ДИАЛОГОВИ СИСТЕМИ

1 Диалогови системи. Класификация

Класификация:
1 Според връзката с хардуера:
- разпространен
- вграден
- полунезависим тип
2 Според местоположението на програмата
- desktop
- разпределени БД
- WEB базирани
Основни функции на интерфейса
- въвеждане на информация
- поддръжка на система за валидизация на данни
- система от стойности по подразбиране
- логически свързана система за диагностични съобщения
- функции за оказване на помощ, демонстрационни, обучаващи и контрол на потребителя
- програмни средства за управление на обработката и събитията
- системни и динамични справки
- сравнителен анализ на резултата
- поддръжка на междинни резултати и получаването им в различно време
- лесно достъпен архив
Диалоговата система трябва да поддържа изброените интерфейсни функции, входните процеси и обема на предоставената информация трябва да са ефективни, както и да има активно участие на потребителя при управление и обработката на информацията.
Диалоговите системи не са отделен клас, а са развит потребителски интерфейс. Може и диалога да е с други системи под формата на протоколи.
WEB - активно участие на клиента при запитване, обработка и извеждане на справки.
Изисквания за:
1 Въвеждана информация
- изисквания на потребителя относно входната информация - групиране
- характеризиране на данните - числов, текстов или графичен вид; точност на представяне; гранични стойности
- класификация на данните по стойност и структура - произволни, препоръчителни, по подразбиране, таблични, списъчни, графични и др.
- класификация на данните по вероятност на ползване - колко често се появяват нови стойности
- отчитане на това, как потребителя иска да въвежда информацията - клавиатура, мишка и т.н.
- права за достъп до информацията
- протоколи за произход и вид на информацията
2 Извеждана информация
- обем на ползваната информация
- вид и форматиране
- класификация на данните
- интензивност на използване
- колко често ще се отчита информацията
- достъп до изходните данни
- протоколи за обема и информацията, която е получил отделния потребител
- време на достъп
Избор на програмна среда. Фактори:
- разпространен, вграден или полунезависим тип програмна система
- разпределение на данните (desktop, разпределени БД, WEB)
- апаратни и програмни ресурси
- инструментални средства
- функционалност на програмната среда
- интерфейс
- библиотеки и модули
- обектна ориентация
- изисквания на потребителя
Допълнителни изисквания към интегрираната среда за развитие
- условия за проектиране на различни по тип/предназначение проекти
- програмни възможности за разработка на самостоятелни и логически свързани проекти
- специален текстов редактор с функции по въвеждане, редактиране и съхранение на текст, цветово подреждане, функции, проверяващи верността на въведения текст
- интегриране в 1 на много програмни средства
- поддръжка на библиотеки
- интерпретатор/компилатор
- средства за debug и проследяване на изпълнението
- визуализация на стойности, променливи и др.
- система от подсказващ текст
Инструментални средства:
- обектно ориентирано програмиране
- лек синтаксис и разбираема семантика
- система от базови графични компоненти и възможност за дообработването й
- помощна информация за потребителя
- демонстрации
- функции за обучение/самообучение

																		

2 Общо проектиране на диалогови системи

Основни фактори:
- специални особенности на техническото задание и профила на потребителя
- проект за структуриране на програмната система при различни критерии
- възможности и услуги на средата за диалог
- квалификация на разработчиците
Етапи:
- сценарий
- структура на програмата и модулите
- проект на формуляри, контроли и форми
- текст
- взаимно управление на формите и контролите
- БД и управлението им
- обмен на информация с програмата и ОС
- проверка за валидност
- тестване
- проект за защита на програмата и документиране
Сценарий. Функции, определени от техническото задание (част на потребителя и приложението - обработка на данни, работа с БД), свързани с:
- управление и поддръжка на програмата и БД
- интерфейса
- възстановяване на системата при срив
- архиви
- протоколи
- корекции при неоторизиран достъп и грешки
- обучаваща система - текст, примери и др.
Информационни потоци и управление на системата. Определяне на:
- източника на информация
- начин на въвеждане на информацията (клавиатура, мишка, скенер и т.н.)
- приемника на резултата
- формат
- структура
- движение на данните при 1 или много свързани/несвързани компютри
- права за достъп
Методи и средства за управление:
- менюта (контекстни, графични, падащи)
- бутони
- други графични/текстови методи
Проектиране на обща структура:
- разбиване на спецификациите на дребни елементи
- разделяне на база на информацията
- групиране според проектни условия
- възможности на ОС и програмния език
Структура на програмната система
- дървовидна (йерархична) - модули от по-високо/по-ниско ниво (високите викат ниските) - по-надеждна, добър контрол, голям разход на памет
- мрежова - случайни връзки м-ду модулите, висока ефективност и бързодействие, но ниска надеждност и контрол на информационния поток
Проектиране на форми
- общо - разпределяне на функциите между тях, графични средства, диалог с потребителя
- взаимно разположение и видимост на формите - управление (активни, пасивн, видими, невидими), брой показани на екрана
- разполагане на контроли - малък брой (5-6), функционално свързани и групирани, информативни надписи
Индивидуално и взаимно управление
- централизирано - 1 стартова извикваща всички останали - при дървовидна структура
- децентрализирано - многостъпково изпълнение - не е необходима първоначална форма
Информационен обмен
- проектиране на глобални променливи и полета - глобален достъп, лесна модификация, срив в алгоритъма е каскаден
- обмен м-ду формите чрез техни променливи - труден контрол
- обмен чрез фактически и формални параметри (по стойност или адрес) за процедури/методи
- косвен чрез свойства или методи на контроли - за потребителския интерфейс
- обмен чрез файлове или БД
Проектиране на БД
- ако приложението е с локални БД - настолна програма (ADO.NET)
- отдалечени БД (OLEDB, MS SQL Server 7.0)
Информационен обмен м-ду програми
- чрез clipboard
- чрез команден ред (извикване с аргументи на main())
- чрез файлове или БД
Проверка на формите (момент на стартиране, моментно състояние, прекратяване)
- на графичните обекти за самостоятелно управление
- взаимно управление или обмен
- информационен обмен
- взаимодействие с други процеси/програми
Тестване. Методи:
- на гранични стойности
- еквивалентно разбиване
- функционални диаграми
Стратегии:
- насочена отгоре-надолу
- отдолу-нагоре
Видове тестове:
- външни
- вътрешни
- за производителност и конкуренция
Средства за защита:
- на надписите (идентификация на собственика)
- на печата (отпечатване на данните)
- на формите (апаратна - свързва програмата с данни на конфигурацията)
- скрит файл (дали съществува)
- временен маркер (след изтичане - нова инсталация)
- брояч на инсталациите
- защита чрез парола (команда като аргумент на main())
Защитна реакция
- прекъсване на изпълнението на програмата
- загуба на управление (забива) или блокиране на формата
- изтриване на програмата от друга програма или на ключов файл
Документиране
- ръководство на системния програмист - основни функции на системата, инсталиране и поддръжка; реакции на различни видове сривове
- ръководство на потребителя - как се работи с програмата и т.н.
- техническа документация - структура на системата, функции на модулите, алгоритми, структури данни и др.
- списък на диагностичните съобщения - какво е станало и какво да се предприеме

																		

3 Основни компоненти на потребителския интерфейс

Основни видове текстова информация
- въвеждане на текстова информация, подлежаща на обработка - проверки за коректност
- текстова информация за настройка и управление на програмната ситема - режими, обработка, достъп до системата и информацията
- справки и отчети - резултати от обработката на информацията
Основни принципи при въвеждането
- език на потребителя
- минимално количество въвеждани данни
- въвеждането да е контролирано
- стойности по подразбиране
- подсказващ/пояснителен текст
- реакция при грешни данни
- система от диагностична, справочна и помощна информация
Въвеждане на информация
- клавиатура
- очакван текст
- избор от списък
Контрол
- при всеки символ
- при приключване или загуба на фокус
- след въвеждане на грешни данни
Допълнителна обработка
- премахване на излишни интервали
- LetterCASE
- изискване за главни букви
- вмъкване на допълнителна информация
- замяна на символи
- разделяне на въведената информация
Съобщения за грешки - източник на грешката и как да се коригира
Реакция - звуков сигнал, смяна на цвета, яркост на цвета, шаблон за въвеждане, маркиране на несъвместими данни (протокол), стартиране на система за обучение
Програмотехника
- общи понятия и класификация на интерфейса
- методи и инструментални средства за обработка
- типизирани програмни конструкции
Вътрешно представяне в VB.NET. Плаваща дължина на низ. Методи за обработка.
System.String
System.IO
System.Text

Dim x As String
x.Trim()					- премахва всички излишни интервали
x.ToUpper()				- преобразува в главни букви
x.ToLower()				- преобразува в малки букви
x.Substring(startIndex, length)		- създава подниз от стартова позиция и дължина символи
x.Remove(startIndex, count)		- премахва подниз със стартова позиция и брой символи
x.PadLeft(totalWidth, paddingChar)	- допълва отляво до зададена ширина със символ
x.PadRight(totalWidth, paddingChar)	- допълва отдясно до зададена ширина със символ

Масиви
Dim y(10) As String
ReDim y(20)		- задава нова размерност на масива

Колекции
Microsoft.VisualBasic.Collection
System.Collection

колекциите представляват абстракции на структури от данни
например динамични масиви(вектори), свързани списъци, хеш таблици, дървета, опашки, стекове,...
от програмна гледна точка една колекция представлява клас
който имплементира следните 4 интерфейса:
ICloneable, ICollection, IEnumerable, IList
ICloneable - дефинира метод Clone, с който се създава нова инстанция-копие на колекцията
ICollection - дефинира методи и свойства за информация относно брой елементи, и синхронизация
IEnumerable - дефинира итератор за колекцията
IList - дефинира методи за достъп до елементите чрез индексиране (не за всички колекции, разбира се)
с тази архитектура може да си създадеш потребителска колекция
като пример, виж в контролата TreeView за уиндос
свойството Nodes е колекция

Добавяне, извличане, изтриване на обекти.
Dim a As Collection
a.Add(Object,Key)
a.Remove(Key)

BinarySearch
Reverse
Sort
TrimToSize
GetEnumerator

В потребителските колекции индексите са от 1, а в системните от 0.

																		

4 Регулярни изрази

метасимвол - съвкупност от символи, които имат смисъл за машната за регулярни изрази при обработката им

* + (m,n}
[]
[0-9]+

в регулярния израз, например израза
string str = "img[0-9]*.jpg";
ще разпознае следните стрингове
img.jpg
img21.jpg
img032432.jpg
а няма да разпознае
img3_.jpg
метасимвола е звездата, но не само. нещото което указва правилото
[A-Za-z]{1,3}
означава поне 1 и най-много 3 букви от латиницата. всичко вътре е метасимволи
в горния пример с img[0-9]*.jpg има два литерала
img и .jpg
литералите са константите. те не се обработват от regular expression engine-a

ескейп последователностите са тези с наклонената чертичка
\n \r \t \a

класове от символи
[A-Qa-q] е клас символи, изразен чрез метасимволи
клас символи е кои да са: от А до Я и от а до я или от А до З в горния пример или пък цифри

метасимволи за количество са накъдрените скоби, също и * +
а за местоположение се водят квадратните

други метасимволи
\b - за backtracking в регулярен израз - търсене с връщане назад
неколцина по-често използвани други мета символи
точка (.) - точката означава само един символ, т.е. буква или цифра, но не задаваме при точката обхват с []
\s - означава т.н. бяло поле, шпация, табулация, нов ред, и т.н.
\S - всичко освен бяло поле
\w - една буква
\W - една небуква
\d - една цифра
\D - една нецифра
като булевите стойности: хикс и хикс черта
[^a-d] - означава какъвто и да е символ, но не и от a до d
[0-9A-F] - за шестнадесетични символи
? - означава нула или едно повторение
{n} - означава точно n повторения
и вече има комбинации, например: +? е едно или повече срещания, но най-малкия възможен брой

основни класове
клас обекти Регекс
класове от фреймуърка
Методи и свойства
клас обекти матчх

Два основни класа
В .NET Framework класът Regex е най-важният клас за работа с регулярни изрази
С Regex може да се работи по два начина:
Инстанцира се класът и в конструктора му се подава регулярен израз, след което му се извикват методите за обработка на текст (IsMatch, Match, Matches, Replace, Split)
Regex r = new Regex("img[0-9]{2}.jpg");
bool isMatch = r.IsMatch("img23.jpg");
в случая isMatch ще е true
Втория начин:
ползваме го да зададем маска за някакво поле
Използват се статичните методи на класа (IsMatch, Match, Matches, Replace, Split), на които се подава текста за обработка и регулярен израз, който да се използва
Regex.IsMatch("img23.jpg","img[0-9]{2}.jpg"); ?

израз за проверка на e-mail адрес
string pattern=@"^[a-z][a-z|0-9|]*([_][a-z|0-9]+)*([.][a-z|0-9]+([_][a-z|0-9]+)*)?@[a-z][a-z|0-9|]*\.([a-z][a-z|0-9]*(\.[a-z][a-z|0-9]*)?)$";

																		

5 Валидизация на обекти и форми

Нива
- обща валидизация на ниво форма - проверка след въвеждане на всички данни
- валидизация на ниво форма - по време на въвеждане на данни
- обща валидизация на ниво обект - след въвеждане на данни за всеки обект
- валидизация на ниво обект - за всеки символ в обекта
Средства за валидизация
- използване/проектиране на определени свойства на обектите (регламентирана дължина на низ, граници на стойност и др. проверки)
- дължина на полето
- проектиране на филтри
- използване на събития, заложени в обекта - загуба на фокус, смяна на съдържанието
- включване в проекта на обекти с вградена функция за валидизация
- процедури за валидизация
Реакция
- връщане в първоначално състояние
- фокус върху обекта с некоректни данни
- съобщения за грешка
- прекратяване на въвеждането до отстраняване на грешката
Съобщения при грешки
- определяне на характеристиките на грешките
- оценка дали е съществена или не
IDE (Integrated Developing Enviroment) средства - класове, обекти (пр.: status bar, message box); проектиране на собствени класове, специално разработена форма
Обща валидизация на ниво форма
- при затваряне на формата
- при възникване на събитие (например специален бутон за проверка на данните)
Програмиране - индивидуална проверка на всеки обект.
Функция val() преобразува низ в число.
При еднотипни обекти - групова проверка (колекцията от контроли с For Each)

For Each ctl In Controls
if typeof ctl is textbox then ...
Next

Валидизация на ниво форма - ако върху формата има графични обекти с еднаква функционалност се проектира цялостен филтър за тях
Обща валидизация на ниво контрол - при промяна на фокус; подразбиращи се стойности.
Процедура Validating при загуба на фокус, преди предаване на управлението на друг обект (за да не се зациклят контролите). Ако се разреши преместването на фокуса се изпълнява процедура Validated.
Валидизация на ниво контрол - при контроли с различна функционалност не позволява въвеждане на общовалидни процедури.

																		

6 Проектиране на диалогови форми

Общи изисквания
- размер - параметри на екрана и размери на формата, пълноекранен режим, съобразяване на размера с разположението на контролите върху формата
- местоположение на формата - на едно и също място (StartPosition, Location, Left, Top), да се отчете че формата може да излезе извън екрана
- видимост спрямо други форми (пълна - единствена, частична - ако са повече от една) - параметър TopMost
- общо оформление - зависи от функционалното предназначение на формата, нивото на потребителя, естетика, възможности на компютърната конфигурация
- състав и разположение на контролите - количеството да не е голямо, да са групирани функционално, логическа последователност, размери на контролите, състав на контролите (да се появяват последователно)
Проектиране в VB.NET - MenuStrip, ContextMenuStrip, HelpProvider, ToolTip, таймери (разполагат се извън формата)
- управление на формата - промяна на размери и местоположение (управляващи бутони/влачене), визуализиране или скриване на формата (проверка на данните за валидност), активиране/деактивиране чрез получаване на фокус
- прозрачност - непрозрачни (стартова, връзки между отделни контроли, демонстрационни цели), полупрозрачни, с променлива прозрачност - BackgroundImage, Opacity
- подреждане, наслагване - произволно, една до друга, каскадно; наследени форми, многодокументен интерфейс (MDI)
VB.NET - WindowsState, ShowInTaskbar, TopMost, Cursor, AutoScroll

Dim f As New Form1()
f.Show()				- немодална
f.ShowDialog()			- модална
f.Close()
Me.AddOwnedForm(f)
f.Visible = 1

MDI - една от формите е основна
IsMdiContainer = 1
child.MdiParent = Me
...............(изпуснат текст)

																		

7 Прихващане, управление и обработка на грешките

Видове
- синтактични (откриват се от компилатора)
- грешки при изпълнение (поради некоректни данни) - над 50% от кода е отделен за обработката им
- алгоритмични (грешка в логиката на програмата)
Откриване - трасиране и тестване - постъпково изпълнение (точки на прекъсване)
Прозорци в MSDN - Autos, Locals, TaskList, Modules, CallStack, Memmory, Disassembly
Try - Catch - Finally блокове - могат да са вложени; може да има повече Catch конструкции и филтър след when
CLR (Common Language Runtime) - при изпълнение контролира взаимодействието програма-ОС
Клас Exception - Message - какво е изключението (System.ApplicationException)
BCL (Vase Class Libraries) - библиотека базови класове
VB.NET
Catch e As Exception When flag = True		- обработка на изключенията само когато flag е истина

																		

8 Въведение в ADO.NET

DAO (Data Access Object) - първата технология за достъп до БД. DeskTop ориентирана. Два начина за достъп:
- MSJetDBEngine, ориентирана към MS Access, FoxPro, Paradox, Lotus
- ODBCDirect - част от обектната библиотека на Dao 3.5 - поддържа интерфейс с отдалечени БД
RDO (Remote Data Object) - ориентирано към клиент-сървър (програмен интерфейс на ODBC API); неудобен за Internet
ADO (ActiveX Data Object) - надстройка на MS OLEDB, изграден върху концепцията UDA (Universal Data Access) - цел - единен достъп до различни БД, e-mail, файлови системи и др. ADO работи без да е необходим ODBC слоя. Базира се на COM и ActiveX. Ползва се при MSIE.
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В  ADO.NET се ползват DataSet (множество таблици и връзки).
Връзка -> изтегляне на данните -> обработка -> връзка -> запис (обновяване) на данните.
Удобно за Web. Данните се обменят чрез XML. Предимства на ADO.NET:
- Dataset обект, съдържащ една или повече DataTable
- асоцииране на редове между таблици с DataRelation
- непосредствен достъп до редове от таблица
- описание на данните в самите данни (XML)
- кода се чете лесно
- няма ограничения върху типовете данни
- не се преобразуват типове
- XML минава през firewall
- при ограничени ресурси са ограничени и състезанията
- нараства възможността за мащабиране
ADO.NET приема всякакви типове данни
- XML (йерархични), релационни, ...
Мощно кеширане в паметта (DataSet)
- DataSet може да съдържа различни обекти: таблици, изгледи, релации, constraints, ...
- Лек, stateless, disconnected модел
- Вградено поддържа релационен и XML достъп
Високоскоростен поточно-ориентиран  достъп до данните
Силна поддръжка на XML:
- W3C DOM, XPath, XSLT и XSchema

																		

9 ADO.NET - видове доставчици на данни. Набори от данни и управление

ADO и ADO.NET сравнение
					ADO									ADO.NET
резидентни данни в паметта		една таблица RecordSet колекция					таблици DataTable в DataSet
конекция				държи до края								разкача и после закача пак
релация между таблиците		JOIN									DataRelation обект
достъп до данните			чете редовете последователно						произволен достъп
достъп без конекция			RecordSet поддържа свързан достъп чрез Connection и OLEDB	обект DataSetCommand
възможности за програмиране		според обекта Connection						чрез XML
определяне на несвързани данни	поддържа типовете, дефинирани в COM				предава DataSet с XML без ограничение в типовете
предаване през firewall			забрана на COM							разрешава XML

Доставчици на данни - OLEDB.NET (OleDbConnection, OleDbCommand, OleDbDataAdapter) и SQLServer.Net (SqlConnection, SqlCommand, SqlDaqtaAdapter)
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OLEDB.NET - MSSqlServer 6.5 по-стари версии, БД на MSAccess, няма поддръжка за ODBC
SQLServer.NET - по нови версии или MSSQLServer 7, MSDE, за MSSQLServer 6.5 OLEDB Provider for SQLServer с доставчик OLEDB.NET
Компоненти ADO.NET
- DataProvider свързва приложението с различни по тип БД (източник на данни). Обекти:
	Connection - връзка с източника Open/Close/Dispose
	Command - изпълнение на команди тип CommandType
	DataReader - чете данни
	DataAdapter - работа с данни четене/писане
- DataSet - контейнер за извлечените данни (копие на БД или част от нея). Може да съхранява различни БД - йерархични, релационни, XML източници, електронни таблици (пр.: MSExcel).
Доставчици
- SQLServer (System.Data.SqlClient) - препоръчва се при еднослойни MDE (MS Data Engine), от средния слой OLEDB Provider за SQLServer 7 и нагоре
	SqlConnection - връзка
	SqlCommand - оператори
	SqlDataReader - четене
	SqlDataAdapter - четене/запис
	SqlException - за грешки (SqlError)
- OLEDB - до данни по-малка версия на SQLServer 6.5, Oracle. Първо се кешират и се органицира транцакция на данни. Видове OLEDB доставчици: SQLOLEDB за SQL, MSDAORA за Oracle и MS.Jet.OLEDB 4.0 за Jet. OLEDB за NET данни се препоръчва за приложения от средния слой с по-ниски версии от MSSQLServer 6.5, при Oracle БД, еднослойни MSAccess (OleDbConnection, OleDbCommand, OleDbDataReader, OleDbDataAdapter, OleDbException, OleDbError)
Обекти, методи, свойства.
- DataSet от System.Data включва DataTable, DataRow, DataColumn, DataRelation
- Constraint - ограничения върху DataColumn
- DataTableCollection (Add, Remove, Clear, Contains)
- DataRowCollection (Add, Remove)
- DataColumnCollection (Add, Remove, Contains)
- DataRelationCollection
- ConstraintCollection

																		

10 Системи с ADO.NET

Системите с АДО.НЕТ са предназначени за обработка на данни от разни бази (на практика почти всички съвременни приложни (диалогови) системи използват даннов интерфейс (най-често вече адо.нет)). Адо.нет представлява библиотека, в която са заложени различни драйвери към БД, обекти, методи и свойства (праграмен интерфейс за работа с тях).

Такива системи използват БД (какво друго :)). Тази БД трябва да се създаде на машината, на която е инсталирана системата - или при първоначално стартиране на системата чрез SQL конструкции CREATE DATABASE,CREATE TABLE... или чрез копиране на празна БД в процеса на инсталация. Такива системи обикновено приемат вход от потребителя, обработват го и го пъхат в базата (INSERT), поддържат и актуализация на данните (UPDATE) и изтриване (DELETE) и естествено данните трябва да се показват в шарени графични контроли (SELECT).

Ясно е, че в едно предприятие, в което се ползва системата има много потребители. Ако всички започнат да вкарват данни, да трият където не трябва (че дори и злоумишлено) става зле. Затова в програмата се дефинират режими на работа. Обикновено има един администратор, който има права да прави каквото си ще със системата, но трябва да се предвидят и други режими, в които напр. не могат да се изтриват записи (или могат да се изтриват само записи, които са направени от съответния потребител). Всяко по-значимо действие, направено от потребител, е добре да се записва във файл или в базата (т.н. отчет или лог, например: "10.10.2006 17:37:21 - admin - Изтриване на данни за клиент, ClientID = 482").

Пространствата от имена за АДО.НЕТ са: System.Data; system.Data.SqlClient (за SQL Server data provider), System.Data.OleDb (За OLE DB data provider).

Програмотехника - вж 13, секцията Свързване на данни.
Справки - има го по-подробно в 12.
Основни етапи при проектиране на потребителски интерфейс - бла-бла, като например, че трябва да е гъвкав, лесен за ползване от страна на потребителя, да предоставя максимална функционалност без да натоварва излишно ресурси на машината, на която работи, да се разработват формите внимателно, да се внимава с граничните стойности в полетата, валидация, и т.н...

																		

11 ADO.NET - обекти

Архитектура
- данни, разположени на физически носител, структура, таблици, връзки, дефиниции
- доставчик на данни (изтеглените данни се разполагат в обекти)
- обекти за визуализация на тези данни (единични данни, таблица - най-удобен за потребителя, навигация по данните)
			БД
			|
	______________.NET доставчик на данни_____________
	|							|
типове								обекти
- OLEDB							- Connection
- SQLServer							- Command
- ODBC								- DataReader
								- DataAdapter
								|
								обекти, прикачени с данни
Connection декларира, изпълнява конекцията; Open() - отваряне; Close() - затваря, но продължава да я пази; Dispose() - обявява за унищожаване
Синтаксиса на съответния запис зависи от типа на доставчика, напр.:
Dim comStr As String = "..."
...
Dim com As OleDbConnection = New OleDbConnector(...)
примерен низ за съхранение на парметрите на връзката
Command - чрез методите му се обработват данните от източника, например прочитане, обновяване или изпълнение на сървърна процедура. Записа зависи от доставчика. Създаване чрез CreateCommand на обекта Connection или чрез ...
SqlConnection con = new SqlConnection("...");
SqlCommand com = con.CreateCommand();
или
SqlCommand com = new SqlCommand("command", myConnection)
DataReader - за четене след установяване на връзката - получава се поток прочетени данни. Чете се ред по ред. По-бърз е от DataAdapter.
DataAdapter - прочетените данни и източника им се съхраняват в паметта. След въвеждане на заявените данни връзката с БД се прекъсва, независимо че прочитането неявно е чрез DataReader.
БД -> Connection -> Command -> DataReader/DataAdapter
Свойства:
- select - задава или връща заявката на SQL или процедурата на сървъра, използвана за избора на записи от източника на данни
- update - при обновяване на записи
- delete - при изтриване
- insert - задава/връща заявката на SQL
SQLServer.NET доставчик на данни. Особенности
- достъп до БД на SQLServer 7.0 и следващи версии
- ползва протокола TabularDataStream, ползван от SQLServer2000 за комуникация с клиенти
- не ползва слой OLEDB или ODBC за достъп до БД на SQLServer (оптимална производителност)
Най-често ползваните класове на доставчика на данни на .NET за SQLServer са следните:
Клас			Методи						Предназначение
SQLConnection		ChangeDatabase; Close; CreateDatabase	обединява връзката с БД на SQLServer
SQLCommand		ExecuteReader					създава и връща обект SQLCommand за копирания обект SetCommand
			ExecuteNonQuery				изпълнява командите INSERT, DELETE, UPDATE, SET и връща резултат към приложението
			ExecuteScalar					извлича стойността на първата колона от първия ред в резултат от изпълнение на заявката
SQLDataReader		Read						прочита текущия ред от резултата
			NextResult					насочва към следващ ред ако има такъв
			GetSchemaTable				обект от SchemaTable
			GetDataTime
			GetInt32					връща стойността на колона като 32[b] int със знак
SQLDataAdapter	Fill						команди за трансфер на данни в двете посоки
SetDataAdapter		Update						чрез различни SQL заявки отразява направените промени в източника
SQLException								представя извличането, генерирано при връщане и грешки
SQLError
Доставчик на данни на .NET за OLEDB - особенностите на данните за OLEDB са:
- достъп до съвместими с OLEDB източници на данни
- за SQLServer с версии по-малки от 7.0 се ползва доставчика на .NET за OLEDB - SQLServer OLEDB Provider (SQLOLEDB)
- за достъп до данни от източника .NET доставчикът ползва OLEDB чрез COM - System.Data.OleDb
Набори от данни:
DataReader (ред по ред)
DataAdapter (използва DataReader за прочитане на набор)
DataSet съхранява наборите
DataTable - една таблица (определя се структурата, външния ключ и ограниченията) - свойства: ChildRelations (достъп до дъщерни релации); ParentRelations (за родителите);
DataTableCollection - всички таблици от един DataSet
DataRow - един ред в DataTable (RowChanged; RowChanging; RowDeleting; RowDeleted)
DataRowCollection
DataColumn
DataColumnCollection
DataRelation - връзка между колони (съществуват колоните и връзката е тип родител-дете)
DataRelationCollection
UniqueConstraint - проверка за уникалност
ForeignKeyConstraint
ConstrainCollection - колекция от ограничения
DataTableCollection - Add() - добавя таблица; Remove() - изтрива; Clear() - изтрива всичко
DataRowCollection - Add(); Remove(); Find() - търси по ключ; Contains() - търси фрази
DataColumnCollection - Count; Item; IsReadOnly; Add; Remove; Contains - дали колоната е към колекцията
DataRelationCollection - Add; Remove; Clear
ConstrainCollection

																		

12 ADO.NET програмотехника

За получаване на достъп до съществуващи БД, СУБД, обслужващ сървър.
Комуникация, описваща връзката с БД (Connection - локален достъп, desktop, интернет доставчик, клиент-сървър).
Описание на съдържанието, обхвата и условията за селекция на данните (Command - селекция без условие, чрез условие, последваща обработка, фиксирани заявки, групирани низове за динамично променящи се заявки).
Изпълнение на заявка (DataReader, DataAdapter).
Съхранение (DataReader, DataSet).
Представяне/визуализация (DataView, ListView, DataGrid).
Механизъм за установяване на връзките.
Взаимодействие между компонентите - въвеждане на таблични данни за справка/справка и корекция
връзка; описание; изпълнение; съхранение (в DataSet); визуализация (ListView; DataGrid; DataView)

Public MyCon As String  = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DataSource=C:\MyDataBase.mdb"
MyODBC As New OleDbConnection
MyCom As...

БД -> Connection -> Command -> DataAdapter -> DataSet -> DataTable -> DataRow -> ListView
Реализацията на посочената схема е частен случай при ограничение на производствените възможности. Схемата съдържа два момента - извличане на данни чрез DataAdapter и зареждането им в DataSet обект и извличане на таблица от DataSet и поредово визуализиране на съдържанието в ListView
Добавяне на данни - необходима е помощна променлива от класа на типовете данни, формиране на заявка, добавяне на метода InsertCommand за OleDbDataAdapter, формиране на InsertCommand, присвояване на стойностите, отваряне на комуникацията, изпълнение на заявката, не се връща резултат.
Изтриване - формиране на заявка Delete From за OleDbDataAdapter, формулира се заявката, параметри на метода DeleteCommand, изпълнение, не се връща резултат.
Схема за справки, редакция, запис
БД -> Connection -> Command -> DataAdapter -> DataSet -> DataTable или DataView или директно -> DataGrid
При редакция, добавяне, изтриване на данни е необходимо да се ползва изпълнител от класа на DataAdapter, свързан с обект от класа на Data и обекта за визуализация на данните от класа DataGrid.
Справки DataSet -> DataGrid - базират се на прехвърляне на данни от DataSet към средство за визуализация DataGrid. Данните се представят визуално по начин, различен от DataView. Свойствата и методите на този клас позволяват филтриране и групиране на данните без да се нарушава целостта им. Основни свойства на DataView са:
Table - задава и връзва обект DataTable, съхраняващ данните за визуализация
Sort - за сортировка на колона
RowFilter - задава и връща израз, ползван за филтриране на редовете
RowStateFilter - аналогично за състоянието на редовете, включва следните стойности: Rows, Delete, ModifiedCurrent, None, ModifiedOriginal, New Original Busy Unchanged
от типа DataViewRowState
Ето и елементите му:
Added
CurrentRows
Deleted
ModifiedCurrent
ModifiedOriginal
None
OriginalRows
Unchanged

																		

13 ADO.NET - създаване на таблици

Таблиците с данни в ADO.NET са копие на истинските данни от БД в паметта на машината (in-memory representation). Предимство - след извличането на данните в обекти от типа DataSet или DataTable връзката с базата данни се преустановява и конекцията се освобождава. Вътрешната архитектура на обектите от типа DataSet и DataTable e сложна и има богат набор от свойства и методи. 
Основни класове данноносители:
DataSet (namespace: System.Data) - набор от таблици, връзките между тях и схемата на данните (data schema), която е XML описание на DataSet-a. Връзките между таблиците (релациите) се представят чрез класа DataRelation, който носи информация за вида на връзката (UniqueConstraint, ForeignKeyConstraint,...)

Основни свойства и методи:
DataRelationCollection Relations; - колекция от всички релации в dataset-a
DataTableCollection Tables; - колекция от всички таблици в dataset-a
string GetXml(); - връща XML описание на dataset-a
bool HasChanges(); - проверява дали има промени в dataset-a от извличането или от последния запис (дали са добавяни нови редове, изтривано ли е нещо и т.н.)
void Merge(данноносител) - вмъква нов обект към съществуващ dataset, например добяване на таблица

DataTable (namespace: System.Data) - централен обект в АДО.НЕТ. Обекти, които използват DataTable са DataSet и DataView. Когато се създава таблица програмно, трябва първо да се дефинира схемата й, чрез добавяне на обекти от типа DataColumn (свойство Columns от типа DataColumnCollection). Таблиците съдържат и колекция Constraints от типа ConstraintCollection. Има и свойство, от което могат да се четат/пишат колоните, които са ключ в таблицата - свойството DataColumn[] PrimaryKey, което връща масив от колоните, които са ключ. В DataTable има множество събития, които известяват за действия, извършвани върху данните, например: ColumnChanged, ColumnChanging, RowChanged, RowDeleting, TableCleared, TableClearing, TableNewRow и т.н.

DataRow (namespace: System.Data) - основните компоненти на DataTable. Чрез методите и свойствата на този клас могат да се добавят, актуализират, изтриват стойности в таблицата. За създаване на DataRow се ползва метода NewRow() на класа DataTable, за да се създаде реда, съобразно схемата на таблицата. Сам по себе си DataRow не може да се създаде, а и няма смисъл.

Зареждане с данни
1. От база данни
Установява се връзка с базата данни (SqlConnection);
Създава се адаптер (SqlDataAdapter);
Задава се SelectCommand на адаптера (myAdapter.SelectCommand);
Създава се DataSet
DataSet се запълва с данни от адаптера чрез метода на адаптера Fill, например: myAdapter.Fill(myDataSet);
Адаптера се затваря

SqlConnection sc = new SqlConnection(дрън та пляс)
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter()
da.SelectCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM BLABLA", sc);
DataSet ds = new DataSet();
da.Fill(ds);
da.Close();

Тази последователност завършва със зареден DataSet, от който можем да извлечем данни по следния начин:
ds.Tables["Customers"].Rows[4].ItemArray[0];
това е достъп по първата клетка на петия ред в таблицата Customers

2. Ръчно
Създава се обект от тип DataTable
Дефинират се колоните на таблиците myTable.Columns.Add(...);
НЕЗАДЪЛЖ: дефинират се първичен ключ и ограничения
Създават се редовете един по един чрез метода NewRow() на DataTable

Колекции
Всичко е колекции :) - В dataset има DataTableCollection,DataRelationCollection
други колекции - DataRowCollection, DataColumnCollection, ConstraintCollection,...

Бързо търсене
Осъществява се от класа DataView, който се получава от DataTable по следния начин:
DataView dv = myTable.DefaultView;
DataView има много полезни свойства, като например: Sort, RowFilter
ПРИМЕР (може би програмотехника :))
Нека имаме следната таблица в БД
Customers
ID	Name	Age	BlaBla
1	Ivan	20	abc
2	Peter	30	def
...
Имаме и DataTable, заредена с командата SELECT * FROM Customers
Обаче искаме да намерим клиентите на възраст от 20 до 25 години. Тогава използваме DataView:
dv.RowFilter = "Age >= 20 AND Age <=25";
След това, при свързване на данните (binding), се подава не таблицата myTable, а изгледа към нея, т.е. dv. Това търсене се нарича бързо, защото няма съприкосновение с истинската БД.

Свързване на данни
Данните сами по себе си са много полезни, но потребителите обикновено искат да се кефят на шарениите, които се предоставят от контролите на интерфейса. Затова микрософт са направили доста от контролите т.н. databound controls, т.е. контроли, които поддържат интерфейс за свързване с данноносител. Това се поддържа от едно свойство и един метод:
Свойството е DataSource и е от тип Object, т.е. там може да се подаде кой да е данноносител: DataSet, DataTable, дори и масив! След като се зададе това свойство, трябва да се извика метода DataBind. Той не приема параметри и работата му е да зареди подадените в DataSource данни в интерфейса на съответната графична контрола.

																		

14 ASP.NET - въведение

ASP.NET представлява среда за проектиране, програмиране и развитие на програми тип клиент-сървър. Средата се базира на:
- ADO.NET като среда и инструментално средство за проектиране на БД и достъп до тях за локални приложения, отдалечени бази и клиент-сървър програми
- XML - езиков стандарт за описание на данни и метаданни. Вградена поддръжка в ADO.NET
- езикова среда за проектиране на управлението и логиката на програмата, като VB.NET, VC.NET и HTML
Предимства
- възможност за ползване на различни езици и компилатори
- инструментални средства за проектиране на WEB страници
- отделяне на програмния код от графичното съдържание на формуляра
- създаване на WEB формуляри
- работа на множество WEB сървъри (мащабируемост)
- автоматично откриване на клиента и настройка според профила и браузъра
- включване на нови контроли с разширени функции и използване на RunTime библиотеки за различни платформи
- сървърно изпълнение на страницата чрез преобразуването й в обект със свойства, методи и събития
Основни файлове, изграждани и поддържани от средата при разработка на VB ASP.NET приложения:
AssemblyInfo.vb - метаданни, незадължителни (име, версия и др.)
Web.config - конфигурация за ASP ресурсите по стандарта XML
Global.asax - незадължителен, управление на събития на ниво приложение
WebForms.vsdisco - незадължителен, XML, url към ресурс (информация за откриване и използване на WEB услуга)
WebForms1.aspx - WEB формуляр с разработка на потребителски интерфейс (графична част и .NET код от HTML и VB)
Основни компоненти на ASP.NET - WEB формуляр (активна сървърна страница, или потребителска), сървърни обекти за управление (WebControls и HTMLControls, които се различават по интерфейс и функции), потребителски обекти (не се налага регистрация, а се поставят в bin директорията на приложението)
WEB услуги - компоненти - функция, разработена на .NET език, оформена като процедура; SOAP (Simple Object Access Protocol) - правила за изпълнение от страна на системата, която вика функцията, ползва се HTTP; XML заявката и отговора са XML документи по стандарта SOAP, което осигурява независимост от операционната система, сървъра, езика и модела.
WEB формуляр - събития
- инициализация (Page_Init)
- зареждане (Page_Load) - проверка за първоначално зареждане, програмно свързване на данни, настройка на контроли, възстановяване на състоянието, съхранено от предишно запитване.

пр.:
Private Sub Page_Load(By Val sender As System.Object, By Val e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If Not(IsPostBack) Then TextBox1.Text="Проба"
End Sub

Присвояването се извършва еднократно, иначе след всяко изпълнение на сървърната програма.
- обработка на събития - всеки WEB формуляр има два аспекта - клиентски и сървърен. Обработката се извършва на сървъра. Събитието се задейства на клиента.
- отстраняване на формуляр (Page_Unload) - унищожаване на обекти, затваряне на формуляри и конекции
Пространство от имена:
- System - основни класове с често използвани типове, събития, функции, интерфейси, атрибути, изключения
- System.Collection - класове, определящи наредени типове - списъци, опашки, хеш таблици и др.
- System.Web.UI.Controls - базов, наследяван от обекти от вида WebControls
- System.Web.UI.WebControls - всички класове, дефиниращи сървърни обекти за управление
- System.Web.UI.HTMLControls - всички класове, дефиниращи обекти на HTML
- System.XML - за работа с XML код
- System.Data; System.Data.OleDb; System.Data.SqlClient - за работа с БД
Всички WebControls произлизат от едноименния клас, наследяват свойствата му Fore/BackColor, Font и т.н.
Четерите групи са:
Intrinsic - основно за разработка на WEB формуляри
Rich - допълнително форматиране за HTML код за браузърите (пр.: Calendar и AdRotator)
ListBound - свързано с таблици - DataGrid (редакция) и DataList (без редакция)
Validation - за проверка на входни данни (RequiredFieldValidator - дали е празно, RegularExpressionValidator - според израз, CompareValidator - сравнява със стойност, RangeValidator - проверка за обхват, CustomValidator - потребителский, ValidationSummary - изписва всички грешки)
WEB контроли от група Intrinsic:
- TextBox, свойства: TextMode = Singleline/(Multiline + Rows), Password, Text
- CheckBox - Checked AutoPostBack
- RadioButton - GroupName
- Button
- ImageButton - ImageUrl
- Image - BackColor = Transparent
- Panel - контейнер
- HyperLink - NavigateUrl
WEB контроли от група ListBound:
- CheckBoxList - съдържа CheckBox елементи - Items, AutoPostBack
- RadioButtonList - съдържа  RadioButton елементи - Items, Selected, AutoPostBack
- DropDownList - Items, Items.Add, DataSource + DataBind, SelectedItem.Text
- ListBox - SelectionMode = Multiple, ListBox1.Items.Selected

																		

15 Проектиране на WEB базиран интерфейс

Видове интерфейси в технологичен аспект
- потребителски - видим за потребителя
- административен - предвиден от дизайнера/програмиста за актуализация на данните от клиента/възложителя или администратора
- интерфейси за йерархичен достъп - клон на административния, позволяващ компетентен представител в една сфера на съдържанието да бъде оторизиран за поддръжка само на тази част
Всяка WEB базирана система е съставена от следните компоненти:
- потребител
- клиентски компютър
- сървър
Потребителския интерфейс организира и поддържа връзката м-ду трите компонента.
Проектирането на интерфейса преминава през следните етапи:
1 Проучване на функционалните и информационните потребности на клиента и определяне на неговия профил (възможности и начин на възприемане, цветоусещане, ниво на компютърна грамотност, комбинативност и др.)
2 Разработка на функционални и информационни спецификации, изпълнявани от WEB базираната система и в частност функциите на интерфейса по отношение на инструменталните средства и услугите предоставени от средата за развитие.
3 Разработка на идеен проект на взаимодействието м-ду потребителя, клиентския и сървърния компютри - разпределение на функциите.
4 Разработка на информационната архитектура на потребителския интерфейс:
- определяне на страниците и заложената в тях функционалност
- проект на информационните и функционални обекти, групирани по смислова близост
- проект за наименоване на идентификаторите на определените групи от информационни и функционални обекти
- концептуален проект за йерархичната структура на визуализираната информация и проект за навигация
- определяне на навигационните елементи и връзките в сайта
- проектни предпоставки за развитие на системата
5 Разработка на прототип на потребителския интерфейс, включващ:
- макет на проектираните страници
- навигационни обекти и препратки
- инструментални средства за изпълнение на отделни функции
- информационни и помощни средства на потребителския интерфейс
6 Оценка и тестване на прототипа
Оценките биват:
- експертна - изпълнява се от висококвалифициран експерт в предметната област с дългогодишен опит и широки познания и наблюдение върху сродни или близки по съдържание системи
- групова, евристична - извършва се от трима или повече експерти, като оценките им се сравняват. Не се допускат значителни отклонения в оценките
Тестването включва:
- оценка на оформлението на заглавната страница
- аранжиране на останалите страници
- проверка и оценка на обектите за навигация в страниците и м-ду тях
- разбираемост на текстовете
- информативност, разбираемост и достъпност на допълнителната и помощната информация
- ощенка на потребителското въздействие
- проектна оценка на взаимодействието м-ду клиентския и сървърния компютри на основание разрпределението на изпълняваните функции
7 Проектно изпълнение на WEB базираната система и нейния потребителски интерфейс
8 Тестване на системата
- функционални тестове - на функциите, изпълнявани от клиентската програма
- на валидаторите към обектите за въвеждане
- на проектираните филтри
- на предоставената допълнителна информация
- на взаимното разположение, видимостта и активността на обектите
- достъпа до локални бази от данни
- на навигацията във всяка проектирана страница
- комуникационни тестове - за функциите, изпълнявани от сървъра
- при индивидуално запитване и обработка
- при групово формирано запитване и отговор
- проверка на проектираните връзки с други сайтове
- тестове за производителност, бързодействие и точност на изчисление
- достъп до сървърни бази от данни и проверка за идентификация на потребителя
- динамични тестове - отнасят се до динамична промяна на интерфейса в зависимост от конкретното състояние и профила на потребителя
- експертни оценки за възприемане и адаптивност на интерфейса
9 Документация на проекта и обучение
Указания и справочници
- помагала в различни формати
- указания за ползване
- ръководства за инсталиране
- наръчници
- речници
- указания за справяне с проблеми
Интерфейсни текстове
- имена на полета, менюта, бутони
- указателни текстове
- съобщения
Самоучители и учебни материали
- самоучители
- учебни материали за самообучение или за курсове, водени от инструктор
- примери, подсказки, упражнения, изпити
Обучение
- обучение на потребителите за използване на интерфейса - идентификация, въвеждане, извеждане, справки, навижация и др.
- консултации - индивидуални, групови и чрез форум
10 Демонстрация и представяне на системата
- кратки филми или статични представяния, показващи интерфейса на продукта, начина на работа с него или потока на взаимодействие
- списъци с функции
- списъци с подобрения и изменения в случай на съпровождане с разработка на модификации и версии
- екранни снимки
Основно се разглеждат проблемите и технологичните етапи при проектиране и разработване на потребителския интерфейс при WEB базирани системи. Не се дискутират идентификацията на потребителя, производителността на системата, регламента за достъп, защита от нерегламентиран достъп, проблеми свързани със структурата на WEB базираната система и т.н.

																		

16 Архитектура на ASP.NET 

ASP.NET представлява колекция от .NET класове:
- базови библиотеки от класове (системни компонентни модули)
- глобални компонентни модули (GAC глобални кеш модули)
- локални компонентни модули, съхранявани във виртуалната директория на конкретното приложение

ASP.NET приложението представлява разработване и изпълнение на комплектовано множество от взаимодействащи помежду си класове, производни на различни модули
1 Изпълнение при ASP
- граматичен анализ на текста
- отстраняване на клиентската част
- сървърната част се интерпретира от VBScript или JScript
- в изпълнението участват и включени СОМ обекти
(бързо стартиране, но бавно изпълнение при многократна интерпретация)
2 Зареждане при ASP.NET
- стартиране на работен процес на ASP.NET
- зареждане на страницата
- синтактичен анализ на съдържанието
- компилация на .aspx файла
- включване в състава на компонентния модул
3 Изпълнение при ASP.NET
- страниците са компилирани в класа .NET поместен в компановъчния модул
- страницата включва сървърен код и статични елементи на HTML
- следваща заявка за извеждане на страница се осъществява с вече компилиран код
(по-бавно стартиране, ускорено повторно извикване на страница, възможност за програмиране на различни езици, грешките в страницата се откриват по време на компилацията, достъп до инструментални средства предоставени от средата на езика)
4 Всяка страница се компилира в отделен клас, следователно може да се управлява неговото създаване. Страницата е производна на базовия клас Page и се намира в пространството имена System.Web.UI.Page
Класът Page предоставя средства за управление на състоянието на обектите и притежава свойствата Response, Request и Server, валидни за ASP
Страницата автоматично се преобразува в клас с параметри, като например - определяне на нивото на защита на полетата и методите, използване на инициализатори на полета и други свойства, достъпни за класовете като цяло.
5 Фонов код
При генерирането на класа по подразбиране се създава негов конструктор. Обявяването на собствен конструктор в страницата води до появата на грешка. Алтернативно решение - разделяне на програмния код за формиране на страницата от кода, изпълняващ проектираната функционалност. Тази технология на разделяне на кода се нарича фонов код (code-behind)
Технологията на фоновия код изисква създаването на промежутъчен базов клас, разположен мужду родителския Page и класа, получен от файла .aspx, генериран от системата, т.е. генерираният клас не наследява директно Page. Това позволява добавяне на полета, методи и обработка на събития без да се претоварва .aspx кода. Могат да се задават и алтернативни базови класове за генериране на клас чрез атрибута Inherits на директивите на Page.
Фоновият код се компилира отделно в компановъчния модул и се помества в bin директорията.

<!- CodeBehind.aspx ->
……………………………………
</body></html>
Imports System.Web
Imports System.Web.UI
Namespace EssentialNet.Archtecture
	……………………………………
	Public Class SamplePage
	Inherits Page
	Public Sub New ()
	……………………………………
	End sub
	Protected Sub NewMethod
	……………………………………
	End Sub
	End Class
End Namespace
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Класът .aspx се получава производен на SamplePage, а не на Page. Файловете могат да се подменят и при следващо обръщение към страницата да се прекомпилират.
6 Обработка на събития
Част от програмния код в страница от .aspx се пренася в отделен код на фонов клас с възможност да се обявят полета и методи на този клас. Също така могат да се използват четерите основни събития на Page, който е производен на базовия клас Control:
- Init - възниква, когато сървърният елемент за управление започва възстановяване на състоянието си
- Load - след възстановяване състоянието на сървърния елемент за управление, но преди други събития
- PreRender - когато всички събития на сървъра са инициализирани, но преди клиента да е получил файл
- Unload - когато формирането на страницата е завършило

Public Class Page
	Inherits TemplateControl
	Implements IHttpHandler
‘Събития
	Public Event Init As EventHandler
	Public Event Load As EventHandler
	………………………………..
‘предварителни определения за обработчика на събитията
	Overridable Protected Sub OnInit (e As EventArgs)
	………………………
	………………………
Public Class EventsPage
	Inherits Page
	Protected Overrides Sub OnInit (e As EventArgs)
		AddHandler Me.Load, New EventHandler (AddressOf MyLoadHandler)
	End Sub
	Protected Sub MyLoadHandler (src As Object, e As EventArgs)
	……………………………
	End Sub
End Class

src позволява оперативна подмяна на обекта с нова прекомпилация

Директивата @Page се използва за задаване на еика на страницата, за програмната реализация на сценария и за неявна компилация на файла .aspx. Процесът на компилация се настройва с зададено множество от директиви, чието предназначение е:
@Page - директива за най-високото ниво на страницата
@Import - посочва пространство от имена на страницата, аналогично на Imports във VB.NET (осъществява референция към типове, определени в зададено пространство от имена)
@Assembly - свързва компонентния модул с текущата страница по време на компилация. При scr файл, същият предварително се компилира в неявен вид и след това се помества в компановъчния файл
@OutputCache - управлява кеширането на страницата
@Register - регистрира зададен елемент за управление за използване в страницата
@Implements - добавя зададен интерфейс в списъка на реализираните интерфейси за зададената страница
@Reference - определя страницата за всеки потребителски елемент за управление, който трябва да бъде динамично компилиран и включен в процеса на изпълнение на приложението (осигурява механизъм за задаване на списък от генерирани по-рано компановъчни модули за други страници или потребителски елементи за управление)
8 Атрибути на директивата @Page
AspCompt - принудително стартиране на страницата в еднопоточен режим за осигуряване на обратна връзка
AutoEventWirup - определя автоматичното свързнване на събитията
Buffer - разрешава използването на съответния HTTP буфер
ClassName - задава името на класа, получен в резултат от компилацията на зададен файл
ClientTarget - задава името на агента, използвано за достъп до зададената страница
CodePage - определя номера на кодовата страница
CompilerOptions - съдържа параметри на компилатора, обработващ страницата
Debug - определя дали компилацията на страницата да се извърши с параметри на трасиране
ErrorPage - определя страницата в случай на възникване на изключение
Explicit - явно/неявно деклариране на променливи в VB.NET
Inherits - обявява класа от който се наследява страницата
Language - обявява .NET език, на кода на страницата
Scr - името на файла-източник за фоновия код на класа, който трябва динамично да бъде компилиран при компилацията на страницата
Strict - включва/изключва поредовия режим в VB.NET
Trace - включва/изключва мониторинга за наблюдение на зададената страница

- HttpRequest замества Request
Примери за нови свойства:
Browser на класа HttpBrowserCapabilities съхранява информация за характеристиките на текущия клиент
Filter позволява определянето на собствени потребителски класове, производни на класа Stream, предаващ съдържанието на запитването или отговора
- HttpResponse замества Response
Новото свойство Cache позволява да се получи достъп до кеш данните на текущото приложение
- HttpServerUtility замества Server
Примери за нови методи:
HtmlEncode/HtmlDecode позволява да се извърши преобразуване на текста в HTML редове и обратно
UrlEncode/UrlDecode аналогични преобразувания по отношение на спецификациите "?" и "/"

