

Caa idea polega na tym, e uytkownik bdzie wybiera dat w kontrolce Calendar, a jego
wybór bdzie wywietlany w kontrolce TextBox. Potem, gdy uytkownik kliknie na formularzu przycisk, wtedy w przypadku wybrania nieprawidowej daty zostanie o tym powiadomiony. Jeeli wybrana data jest prawidowa, wtedy pokazywana jest ona przez kontrolk
Label. Kod przykadu pokazany jest na listingu 4.12.

Rozdzia 4.

Q

Walidacyjne kontrolki serwerowe

255

Listing 4.12. Wykorzystanie kontrolki RangeValidator do sprawdzenia wartoci daty w postaci acucha znaków
VB
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
RangeValidator1.MinimumValue = DateTime.Now.ToShortDateString()
RangeValidator1.MaximumValue = DateTime.Now.AddDays(14).ToShortDateString()
End Sub
Protected Sub Calendar1_SelectionChanged(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs)
TextBox1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString()
End Sub
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs)
If Page.IsValid Then
Label1.Text = "Data przybycia ustawiona jest na: " & TextBox1.Text
End If
End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
<title>Sprawdzenie poprawnoci daty</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
Data przyjazdu:
<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>&nbsp;
<asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server"
Text="Mona wybra dat tylko na dwa tygodnie do przodu"
ControlToValidate="TextBox1" Type="Date"></asp:RangeValidator><br />
<br />
Wybierz dat przyjazdu:<br />
<asp:Calendar ID="Calendar1" runat="server"
OnSelectionChanged="Calendar1_SelectionChanged"></asp:Calendar>
&nbsp;
<br />
<asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Przycisk"
OnClick="Button1_Click" />
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
</form>
</body>
</html>
C#
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
RangeValidator1.MinimumValue = DateTime.Now.ToShortDateString();
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RangeValidator1.MaximumValue = DateTime.Now.AddDays(14).ToShortDateString();
}
protected void Calendar1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
TextBox1.Text = Calendar1.SelectedDate.ToShortDateString();
}
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Page.IsValid)
{
Label1.Text = "Data przybycia ustawiona jest na: " +
TextBox1.Text.ToString();
}
}
</script>

W pokazanym kodzie wida , e podczas wczytywania strony atrybuty MinimumValue oraz
MaximumValue ustawiane s dynamicznie. W tym przypadku wartoci MinimumValue staje
si wynik wywoania DateTime.Now.ToShortDateString(), a wartoci MaximumValue data
póniejsza o 14 dni.
Po wybraniu daty przez uytkownika jej warto wywietlana jest w kontrolce TextBox1.
Wykonywane jest to w procedurze obsugi zdarzenia Calendar1_SelectionChanged. Po wybraniu daty i klikniciu przycisku na stronie wykonywana jest procedura obsugi zdarzenia
Button1_Click, a poprawno walidacji caej strony sprawdzana jest za pomoc waciwoci
Page.IsValid. Nieprawidowa strona pokae wyniki zaprezentowane na rysunku 4.5.

Rysunek 4.5
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Kontrolka serwerowa RegularExpressionValidator
Jedn ze wspaniaych kontrolek, któr programici najczciej wykorzystuj, jest Regular
´ExpressionValidator. Kontrolka oferuje wysoki poziom elastycznoci podczas wprowadzania do formularza rónych regu. Wykorzystujc kontrolk RegularExpressionValidator,
mona sprawdzi zgodno wprowadzonych danych z pewnym wzorcem, wyraonym za
pomoc wyraenia regularnego.
Oznacza to, e mona zdefiniowa pewn struktur, która bdzie potem wykorzystywana
do sprawdzania zgodnoci z danymi wprowadzonymi przez uytkownika. Mona na przykad
zdefiniowa struktur, która wymusza wprowadzenie danych w postaci adresu e-mail lub
adresu internetowego URL. Jeeli warto nie jest zgodna z definicj, wtedy strona traktowana jest jako nieprawidowa. Na listingu 4.13 pokazano, w jaki sposób sprawdzi poprawno danych wprowadzonych do pola edycji pod ktem ich zgodnoci z formatem
adresu e-mail.
Listing 4.13. Sprawdzenie, czy pole edycji zawiera waciwy adres e-mail
E-mail:
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
Text="Musisz wpisa waciwy adres e-mail"
ValidationExpression="\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">
</asp:RegularExpressionValidator>

Tak jak to jest w przypadku innych walidacyjnych kontrolek serwerowych, kontrolka
RegularExpressionValidator uywa waciwoci ContolToValidate do poczenia si z inn
kontrolk. Zawiera take waciwo Text, która zawiera tekst wywietlany na ekranie po
niepomylnym zakoczeniu si procesu walidacji. Unikatow waciwoci tej kontrolki jest
ValidationExpression. Waciwo przechowuje warto tekstow, która jest wyraeniem regularnym stosowanym przez kontrolk do sprawdzania poprawnoci danych wejciowych.
Dziki Visual Studio 2008 praca z wyraeniami regularnymi jest nieco atwiejsza. Wszystko
to dziki moduowi Regular Expression Editor. W edytorze umieszczono kilka najczciej uywanych wyrae regularnych, które mona zastosowa w kontrolce RegularExpressionValidator.
Aby przej do okna edytora, naley przeczy si na widok Design. Naley si jednoczenie upewni , e kontrolka serwerowa RegularExpressionValidator1 w widoku Design jest
podwietlona i pokazane s jej waciwoci. Teraz, aby uruchomi Regular Expression Editor,
naley w oknie Properties Visual Studio klikn obok waciwoci ValidationExpression.
Edytor pokazany jest na rysunku 4.6.
Korzystajc z tego edytora, mona odnale wyraenia regularne dla takich wartoci, jak na
przykad adresy e-mail, URL, kody pocztowe, numery telefonów, numery ubezpieczeniowe.
Narzdzie Regular Expression Editor pomaga w korzystaniu z tych do czsto skomplikowanych wyrae regularnych. Pokan kolekcj takich wyrae mona znale w internecie.
Na przykad na witrynie RegExLib pod adresem www.regexlib.com.

258

ASP.NET 3.5 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie

Rysunek 4.6

Kontrolka serwerowa CustomValidator
Do tej pory pokazalimy zestaw kontrolek walidacyjnych, które mona natychmiast wykorzysta . W wikszoci przypadków pokazane kontrolki walidacyjne doskonale sprawdzaj si
podczas wprowadzania regu walidacyjnych na formularzach. Czasami jednak adna z tych
kontrolek nie bdzie odpowiednia i trzeba bdzie polega wycznie na tym, co si zrobi
samemu. To wanie do takich zastosowa stworzono kontrolk CustomValidator.
Kontrolka CustomValidator pozwala utworzy wasne algorytmy walidacji, które bd stosowane zarówno po stronie klienta, jak i po stronie serwera. Skorzystanie z takiej moliwoci pozwala sprawdzi poprawno wartoci lub oblicze wykonanych w warstwie danych
(na przykad w bazie danych) lub upewni si, czy na wejciu pojawia si liczba speniajca
pewne matematyczne zaoenia (na przykad czy jest parzysta, czy nieparzysta). Wszystko
to mona zrobi dziki kontrolce CustomValidator.

Korzystanie z walidacji po stronie klienta
Jedn z zalet kontrolki CustomValidator wartych uwagi jest moliwo atwego wprowadzenia mechanizmu walidacji po stronie klienta. Wikszo programistów ma swoje wasne
kolekcje funkcji JavaScript, które znajduj zastosowanie w ich aplikacjach. Dziki kontrolce
CustomValidator te funkcje mog by szybko i atwo zaimplementowane na stronie.
Przyjrzyjmy si prostemu formularzowi, który pobiera od uytkownika liczb. Wykorzystano
w nim kontrolk CustomValidator do wprowadzenia walidacji po stronie klienta. Jej zadaniem
jest sprawdzenie, czy liczba jest podzielna przez 5. Pokazano to na listingu 4.14.
Listing 4.14. Uycie kontrolki CustomValidator do przeprowadzenia walidacji po stronie klienta
VB
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
Label1.Text = "PRAWID OWA LICZBA!"
End Sub
</script>
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<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
<title>CustomValidator</title>
<script type="text/javascript">
function validateNumber(oSrc, args) {
args.IsValid = (args.Value % 5 == 0);
}
</script>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<p>
Liczba:
<asp:TextBox ID="TextBox1"
Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
Text="Liczba musi by podzielna przez 5"
ClientValidationFunction="validateNumber">
</asp:CustomValidator>
</p>
<p>
<asp:Button ID="Button1" OnClick="Button1_Click"
Runat="server" Text="Button"></asp:Button>
</p>
<p>
<asp:Label ID="Label1" Runat="server"></asp:Label>
</p>
</div>
</form>
</body>
</html>
C#
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) {
Label1.Text = "PRAWID OWA LICZBA!";
}
</script>

W pokazanym formularzu mona zauway kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to prosty formularz;
zawiera tylko jedno pole tekstowe, w którym uytkownik moe wprowadzi dane. Uytkownik naciska przycisk i wywoywana jest procedura obsugi zdarzenia Button1_Click,
która uzupenia na stronie zawarto kontrolki Label1. Caa ta operacja wykonywana jest
tylko wtedy, gdy na stronie wykonany zostanie proces walidacji, a dane wejciowe przejd
wszystkie testy.
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Jedyn rzecz, która wyrónia t stron sporód innych tego typu, jest obecno drugiego
bloku <script> w sekcji <head>. To wasny kod JavaScript. Naley zauway , e Visual
Studio 2008 umoliwia stosowanie tego typu konstrukcji. Dziaa to nawet wtedy, gdy zachodzi potrzeba przeczania si pomidzy widokami Design oraz Source — to co, z czym
kiepsko radziy sobie poprzednie wersje Visual Studio. Funkcja validateNumber napisana
w JavaScript pokazana jest poniej:
<script type="text/javascript">
function validateNumber(oSrc, args) {
args.IsValid = (args.Value % 5 == 0);
}
</script>

Druga sekcja <script> jest kodem JavaScript uywanym w kontrolce CustomValidator
i jest wywoywana podczas przeprowadzania procesu sprawdzania poprawnoci danych
wpisanych w polu edycji. Wstawiane funkcje JavaScript uywaj waciwoci args.IsValid
i ustawiaj j na True lub False, w zalenoci od wyniku przeprowadzonych testów sprawdzajcych. W tym przypadku warto wprowadzona przez uytkownika (args.Value) jest
sprawdzana pod ktem podzielnoci przez 5. Zwrócona warto logiczna przypisywana jest
do waciwoci args.IsValid, która na ostatnim etapie tego procesu uywana jest przez
kontrolk CustomValidator.
Kontrolka CustomValidator, tak jak inne kontrolki przedstawione wczeniej, korzysta
z waciwoci ControlToValidate. Za pomoc tej waciwoci kontrolka moe by powizana
z okrelonym elementem strony. Waciwoci, któr naley si w tym przypadku zainteresowa , jest ClientValidationFunction. Warto w postaci acucha znaków przypisywana do
tej funkcji okrela funkcj po stronie klienta, która ma by wywoana w momencie sprawdzania
formularza przez kontrolk CustomValidator. W tym przypadku jest to validateNumber:
ClientValidationFunction="validateNumber"

Po uruchomieniu strony i wprowadzeniu nieprawidowego wpisu mona otrzyma wynik
pokazany na rysunku 4.7.

Rysunek 4.7

Tworzc wasne procedury walidacji po stronie serwera, mona stworzy tak zaawansowane
algorytmy, jakie s tylko aplikacji potrzebne. Uycie walidacji po stronie serwera moe si
przyda wtedy, gdy zachodzi potrzeba sprawdzenia danych wprowadzonych przez uytkownika
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i porównania ich z dynamicznymi wartociami pochodzcymi z plików XML, baz danych
lub innego róda.
Jako przykad wasnej walidacji po stronie serwera za pomoc kontrolki CustomValidator
moe posuy jej odpowiednik po stronie klienta. Zróbmy to samo. Stwórzmy procedur
walidujc po stronie serwera, która sprawdza podzielno liczby przez 5. Pokazano to na
listingu 4.15.
Listing 4.15. Wykorzystanie kontrolki CustomValidator do przeprowadzenia walidacji po stronie serwera
VB
<%@ Page Language="VB" %>
<script runat="server">
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
If Page.IsValid Then
Label1.Text = "PRAWID OWY WPIS!"
End If
End Sub
Sub ValidateNumber(sender As Object, args As ServerValidateEventArgs)
Try
Dim num As Integer = Integer.Parse(args.Value)
args.IsValid = ((num mod 5) = 0)
Catch ex As Exception
args.IsValid = False
End Try
End Sub
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
<title>CustomValidator</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<p>
Liczba:
<asp:TextBox ID="TextBox1"
Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
Text="Liczba musi by podzielna przez 5"
OnServerValidate="ValidateNumber"></asp:CustomValidator>
</p>
<p>
<asp:Button ID="Button1" OnClick="Button1_Click"
Runat="server" Text="Przycisk"></asp:Button>
</p>
<p>
<asp:Label ID="Label1" Runat="server"></asp:Label>
</p>
</div>
</form>
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</body>
</html>
C#
<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Button1_Click(Object sender, EventArgs e) {
if (Page.IsValid) {
Label1.Text = "PRAWID OWY WPIS!";
}
}
void ValidateNumber(object source, ServerValidateEventArgs args)
{
try
{
int num = int.Parse(args.Value);
args.IsValid = ((num%5) == 0);
}
catch(Exception ex)
{
args.IsValid = false;
}
}
</script>

Zamiast umieszcza w kodzie funkcj JavaScript, w tym przykadzie wykorzystano funkcj
po stronie serwera — ValidateNumber. Funkcja ValidateNumber, tak jak wszystkie funkcje
przystosowane do pracy z kontrolk CustomValidator, musi jako parametr przyjmowa
obiekt ServerValidateEventArgs. Dziki temu do funkcji sprawdzajcej zostan przekazane
waciwe dane. Funkcja ValidateNumber nie robi niczego ciekawego. Po prostu sprawdza,
czy liczba jest podzielna przez 5.
Wewntrz wasnej funkcji, która zostaa zaprojektowana do pracy z kontrolk CustomValidator,
otrzymujemy warto pochodzc z elementu formularza poprzez obiekt args.Value. Ustawiamy potem waciwo args.IsValid na True lub False, w zalenoci od wyników procedury sprawdzajcej. W przykadzie mona zauway , e args.IsValid ustawiane jest na
False wtedy, gdy liczba nie jest podzielna przez 5, i wtedy, gdy wyrzucony zostanie wyjtek
(moe on zosta wygenerowany wtedy, gdy zamiast liczby z elementu formularza otrzymamy
jaki tekst). Po utworzeniu wasnej funkcji walidujcej naley przej do kolejnego kroku.
Wstawmy zatem kontrolk CustomValidator na stron, jak pokazano na poniszym listingu:
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
Text="Liczba musi by podzielna przez 5"
OnServerValidate="ValidateNumber"></asp:CustomValidator>

Aby skojarzy kontrolk CustomValidator z funkcj umieszczon w kodzie po stronie serwera,
korzysta si z atrybutu OnServerValidate. Wartoci przypisywan do tej waciwoci jest
nazwa funkcji — w tym przypadku jest to ValidateNumber.
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Wykonanie kodu z tego przykadu spowoduje wysanie strony z powrotem na serwer i tam
zostanie wykonana walidacja (dziki funkcji ValidateNumber). Potem strona jest przeadowywana i wywoywane jest zdarzenie Page_Load. Na listingu 4.15 mona zauway , e
sprawdzana jest warto okrelajca, czy strona jest prawidowa. Wykonywane jest to za
pomoc waciwoci Page.IsValid:
If Page.IsValid Then
Label1.Text = "PRAWID OWY WPIS!"
End If

Jednoczesne uycie walidacji po stronie serwera i po stronie klienta
Jak ju zostao wczeniej wspomniane, naley pomyle o bezpieczestwie formularzy
i zadba o to, aby zbierane przez formularz dane byy prawidowe. Z tego powodu, decydujc si na walidacj po stronie klienta (pokazano to na listingu 4.14), naley jednoczenie
przerobi funkcje dziaajce po stronie klienta na ich odpowiedniki po stronie serwera. Po
wykonaniu tego kroku powinno si skojarzy funkcje po stronie klienta i po stronie serwera
z kontrolk CustomValidator. W przypadku stosowania algorytmu walidujcego z listingu 4.14
i listingu 4.15 mona uy na stronie dwóch funkcji walidacyjnych i tak zmodyfikowa kontrolk CustomValidator, aby wskazywaa na obie te funkcje. Pokazano to na listingu 4.16.
Listing 4.16. Kontrolka CustomValidator z walidacj po stronie klienta i po stronie serwera
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1"
Runat="server" ControlToValidate="TextBox1"
Text="Liczba musi by podzielna przez 5"
ClientValidationFunction="validateNumber"
OnServerValidate="ValidateNumber"></asp:CustomValidator>

Jak wida na zaprezentowanym przykadzie, nie ma adnego problemu zwizanego z jednoczesnym uyciem atrybutów ClientValidationFunction oraz OnServerValidate.

Kontrolka serwerowa ValidationSummary
Kontrolka ValidationSummary nie jest kontrolk, która przeprowadza jakiego rodzaju testy
sprawdzajce poprawno danych wpisanych na formularzu. Jest to kontrolka typowo raportujca, która jest wykorzystywana przez inne kontrolki walidacyjne na stronie. Kontrolka walidacyjna ValidationSummary moe by uyta do zebrania wszystkich zgoszonych
bdów walidacyjnych na stronie i moe stanowi alternatyw wywietlania bdów przez
kad kontrolk walidacyjn indywidualnie.
Taka moliwo moe by wykorzystana na wikszych formularzach, które wykorzystuj
peny proces walidacji. W takim przypadku rozwizaniem bardziej przyjaznym dla uytkownika moe by umieszczenie wszystkich zgoszonych bdów w sposób jednolity i atwy
do ogarnicia. Takie komunikaty o bdach mog by wywietlone za pomoc listy, listy
wypunktowanej lub paragrafu.
Domylnie kontrolka ValidationSummary pokazuje list zgoszonych bdów walidacji w postaci listy wypunktowanej. Pokazano to na listingu 4.17.
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Listing 4.17. Przykad fragmentu strony korzystajcej z kontrolki ValidationSummary
<p>Imi
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" ErrorMessage="Musisz wpisa swoje imi "
ControlToValidate="TextBox1"></asp:RequiredFieldValidator>
</p>
<p>Nazwisko
<asp:TextBox ID="TextBox2" Runat="server"></asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2"
Runat="server" ErrorMessage="Musisz wpisa swoje nazwisko"
ControlToValidate="TextBox2"></asp:RequiredFieldValidator>
</p>
<p>
<asp:Button ID="Button1" OnClick="Button1_Click" Runat="server"
Text="Zatwierd"></asp:Button>
</p>
<p>
<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" Runat="server"
HeaderText="Otrzymae nast pujce b dy:">
</asp:ValidationSummary>
</p>
<p>
<asp:Label ID="Label1" Runat="server"></asp:Label>
</p>

Zadaniem przykadowego kodu jest pobranie imienia i nazwiska uytkownika. Kade pole
tekstowe na formularzu ma powizan ze sob kontrolk RequiredFieldValidator. Po zbudowaniu i uruchomieniu strony oraz naciniciu przez uytkownika przycisku Zatwierd
bez wpisywania w pola edycji adnych wartoci powstan dwa bdy. Wynik dziaania
aplikacji pokazany jest na rysunku 4.8.

Rysunek 4.8
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We wczeniejszych przykadach walidacji kontrolek na formularzu bdy pojawiaj si
obok kadego z pól tekstowych. Mona jednak zauway , e kontrolka ValidationSummary
pokazuje bdy walidacyjne w postaci czerwonej listy wypunktowanej w miejscu, w którym ta kontrolka si znajduje. W wikszoci przypadków nie ma potrzeby wywietlania
tych samych bdów na stronie dwukrotnie. Mona zmieni to zachowanie, korzystajc nie
tylko z waciwoci ErrorMessage, ale take z waciwoci Text kontrolek walidacyjnych,
tak jak byo to wykonywane w tym rozdziale do tej pory. Zaprezentowane podejcie pokazano na listingu 4.18.
Listing 4.18. Wykorzystanie waciwoci Text kontrolki walidacyjnej
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" ErrorMessage="Musisz wpisa swoje imi " Text="*"
ControlToValidate="TextBox1"></asp:RequiredFieldValidator>

lub
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" ErrorMessage="Musisz wpisa swoje imi "
ControlToValidate="TextBox1">*</asp:RequiredFieldValidator>

Na listingu 4.18 pokazano dwa sposoby wykonania tego samego zadania. Pierwszy z nich
polega na uyciu waciwoci Text. Drugi polega na umieszczeniu wartoci pomidzy
znacznikami elementu <asp:RequiredFieldValidator>. Wprowadzenie do kontrolek walidacyjnych takich zmian spowoduje powstanie wyników pokazanych na rysunku 4.9.

Rysunek 4.9

Aby otrzyma taki wynik, naley pamita , e kontrolka ValidationSummary w celu wywietlenia bdów walidacji korzysta z waciwoci ErrorMessage. Waciwo Text jest
uywana przez kontrolki walidacyjne i nie jest w aden sposób przetwarzana przez kontrolk
ValidationSummary.
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Oprócz list wypunktowanych mona stosowa inne formaty wywietlania wyników. Zmian
mona dokona za pomoc waciwoci DisplayMode. Kontrolka moe przyjmowa nastpujce wartoci:
Q

BulletList,

Q

List,

Q

SingleParagraph.

Zamiast wywietla wyniki na stronie, mona take wykorzysta okno dialogowe. Na listingu 4.19 pokazano przykad takiego podejcia.
Listing 4.19. Wykorzystanie okna dialogowego do raportowania bdów walidacji
<asp:ValidationSummary ID="ValidationSummary1" Runat="server"
ShowMessageBox="True" ShowSummary="False"></asp:ValidationSummary>

W pokazanym przykadzie waciwo ShowSummary ustawiona jest na False, co oznacza, e
bdy walidacyjne nie bd wywietlane na stronie. Jednak w zwizku z tym, e waciwo ShowMessageBox ustawiona jest na True, wszystkie bdy walidacji bd wywietlone
w oknie dialogowym. Pokazano to na rysunku 4.10.

Rysunek 4.10

Wyczanie walidacji po stronie klienta
Walidacyjne kontrolki serwerowe automatycznie przeprowadzaj walidacj po stronie klienta
(jeeli aplikacja wysyajca danie potrafi poprawnie przetworzy utworzony kod JavaScript).
Czasami jednak zachodzi konieczno przejcia kontroli nad tego typu zachowaniem.
Mona wyczy walidacj tych kontrolek po stronie klienta w taki sposób, aby nie wysyay one do aplikacji dajcych adnych funkcji walidujcych. Takie podejcie umoliwia
przeprowadzanie wycznie walidacji po stronie serwera, bez wzgldu na rzeczywiste moliwoci kontrolek walidacyjnych. Istnieje kilka moliwoci wyczenia tego typu funkcjonalnoci.
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Pierwszy sposób moe by zrealizowany na poziomie kontrolki. Kada z walidacyjnych
kontrolek serwerowych posiada waciwo o nazwie EnableClientScript. Waciwo jest
domylnie ustawiona na True. Ustawienie waciwoci na False blokuje wysyanie funkcji
JavaScript na stron klienta. Zamiast tego walidacja przeprowadzana jest na serwerze.
Przykad uycia tej waciwoci pokazany jest na listingu 4.20.
Listing 4.20. Zablokowanie w kontrolce walidacyjnej walidacji po stronie klienta
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" Runat="server"
Text="*" ControlToValidate="TextBox1" EnableClientScript="false">

Mona take zablokowa walidacj po stronie klienta programowo. Pokazano to na listingu 4.21.
Listing 4.21. Programowe blokowanie walidacji po stronie klienta
VB
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
RequiredFieldValidator1.EnableClientScript = False
End Sub
C#
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
RequiredFieldValidator1.EnableClientScript = false;
End Sub

Kolejn opcj jest wyczenie walidacji na kliencie dla wszystkich kontrolek na stronie
w zdarzeniu Page_Load. Moe to by przydatne wtedy, gdy trzeba dynamicznie zadecydowa o zezwoleniu na walidacj po stronie klienta lub o jej zablokowaniu. Pokazano to na
listingu 4.22.
Listing 4.22. Blokowanie walidacji po stronie klienta dla wszystkich kontrolek w zdarzeniu Page_Load
VB
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
For Each bv As BaseValidator In Page.Validators
bv.EnableClientScript = False
Next
End Sub
C#
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
foreach(BaseValidator bv in Page.Validators)
{
bv.EnableClientScript = false;
}
}

Instrukcja For Each przegldajca kad instancj klasy BaseValidator w skadowej Validators
strony ASP.NET moe wyczy walidacj po stronie klienta wszystkich kontrolek, które
zostay umieszczone na tej stronie.
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Korzystanie z obrazków i d wików
w powiadomieniach o bdach
Do tej pory wywietlalimy proste wiadomoci tekstowe, które informoway o pojawieniu
si bdów w walidacyjnych kontrolkach serwerowych. W wikszoci przypadków takie
rozwizanie jest wystarczajce — prosty komunikat tekstowy informuje uytkownika kocowego o tym, e wprowadzi do formularza jak nieprawidow warto , która nie spenia
naoonych wymaga.
Interesujc wskazówk jest to, e nie trzeba wcale uywa tekstu — w celu powiadomienia
uytkownika mona take uywa dwików i obrazków.
W tym celu korzysta si z waciwoci Text, która jest dostpna w kadej kontrolce walidacyjnej. Aby do zasygnalizowania bdu uy obrazka, mona po prostu przypisa do waciwoci waciwy kod HTML. Pokazano to na listingu 4.23.
Listing 4.23. Uywanie obrazków do powiadomienia o bdach
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" Text='<img src="error.gif">'
ControlToValidate="TextBox1"></asp:RequiredFieldValidator>

Jak mona zauway na przykadzie, zamiast wywietla tekst na stronie, do waciwoci
przypisywany jest tekst HTML. Ten fragment tekstu HTML uywany jest do wywietlenia
obrazka. Naley zwróci szczególn uwag na obecno cudzysowów pojedynczych i podwójnych. W ten sposób po wygenerowaniu strony w przegldarce nie pojawi si adne
bdy. Kod pokazany na listingu 4.23 spowoduje wygenerowanie strony podobnej do tej
z rysunku 4.11.

Rysunek 4.11

Kolejnym interesujcym rozwizaniem jest moliwo dodania do strony powiadomienia
dwikowego, które bdzie uywane przy bdach. Mona to zrobi w taki sam sposób, jaki
zosta wykorzystany przy powiadomieniu obrazkowym. Na listingu 4.24 pokazano przykad.
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Listing 4.24. Wykorzystanie d wiku do powiadomienia o bdach
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1"
Runat="server" Text='<bgsound src="C:\Windows\Media\tada.wav">'
ControlToValidate="TextBox1" EnableClientScript="False">
</asp:RequiredFieldValidator>

Duo rónych dwików systemu Windows mona znale w katalogu C:\Windows\Media.
W tym przykadzie waciwo Text przyjmuje warto elementu <bgsound>. Zadaniem
tego elementu jest umieszczenie na formularzu dwiku (dziaa tylko z Internet Explorer).
Dwik odgrywany jest tylko w momencie wywoania przez uytkownika kontrolki walidacyjnej.
Pracujc z powiadomieniami dwikowymi, trzeba zablokowa skrypty po stronie klienta.
Jeeli si tego nie zrobi, wtedy dwik zostanie odegrany ju w momencie wczytania strony
w przegldarce, bez wzgldu na to, czy pojawi si jaki bd.

Praca z grupami walidacyjnymi
W wikszoci przypadków programici umieszczali na jednej stronie wiksz ilo formularzy. W ASP.NET 1.0/1.1 byo to moliwe, poniewa kliknicia rónych przycisków mogy
wywoywa róne zdarzenia. Korzystajc z takiego rozwizania, mona si byo narazi na
pewne problemy.
Jeden z tych problemów polega na tym, e pojawiay si pewne trudnoci z posiadaniem
walidacji dla wszystkich kontrolek na kadym formularzu strony. Róne kontrolki walidacyjne byy czsto przypisywane do dwóch rónych formularzy na stronie. Gdy uytkownik
zatwierdza jeden z formularzy, wtedy uruchamiane byy procedury walidacyjne na drugim
formularzu (poniewa uytkownik nie pracowa z tym formularzem). Bdy na drugiej
stronie mog wic zablokowa zatwierdzenie pierwszego formularza.
Na rysunku 4.12 pokazano przykadow stron grupy uytkowników ASP.NET, która zawiera
dwa formularze.
Jeden formularz jest przeznaczony dla czonków grupy. Za jego pomoc podaje si nazw
uytkownika i haso, które s potrzebne do wejcia do strefy tylko dla czonków. Drugi
formularz na stronie jest przeznaczony dla wszystkich uytkowników i pozwala zapisa si
do newslettera. Kady z formularzy posiada swój przycisk i zwizane z nim kontrolki walidacyjne. Problem pojawia si wtedy, gdy kto przesya informacje za pomoc jednego formularza. Przypu my, e mamy do czynienia z czonkiem grupy, który wpisuje nazw
uytkownika, haso i naciska przycisk Zaloguj. Kontrolki walidacyjne dla newslettera mog
zasygnalizowa bd, poniewa w tym formularzu nie uzupeniono adresu e-mail. Jeeli
kto jest zainteresowany korzystaniem z newslettera, wtedy umieszcza tylko adres e-mail
w ostatnim polu i naciska przycisk Zapisz si. Kontrolka walidacyjna z pierwszego formularza sygnalizuje bd, poniewa nie wprowadzono nazwy uytkownika i hasa do pierwszego formularza.
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Rysunek 4.12

W ASP.NET 3.5 pojawia si waciwo ValidationGroup, która pozwala podzieli kontrolki walidacyjne na kilka niezalenych grup. W momencie nacinicia przycisku na stronie pozwala ona aktywowa tylko okrelone kontrolki walidacyjne. Na listingu 4.25 pokazano przykad podzielenia kontrolek walidacyjnych na stronie grupy uytkowników na dwie
róne grupy.
Listing 4.25. Korzystanie z waciwoci ValidationGroup
<%@ Page Language="VB" %>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head id="Head1" runat="server">
<title>Grupy walidacji</title>
</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<h1>Grupa uytkowników ASP.NET</h1>
<p>Nazwa uytkownika:
<asp:TextBox ID="TextBox1" Runat="server"></asp:TextBox>&nbsp; Haso:
<asp:TextBox ID="TextBox2" Runat="server"
TextMode="Password"></asp:TextBox>&nbsp;
<asp:Button ID="Button1" Runat="server" Text="Zaloguj"
ValidationGroup="Login" />
<br />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" Runat="server"
Text="* Musisz wpisa nazw uytkownika!"
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ControlToValidate="TextBox1" ValidationGroup="Login">
</asp:RequiredFieldValidator>
<br />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" Runat="server"
Text="* Musisz wpisa haso!"
ControlToValidate="TextBox2" ValidationGroup="Login">
</asp:RequiredFieldValidator>
<p>
Nasze gówne spotkania odbywaj si najcz ciej w ostatni poniedziaek
miesica. Czasami, ze wzgl du na wakacje lub inne wane okolicznoci
przekadamy spotkania na inne dni, ale rzadko si to zdarza. Aby uzyska
wi cej informacji na ten temat, sprawd nasz stron gówn. Grupy zajmujce
si innymi zagadnieniami spotykaj si w inne dni miesica. Sprawd stron
SIG w celu uzyskania dodatkowych informacji. Moesz take przejrze nasz
kalendarz. Tam dowiesz si o najwaniejszych wydarzeniach.<br />
</p>
<h2>Zapisz si na newsletter!</h2>
<p>E-mail:
<asp:TextBox ID="TextBox3" Runat="server"></asp:TextBox>&nbsp;
<asp:Button ID="Button2" Runat="server" Text="Zapisz si "
ValidationGroup="Newsletter" />&nbsp;
<br />
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1"
Runat="server"
Text="* Musisz wpisa waciwy adres e-mail!"
ControlToValidate="TextBox3" ValidationGroup="Newsletter"
ValidationExpression="\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*">
</asp:RegularExpressionValidator>
<br />
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator3" Runat="server"
Text="* Zapomniae o adresie e-mail!"
ControlToValidate="TextBox3" ValidationGroup="Newsletter">
</asp:RequiredFieldValidator>
</p>
</div>
</form>
</body>
</html>

Waciwo ValidationGroup na przykadzie zostaa pogrubiona. Mona zauway , e
wartoci waciwoci jest acuch znaków. Warto take zwróci uwag na to, e nie tylko
kontrolki walidacyjne posiadaj t waciwo . Kluczowe kontrolki serwerowe take maj
waciwo ValidationGroup, poniewa zdarzenia takie jak kliknicia mysz take musz
by powizane z okrelon grup walidacyjn.
W pokazanym przykadzie kady z przycisków przypisany jest do innej grupy walidacyjnej.
Pierwszy przycisk jako wartoci uywa Login, drugi z nich uywa wartoci Newsletter.
Kada z kontrolek walidacyjnych take powizana jest z okrelon grup walidacyjn.
Dziki takiemu rozrónieniu, jeeli uytkownik kliknie na stronie przycisk Zaloguj,
ASP.NET jest w stanie rozpozna grup. Konsekwencj jest to, e przycisk pracuje wycznie
z walidacyjnymi kontrolkami serwerowymi nalecymi do tej samej grupy. ASP.NET ignoruje
walidacyjne kontrolki przypisane do innych grup walidacyjnych.
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Korzystajc z tego udogodnienia, mona zastosowa wiele grup z reguami walidacyjnymi,
które bd wywoywane tylko wtedy, gdy chcemy. Pokazano to na rysunku 4.13.

Rysunek 4.13

Kolejnym udogodnieniem dodanym do kontrolek walidacyjnych jest waciwo SetFocusOnError.
Waciwo pobiera warto typu logicznego. Jeeli podczas zatwierdzania formularza sygnalizowany jest bd, wtedy waciwo umieszcza fokus na elemencie, który ten bd zawiera. Waciwo SetFocusOnError pokazana jest na poniszym listingu:
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" Runat="server"
Text="* Musisz wpisa nazw uytkownika!"
ControlToValidate="TextBox1" ValidationGroup="Login" SetFocusOnError="true">
</asp:RequiredFieldValidator>

Jeeli RequiredFieldValidator1 zasygnalizuje bd, poniewa uytkownik nie wstawi adnej wartoci w polu TextBox1, wtedy strona jest odrysowywana z fokusem ustawionym na
kontrolce TextBox1. Pokazano to na rysunku 4.14.
Naley take zwróci uwag na to, e wiele kontrolek walidacyjnych moe zawiera ustawion na True waciwo SetFocusOnError. Jeeli w takim przypadku wystpi wicej bdów
walidacji, wtedy fokus otrzyma pierwszy element formularza. Jako przykad wemy pokazany formularz. Jeeli zarówno pole tekstowe z nazw uytkownika (TextBox1), jak i pole
tekstowe z hasem (TextBox2) zawieraj bdy walidacji, wtedy fokus zostanie ustawiony na
polu tekstowym z nazw uytkownika. Jest to bowiem pierwsza kontrolka tego formularza
z bdem.
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Rysunek 4.14

Podsumowanie
Kontrolki walidacyjne s miym dodatkiem dla tych programistów, którzy przenosz si
z Active Server Pages na ASP.NET. Skrywaj one wielkie moliwoci pod postaci atwej
w uyciu paczki i tak jak wiele rzeczy w wiecie .NET mog by w prosty sposób dostosowywane. Dziki temu bd dziaay dokadnie tak, jak sobie tego zayczymy.
Naley pamita , e celem formularzy jest zbieranie danych. Takie zbieranie danych nie
ma jednak wikszego sensu, gdy dane s nieprawidowe. Oznacza to, e trzeba zastosowa
pewne reguy sprawdzania poprawnoci danych, które bd implementowane na formularzach za pomoc zestawu rónych kontrolek — walidacyjnych kontrolek serwerowych.
W niniejszym rozdziale omówiono róne walidacyjne kontrolki, wczajc w to:
Q

RequiredFieldValidator,

Q

CompareValidator,

Q

RangeValidator,

Q

RegularExpressionValidator,
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Q

RegularExpressionValidator,

Q

CustomValidator,

Q

ValidationSummary.

Oprócz zaprezentowania podstawowych kontrolek walidacyjnych w rozdziale poruszono
take zagadnienia zwizane ze stosowaniem walidacji po stronie klienta i walidacji po stronie serwera.

