
Kalle Remm  Visual Studio ja programmeerimiskeel C#  Versioon 6.12.2019 

129 
 

5.5. ASP.NET veebivormid 
ASP  (Active  Server  Pages)  tehnoloogia  algne  versioon,  mida  on  hiljem  hakatud  nimetama 

klassikaliseks (Classic ASP),  avaldati aastal 1996 ja oli Windows NT IIS 3.0 tasuta lisa. See võimaldas 
elementide  toorikuid  veebilehele  lohistada  ja  kasutada  sündmusi,  nagu  Button_click,  samal  viisil 
nagu Windows lahenduste loomisel. ASP lisas staatilistele HTML koodile tuginevatele veebilehtedele 
dünaamilisuse  tänu  serveris  jooksvale  veebilehe  koodile  ja  tänu  veebilehe  seisundi  ehk  sessiooni 
muutujate  hoidmisele  serveri  mälus.  Tänapäeval  veebisessiooni  andmeid  serveris  hoida  ka 
PHP,   JavaServer  Pages  ja  Perl  keeles  loodud  veebilahendused.  Lihtne  HTML  leht  ei  hoia  serveris 
sessiooni andmeid. 

ASP klassikalise versiooni edasiarendus ASP.NET toetub .NET raamistiku vahenditele  ja kompi‐
leerib .NET lahenduste CLR koodiks. ASP.NET esimene versioon ilmus aastal 2002. ASP.NET C# keeles 
lähtekood  koos  igapäevaste  uuendustega  on  vabalt  saadaval  Apache  2.0  litsentsi  alusel.  Seoses 
lähtekoodi  avamisega  on  muutunud  ka  .NET  kompilaator,  mille  ametlik  nimi  on  .NET  Compiler 
Platform, lühinimi Roslyn. ASP.NET veebilehed on laiendiga aspx. ASP.NET veebilahenduse põhilised 
tüübid  on:  veebivorm  (Web  Form),  ASP.NET  Core  veebirakendus  (Web Application), MVC  (Model‐
View‐Controller) tüüpi lahendus ja WCF teenus.  

ASP.NET  veebivorm  on  kahetuhandete  aastate  algul  arendatud  dünaamiliste  veebilehtede 
arendamise  tehnoloogia,  mis  toetub  serveris  moodustatavatele  elementidele  ja  hoiab  serveris 
sessiooni seisundit. ASP.NET veebivormide tüüpi rakenduses viidatakse URLiga ühele kindlale failile 
serveris. Need failid on üldjuhul laiendiga .aspx ja sisaldavad HTML koodi ja C# või VB koodi. 

Veebivormid  sarnanevad  Windows  vormide  tehnoloogiale  ja  on  algselt,  kahetuhandetate 
aastate algul, arendatud Windows vormide kogemusega programmeerijatele, kes soovisid kasutada 
oma Windows vormide loomise kogemust ka veebilahenduste loomisel. Tol ajal oli see tehnoloogia 
suurepärane.  Veebilehe  graafiline  sarnasus  varasemate Windows  rakendustega  pole  paraku  enam 
eelis,  vaid  pigem  koorem.  Veebivormid  on  praeguseks  üldiselt  aegunud  tehnoloogia. Need  võivad 
sobida, kui  soovitakse kiiresti  lihtsat  tulemust  saada. Veebivormide  tugevusena mainitakse ka pika 
aja jooksul kogunenud dokumentatsiooni ja hästi välja arendatud andmete kuvamise võrestikvaadet 
(GridView). Viimase aja veebitehnoloogias on jõuliselt arenenud veebilehitsejate võimekus ning seda 
toetavad  HTML5,  CSS3  ja  JavaScript.  Näiteks  HTML5  validaatorid,  kalender,  watermark  ja 
autocomplete on lihtsamad kasutada kui ASP.NET AJAX sama toimega elemendid.  

Järgnevates  alapeatükkides  on  esitatud  mõned  näited  veebivormide  kasutusest  õppeainete 
veebirakenduses  enne  selle  praegust,  ASP.NET  Core  alusel  toimivat  versiooni,  mis  tuli  kasutusele 
aastal 2018. Rakenduse varasemat, veebivormide versiooni praeguseks enam veebis ei ole. 

ASP.NET veebivormi elutsükli etapid ja nende jooksul toimuv on järgmine. 

1. Lehe nõue (page request) ― kasutaja saadetud taotlus  lehe väljastamiseks. ASP.NET raamistik 
kontrollib,  kas  leht  on  juba  kompileeritud  ja  kas  kasutajale  võib  saata  lehe  vahemälus  oleva 
versiooni. 

2. Start  ―  loetakse  kasutaja  saadetud  andmed  ja  määratakse  lehe  omadused,  nagu  kasutaja 
kultuurikeskkond ja kas nõue on uus või tagasipostitus. 

3. Algatamine  (initialization)  ―  seatakse  veebilehel  olevate  elementide  identifikaatorid.  Leht 
seotakse juhtlehega, kui see on määratud. 

4. Laadimine  (load) ―  tagasipostituse korral  seatakse veebilehe elementide omadused vastavalt 
kasutaja saadetud vaate seisundile ja elementide seisundile. 

5. Tagasipostituse  sündmuste  töötlus  (postback  event  handling)  ―  tagasipostituse  korral 
käivitatakse sündmuste haldajad. Seejärel valideeritakse kõik elemendid. 

6. Esitus  (rendering)  ―  veebilehe  elemendid  vormistatakse  esituskujule  ja  kirjutatakse  vastuse 
(response) väljundjadasse. Vastus saadetakse kasutajale. 

7. Maha laadimine (unload) ― käivitub, kui vastus on ära saadetud. Mälu puhastatakse. 
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ASP.NET lehe elutsükli etappidele vastavad meetodid ja sündmused on esitatud joonisel 5‐2 ja 
artiklites (Microsoft 2014, Alle 2013, Jain 2015, Dabade 2016). 

 

Joonis  5‐2.  ASP.NET  veebilehe  elutsükli  etappidele  vastavad  meetodid  ja  sündmused  
(Microsoft 2014). 
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5.5.1. ASP.NET elemendid serveris 

ASP.NET komponendid (controls) on objektid ASP.NET veebilehel, mille ASP.NET server teisen‐
dab HTML märgisteks ja/või JavaScript koodiks ja saadab kasutaja veebilehitsejale. Reeglina toimivad 
ASP.NET komponendid serveris (server controls, server‐side controls), kuid AJAX elemendid saadavad 
kasutajale  ka  veebilehitsejas  toimiva  JavaScript  koodi.  Elemendid  sõltuvad  .NET  raamistiku 
versioonist,  rakenduse  tüübist  ja  paiknemisest  veebilehel.  Näiteks  element  Timer  genereerib 
PostBack sündmuse etteantud ajavahe järel. Kui Timer on uuenduspaneeli (UpdatePanel) sees, siis 
uuendatakse vaid uuenduspaneeli sisu. 

ASP.NET elemente  saab  kujundada  ka  koodi  kirjutaja  ise.  Sel  juhul  nimetatakse neid  kasutaja 
loodud  komponentideks  (user  controls).  Kasutaja  loodud  komponente  pakuvad  mitmed  tarkvara 
arendusega tegelevad firmad, näiteks DevExpress, Telerek, Infragistics ja Bean Software. 

Järgnevat  koodi  kasutas  õppeainete  rakenduse  varasem  versioon  tudengite  vastatud  kuid 
hindamata  ülesannete  loetelu  HindamataVastused  uuendamiseks.  Iga  60  sekundi  järel  käivitus 
toiming Timer1_Tick, mis värskendas uuenduspaneeli UpdatePanelX sisu. Kolme punkti kohas on 
muud  elemendid,  mida  ka  uuendatakse,  aga  ruumi  kokku  hoidmiseks  siin  ei  esitata.  Funktsioon 
Functions.TäidaHindamata()  sisaldas  kasutajast  sõltuvaid  SQL  päringuid,  mille  abil  loeti 
andmebaasist  antud  õppeaine  antud  aasta  versiooni  ülesannetele  saadetud  vastused,  mille 
hindepunktide  väli  oli  tühi.  Alates  aastast  2018  on  õppeainete  rakendus  ASP.NET  Core  raamistiku 
alusel, sama toimingu näide ASP.NET Core Razor lehel on peatükis 5.6. 

<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanelX" runat="server" UpdateMode="Conditional" > 
    <ContentTemplate> 
      <asp:Timer ID="Timer1" runat="server" OnTick="Timer1_Tick" Interval="60000" /> 
… 
<h5><asp:Literal ID="LD8" runat="server" Text="Hindamata vastustega küsimused">   
</asp:Literal></h5> 
<asp:Label ID="HindamataVastused" runat="server" CssClass="peenemtekst"></asp:Label> 
… 
    </ContentTemplate> 
</asp:UpdatePanel> 

 

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    HindamataVastused.Text = Functions.TäidaHindamata(); 
} 

5.5.2. ASP.NET seisund 

HTTP protokoll on seisundita (stateless), see tähendab URL nõuded on üksteisest sõltumatud ― 
andmeid sama kasutaja varasemate toimingute kohta ei hoita alles, küll aga saab kasutada küpsiseid, 
varjatud  välju  (hidden  fields)  ja  URL  aadressile  lisatavaid  välju  (URL  query  strings).  ASP.NET  hoiab 
veebirakenduse  kasutaja  kohta  andmeid  sessioonimuutujatena  serveris  (Session  State)  küpsistena 
kasutaja arvutis ning vaate seisundina (ViewState) ja ASP.NET komponendi seisundina (Control State) 
veebilehe  varjatud  väljadel.  Lisaks  sellele  saab,  nagu  teistegi  veebilahenduste  puhul,  lisada 
parameetreid  URL  aadressile  ja  varjatud  välju  veebilehele.  ASP.NET  seisundi  haldamisest  vaata 
lähemalt MSDN dokumendist  ja Gargava 2014. 

Tänu seisundi hoidmisele sarnaneb veebivormide toimimine Windows rakendustele. 
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ASP.NET Session on objekt, mis hoiab serveris kasutaja‐spetsiifilisi andmeid võtme ja väärtuse 
paaridena.  Sessiooniobjekti  hoidmise  viisi  (session‐state  mode)  saab  seadistada  web.config  faili 
lõigus <sessionState>. Variandid on: 

InProc ― sessiooni andmed hoitakse mälus;  

StateServer ― sessiooni andmeid hoitakse eraldi protsessina, mis teeb need kättesaadavaks ka 
teistele serverifarmi serveritele;  

SQLServer  ―  sessiooni  andmed  hoitakse  andmebaasis  (sel  juhul  on  vajalik  määratleda 
sqlConnectionString) ; 

Custom  ―  hoitakse  kasutaja  seadistatud  serveris.  Sel  juhul  tuleb  parameetris 
stateConnectionString määratleda sessiooni andmeid hoidva serveri ühenduslause.  

Sessiooni andmete säilitamise saab ka välja lülitada. 

Sessiooni teised parameetrid on:  

timeout ― sessiooni andmete hoidmise aeg minutites pärast viimast serverisse saadetud nõuet;  

cookieless ― kas vältida sessiooni ID ja aegumise tähtaja hoidmist küpsistes. Vaikimisi hoitakse  
viimase sessiooni ID ja aegumine küpsises.  

Sessiooni  muutujad  hoitakse  objektis  SessionStateItemCollection,  neid  saab  veebilehe  C# 
koodis  kasutada  objektina  Page.Session[].  Näiteks  õppeaine  varasema  veebilahenduse  veebi‐
vormide variandi lülitamisel inglisekeelseks moodustati sessiooni muutuja nimega lingua ja kirjutati 
see  küpsisesse  aegumistähtajaga  24  tundi.  Tänu  sellele  avanes  veebileht  inglisekeelsena  24  tunni 
jooksul  pärast  viimast  kasutust  ka  siis,  kui  arvuti  on  vahepeal  välja  lülitatud.  Lähemalt  küpsiste 
kasutamisest ASP.NET lahendustes on kirjutanud MSDN, Open4Tech,  Ryan 2019 jt. 

protected void English(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Session["lingua"] = "gb"; 
} 

Õppeaine veebilehe avamisel kontrolliti kasutuskeelt määravat sessioonimuutujat. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    lingua = "ee"; 
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(Session["lingua"].ToString())) 
        lingua = Session["lingua"].ToString().ToLower(); 
} 

Kasutuskeele hoidmiseks küpsises kasutati järgmist näidet. 

protected void English(object sender, EventArgs e) 
{ 
    HttpCookie cookie = new HttpCookie("Lingua") 
    { 
        Value = "gb", 
        Expires = DateTime.Now.AddHours(24) 
    }; 
    Response.SetCookie(cookie); 
    // Response.Cookies.Add(cookie);// Samaväärne alternatiiv 
} 
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Muutuja lugemine küpsisest. 

if (Request.Cookies["lang"] != null) lingua = Request.Cookies["lang"].Value; 

Muutuja lugemine URL aadressist, nagu http://digiarhiiv.ut.ee/Ained/?lang=ee. 

if (!Page.IsPostBack) 
{                 
    if (!string.IsNullOrEmpty(Request.QueryString["lang"])) 
        { 
            lingua = Request.QueryString["lang"].ToLower();; 
        } 
} 

  

        ASP.NET veebilahenduse veebilehtede vahel liikumisel  saab andmeid hoida 
sessioonimuutujana serveris. 

ASP.NET vaate seisund (ViewState) hoiab veebivormi postitusel  ja tagasipostitusel kõigi nende 
elementide  väärtusi,  mida  kasutaja  saab  muuta.  Vaate  seisundi  muutujaid  hoitakse  veebilehe 
varjatud  väljana,  C#  koodis  saab  neid  kasutada  nime  ja  väärtuse  paaridena  nagu  sessiooni 
muutujaidki.  Vaate  seisund  ei  sobi  mahukate  andmete  hoidmiseks,  kuna  suurendab  veebilehe 
mahtu. Vaikimisi on vaate seisund ASP.NET lehel ja kõigil selle komponentidel sisse lülitatud. Vaate 
seisundist vaata ka Mitchell 2004 ja Jana 2008. 

Vaate seisundi muutujaid hoitakse veebilehe varjatud väljana. 

Vaate seisundi muutujale väärtuse omistamine ja selle lugemine. 

ViewState["kasutaja"] = "Kalle"; 
string kasutaja = ViewState["kasutaja"].ToString(); 

Kui vaate seisund on välja  lülitatud, siis üksikute komponentide seisundit  (Control State)  saab 
talletada komponendi seisundina.  

5.5.3. Sündmused veebivormidel 

Oletame,  et  kasutaja  veebilehitseja  on  saatnud  serverisse URL  kujul  nõude  ja  veebiserver  on 
saatnud  veebilehitsejale  vastuseks  HTML  keeles  vastuse,  mille  veebilehitseja  kuvab  veebilehena, 
millel  on  muuhulgas  nime  sisestamise  lahter  ja  nupp  tekstiga  Saada.  Kui  kursoriga  vajutatakse 
nupule  Windows  rakenduses,  siis  käivitub  sündmus,  näiteks  protsess  kasutaja  arvutis,  mis  loeb 
lahtrist nime  ja  salvestab  selle  faili. Veebilahendustes ei ole  sündmusi,  sest  server ei  tea, mida on 
kasutaja  veebilehe  lahtritesse  sisestanud,  milliseid  valikunuppe  märkinud  või  muid  muudatusi 
teinud.  Et  server  saaks  kasutaja  sisestusega  toimetada,  tuleb  kõik  veebilehel  olevad muudatused 
serverisse tagasi postitada. 

ASP.NET veebivormide taustakoodis käideldakse muudatusi tagasi postitatud veebilehel näilike 
sündmustena.  Näiteks  nupule  vajutus  võib  käivitada  sündmuse  käitluse  Save_name,  mis  omakord 
käivitab nime salvestamise meetodi SaveName(), mida näites ei esitata. Sündmuse käitlus on näilik, 
sest see ei käitle sündmust otseselt kasutaja arvutis, vaid muudatusi tagasi postitatud veebilehel siis, 
kui tagasipostitus on serverisse saabunud. 
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    protected void Save_name(object sender, EventArgs e) 
    { 
        SaveName(); 
    } 

5.5.4. Veebivormi loomine ja kujundamine 

Veebivormi tüüpi projekti loomiseks sea tooriku piiranguteks C#, Windows ja Web. Kuvatavate 
toorikute hulgast vali ASP.NET Web Application (.NET Framework). Anna projektile nimi, vaikimisi on 
see WebApplication1. Vajuta Create ja vali Web Forms. Vajuta uuesti Create. 

VS  moodustas  projekti  tooriku.  Ava  fail  Default.aspx.  Koodiaknas  kuvatakse  C#  kood.  Pane 
tähele,  et  akna  all  on  valikud: Design,  Split  ja  Source.  Kujundusvaade  näitab  veebilehe  elemente 
graafiliselt, teine nii graafiliselt kui ka koodina, kolmas vaid koodina. Pane tähele, et kursori liikumine 
Split vaate koodiosas ja sama vaate kujundusosas on sünkroonis. See aitab mõista, milline koodiosa 
millise elemendi loob. 

Pane  tähele,  et  projektis  on  eraldi  juhtleht  mobiilseadmes  kuvatava  versiooni  jaoks 
(Site.Mobile.Master). Veebilehitsejas  saad projekti  toorikut vaadata vajutades  rohelist kolmnurkset 
nuppu menüüribal. Selle allosades saab kasutatavat brauserit valida. 

Lihtne kalkulaator veebivormis 

Lisa veebivormi projektile uus vorm peatüki algul esitatud juhendi järgi (Add New Item → Web 
→ Web Form). Anna sellele nimi (näiteks Calculator) ja vajuta Add. Ava loodud aspx fail.  

Ava  töövahendite  kast  (View → Toolbox)  ja  lohista  sellest  üks  nupp  (Button)  toorikul  olevate 
<div></div>  märgiste  vahele.  Muuda  nupu  atribuut  Text="0"  ja  lisa  atribuut  ID="button0". 
Kopeeri nupu koodi loomaks nupud tekstiga 1…9 ja nupud tehtemärkidele, nagu Windows vormide 
näidises. Muuda kopeeritud nuppude ID tekstile vastavaks (button0 … button9).  

Tekstilahtriteks  võta  töövahendite  kastist  TextBox.  Rea  vahetuseks  saab  kasutada  märgist 
<div></div>.  

Järgmisena  võiks  tegeleda  kalkulaatori  kujundamisega.  Kujundust  saab  määrata  kas  HTML 
elemendi  stiilina,  css klasside abil  kui  ka veebivormi  iga elemendi omadustest  (kursoriga elemendi 
koodile ja omadused aknas Properties). Järgnevas koodis on kasutatud kõiki kolme võimalust ja saadi 
joonisel 5‐3 olev kalkulaator.  

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Calculator.aspx.cs" 
Inherits="WebApplication1.WebForm1" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <title>Kalkulaator veebivormina</title> 
      <style> 
        form { 
            background‐color: black; 
            padding: 12px; 
            width: 150px; 
        } 
 
        input[type=submit] { 
            border‐radius: 4px; 
            width: 34px; 
            height: 34px; 
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        } 
 
        div { 
            padding‐bottom: 4px; 
        } 
 
        .yButton { 
            background‐color: #fff4b3; 
        } 
    </style> 
</head> 
 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
        <div> 
        <div> 
            <asp:Button runat="server" Text="Kustuta" ID="bDel" Width="100%" 
CssClass="yButton" /> 
        </div> 
            <div> 
                <asp:Button runat="server" Text="7" ID="button7"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="8" ID="button8"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="9" ID="button9"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="+" ID="bPlus" CssClass="yButton"/> 
            </div> 
            <div> 
                <asp:Button runat="server" Text="4" ID="button4"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="5" ID="button5"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="6" ID="button6"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="‐" ID="bMin" CssClass="yButton"/> 
            </div> 
            <div> 
                <asp:Button runat="server" Text="1" ID="button1"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="2" ID="button2"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="3" ID="button3"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="*" ID="bMult" CssClass="yButton"/> 
            </div> 
            <div style="padding‐left:38px"> 
                <asp:Button runat="server" Text="0" ID="button0"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="," ID="buttonComma"/> 
                <asp:Button runat="server" Text="/" ID="bDiv" CssClass="yButton"/> 
            </div> 
            <div> 
                <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
            </div> 
             <div style="text‐align:center"> 
                <asp:Button runat="server" Text="=" ID="bEqual" CssClass="yButton" /> 
            </div> 
            <div> 
                <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox> 
            </div> 
        </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 
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Joonis 5‐3. Veebivormina loodud lihtne kalkulaator. 

Kalkulaatorile arvutusvõime andmine on analoogiline Windows vormile  (ptk 4.1.3). Ava kalku‐
laatori aspx faili kujundusvaade (Design) ja topeltklõpsa nupul. Avaneb kalkulaatori aspx faili juurde 
kuuluv  cs  fail  ja  sellesse  on  lisatud  nupu  klõpsamise  sündmuse  korral  käivituv  toiming.  Näiteks 
järgneval kujul. 

protected void button7_Click(object sender, EventArgs e) 
{} 

Loogeliste sulgude vahele tuleb kirjutada toimingu C# kood. See on põhimõtteliselt sama, mis 
Windows  vormi  tüüpi  kalkulaatoriski.  Toimingu  nähtavus  peab  olema  vähemalt  protected.  
Nähtavus  tasemel private ei ole vormile nähtav. Ava kalkulaatori aspx  fail  ja pane tähele, nupule 
tekstiga 7 on  lisandunud atribuut OnClick="button7_Click". Lisa klõpsamise sündmus  ja sellele 
vastav  toiming  kõigile  nuppudele  kas  klõpsamise  või  koodi  kopeerimise  teel.  Harjutuse  koostaja 
loodud kalkulaatori fail on õppeaine veebilahenduses saadaval.  

Võrestikvaade  

Võrestikvaade (GridView) on põhjalikult välja arendatud vahend mitmesuguste andmete kuva‐
miseks  ASP.NET  veebivormides.  Selle  analoog  Windows  vormides  on  DataGridView.  Veebis  on 
mitmeid näiteid andmete kuvamisest võrestikvaates (Khan 2017, Meera Academy, Aher 2013, ). 

Võrestikvaade oli  kasutusel  veebilahenduse  varasemas  versioonis.  Selle  teksti  kirjutamise  ajal 
aktiivsetest Kalle Remmi  loodud veebilahendustest  kasutab klassikalist Windows vormide võrestik‐
vaadet vaid KR kaardistuste andmestiku kasutajaliides. Järgnevalt mõned detailid selle ülesehitusest. 

Võrestikvaatel  peab  olema  andmeallikas,  siin  on  selleks  SqlDataSource,  mille  tunnus  on 
ID="SqlDataSourceTable".  andmeallikas  on  omaette  element  veebivormis,  millel  peab  olema 
ühenduslause  ConnectionString  ja  andmete  lugemise  päring  SelectCommand.  Kaardistuste 
andmestiku  ühenduslause  tekst  asub  Web.config  failis.  Atribuut  runat="server"  määrab  selle 
elemendi serveris ette valmistatavaks elemendiks (server control). 

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSourceTable" runat="server" 
   ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ApplicationServices %>" 
   SelectCommand="SELECT * FROM mps.MapAttributes ORDER BY ProjectEnd DESC;"> 
</asp:SqlDataSource> 
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Võrestikvaate  enda  kood  aspx  failis  on  järgmine.  Esmalt  on  määratletud  võrestikvaate 
atribuudid, mis määravad järgmist: 

1) võrestikvaate andmeallika;  
2) võtmevälja; 
3) kas kasutaja saab andmeid ühe või teise veeru järgi sorteerida; 
4) kas tabeli veerud moodustatakse andmeallika järgi (või on ükshaaval määratletud); 
5) kas rea valiku nupp genereerida serveris; 
6) toimingu nimi tabeli rea valimisel; 
7) teksti värv tabelis (rohekas tumehall); 
8) kas näidata lahtrite vahejooni; 
9) lahtrite vahemaa pikslites; 
10) valitud rea taustavärv (helesinine); 
11) kas jagada pikk tabel lehekülgedeks; 
12) maksimaalne viidatavate lehekülgede arv loetelus; 
13) ridade kujunduse atribuudid. 

Järgnevad veergude määratlused. Esimesel veerul ei ole päist HeaderText="",  sellel väljal on 
viitadena  kuvatavad  nupud, mis  käivitavad  rea  valiku  CommandName="Select".  Järgnevad  andme‐
allikaga seotud väljade veerud BoundField, millel on määratud välja nimi andmeallikas DataField, 
päise tekst HeaderText, sorteerimisväli SortExpression, mille puudumisel tabelit selle veeru järgi 
ümber järjestada ei saa, ja veeru laius pikslites ItemStyle‐Width.   

Eelviimane rida on toorikuga tüübist TemplateField, st see sisaldab toorikut välja kuvamiseks. 
Enamasti  kasutatakse  välja  toorikuid  pakkumaks  andmete  toimetamise  võimalust  otse  tabelis.  Sel 
juhul  on  väljal  kaks  malli:  üks  vaatamiseks  ja  teine  toimetamislahtrina.  Selles  näites  on  vaid  üks 
toorik  ja  see  aitab  kaardi  eelvaadet  kuvada.  Toorikus  on  viit  kaardikujutise  juurde, mis  asub  kata‐
loogis  /KR/Kaardivaated/  ja  mille  nimi  on  andmeallika  väljal  PreviewFile.  Viidale  klõpsamisel 
käivitub  javascript,  mis  suurendab  kujutise  täissuuruseni  onclick='return  hs.expand(this)'. 
Viita  näidatakse  sama  kaardikujutise  kujutise  pisivaatena  (HTML  element  <img/>  kõrgusega  35 
pikslit.  Viimane  veerg  sisaldab  objekti  ID  numbrit,  mida  rakendus  kasutab  valitud  rea  sidumiseks 
andmestikuga. 

<asp:GridView ID="GridView1" runat="server"  
     DataSourceID="SqlDataSourceTable" 
     DataKeyNames="ID"  
     AllowSorting="True"  
     AutoGenerateColumns="False"  
     AutoGenerateSelectButton="False"  
     OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged" 
     ForeColor="#330000" 
     GridLines="None" 
     CellSpacing="2"  
     SelectedRowStyle‐BackColor="#CCFFFF" 
     AllowPaging="True" 
     PagerSettings‐PageButtonCount="25"> 
    <Columns> 
       <asp:ButtonField Text="Vali" HeaderText=" " CommandName="Select"/>  
       <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Nimi" SortExpression="Name" 
ItemStyle‐Width="210" /> 
       <asp:BoundField DataField="Region" HeaderText="Piirkond" 
SortExpression="Region" ItemStyle‐Width="150" /> 
       <asp:BoundField DataField="MapScale" HeaderText="Mõõtkava" 
SortExpression="MapScale" ItemStyle‐Width="150" /> 
       <asp:BoundField DataField="ProjectEnd" HeaderText="Aasta" 
SortExpression="ProjectEnd" ItemStyle‐Width="40" /> 
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       <asp:BoundField DataField="MapType" HeaderText="Tüüp" 
SortExpression="MapType" ItemStyle‐Width="150"  /> 
       <asp:BoundField DataField="Owner" HeaderText="Tellija" 
SortExpression="Owner" ItemStyle‐Width="150"  /> 
       <asp:TemplateField HeaderText="Vaade" HeaderStyle‐HorizontalAlign="Left"> 
           <ItemTemplate> 
               <a id="A1" href='<%# string.Format("/KR/Kaardivaated/{0}", 
Eval("PreviewFile"))%>' onclick='return hs.expand(this)'><img "A2" src='<%# 
string.Format("/KR/Kaardivaated/{0}", Eval("PreviewFile"))%>' height="35" alt="" 
style="border‐style: hidden" /> 
               </a> 
           </ItemTemplate> 
       </asp:TemplateField> 
        <asp:BoundField DataField="ID" ReadOnly="True" SortExpression="ID" 
ItemStyle‐CssClass="hidden"/> 
    </Columns> 
</asp:GridView> 

Võrestikvaate rea valimisel ja valitud rea muutumisel käivitub GridView atribuutides määratud 
toiming,  mis  avab  samal  veebilehel  allpool  olevas  paneelis  valitud  real  oleva  kaardi  detailsete 
andmete  paneeli  FormView1,  täpsustades  eelnevalt  detailvaate  FormView1  andmepäringut 
SqlDataSourceEdit.FilterExpression = "ID=" + selectedRecordID;  ja  sidudes  detailvaate 
andmetega FormView1.DataBind();. Toimingu lõpus uuendatakse kaardivaade. 

protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
     selectedRecordID = GridView1.SelectedValue.ToString(); 
     if (selectedRecordID != "‐1") 
     { 
         SqlDataSourceEdit.FilterExpression = "ID=" + selectedRecordID; 
         //FormView1.ChangeMode(FormViewMode.ReadOnly); 
         //Kui soovid, et kirje vahetamise järel oleks avades lugemisvaates 
         FormView1.DataBind(); 
         FormView1.Visible = true; 
         string script = "SetMaps('" + SqlDataSourceEdit.FilterExpression + 
"');"; 
         ScriptManager.RegisterStartupScript(UpdatePanel_5, GetType(), 
"RedrawMaps", script, true); 
     } 
} 

5.5.5. ASP.NET veebivormide projekti seadistamine 

Konfiguratsioonifailid 

ASP.NET  rakenduse  käitumise  üksikasjad  on  seadistatud  peamiselt  kahes  XML  failis.  Serveri 
konfiguratsioonifailis  machine.config,  mis  on  kataloogis  %runtime  install  path%\Config  ja 
veebirakenduse  konfiguratsioonifailis web.config,  mis  asub  ASP.NET  projekti  kataloogis. Windows 
Forms tüüpi rakenduses on viimase asemel fail App.config.  Peale nende võib ASP.NET projekt sisal‐
dada  teisi  konfiguratsioonifaile,  nagu  lisapakettide  XML  vormingus  register  packages.config,  CSS 
failiviitade  register Bundle.config  ja  turvaseadete  konfigureerimisefail.  XML  vormingut  on  konfigu‐
ratsioonifailides eelistatud, kuna see on  inimloetav, sektsioonideks ehk  lõikudeks struktureeritav  ja 
võimaldab lõikude kopeerimist.  

Konfiguratsioonifail  algab  faili  vormingule  viitava  märgisega  <?xml  version="1.0" 

encoding="utf‐8"?>,  millele  järgneb  kõiki  seadistusi  hõlmav  jaotus  <configuration> 
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</configuration>.  Selle  sees  on  sektsioonid  ühenduslausetele,  autentimisseadistustele  jt 
seadistustele. Vaata lähemalt MSDN ja Microsoft support lehelt. 

Konfiguratsiooniseadetes on suur‐ ja väiketähtede õige kasutus vajalik. 

Serveri  konfiguratsioonifaili machine.config  muutmisel  tasub  olla  ettevaatlik,  selle  muutmine 
mõjutab kõigi  selles arvutis  toimivate  .NET  rakenduste käitumist. Konfiguratsioonifailidest  leotakse 
esmalt machine.config,  siis  rakenduse  konfiguratsioon  ja  seejärel  rakenduse  kataloogides  olevad 
konfiguratsioonifailid.  Eelnevalt  loetud  konfiguratsioonifailides  olevad  seadistused  ühendatakse 
järgmistega,  kattumise  korral  kirjutatakse  järgmiste  poolt  üle  juhul,  kui  eelnevas  ei  ole  rida 
allowOverride = "false". Kui  järgneva konfiguratsioonilõigu algul on rida <clear />, siis sama 
lõigu eelnevalt loetud seaded kustutatakse. 

 Rakenduse  seadete  lugemiseks  ja  täiendamiseks  on  C#  koodis  nimeruumi 
System.Configuration  ja  selles  klassi  ConfigurationManager  objekt  AppSettings.  Seega    on 
rakenduse  seadistused  objektina  nime  järgi  leitavad  kujul 
System.Configuration.ConfigurationManager.AppSettings["MySetting"], kus MySetting on 
konfiguratsiooniobjekti nimi. Projekti arendaja saab kasutada konfiguratsioonifailis olevaid seadistusi 
ja lisada sinna omapoolseid täiendavaid objekte. 

Konfiguratsiooniseadete varjamine 

Üldiselt  ei  tohiks  tundlikku  teavet,  nagu  salasõnad  ja  ühenduslaused,  hoida  tarkvarakoodis. 
Samuti ei tohiks arendamise käigus kasutada samu paroole, mis on valmis lahenduses. Veebiserver 
üldiselt ei avalda .config laiendiga faile. Kuid kindlam on konfiguratsioonifaili varjamist vajavad lõigud 
krüptida. Konfiguratsioonifaili lõikude krüptimise programm aspnet_regiis.exe on samasugusena 
kasutusel alates .NET raamistiku versioonist 2. 

Näiteks oletame, et konfiguratsioonifaili on sisestatud järgmine ühenduslause avatud tekstina. 

<configuration> 
   <connectionStrings> 
      <add name="DBConn" providerName="System.Data.SqlClient" connectionString= 
"Data Source=DIGIARHIIV;Initial Catalog=aspnetdb;User ID=VStudeng; 
Password=VStudeng" /> 
   </connectionStrings> 
</configuration> 

Ühenduslause krüptimiseks ava Windows Command Prompt või Visual Studio Command Prompt 
(Windows Start menu → Developer Command Prompt for VS 2017)→ Run as Administrator. Sisesta 
kataloogi  vahetamiseks  käsk  cd  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319.  Kui 
kataloog vahetus, siis aspnet_regiis ‐pe "connectionStrings" ‐app "/MyApplication", kus 
rakenduse  nime  MyApplication  asemel  tuleb  kirjutada  muudetava  rakenduse  nimi.  Kui  soovid 
krüptida ühenduslauseid domeeni juurel  või mõnes kindlas kataloogis olevas konfiguratsioonifailis, 
siis kasuta käsku aspnet_regiis ‐pef connectionStrings C:\inetpub\wwwroot. Kataloogi nimi 
tuleb muidugi endal sättida. Krüptitud ühenduslausete dekrüptimiseks kasuta samu käske, kus –pe 
asemel on ‐pd. 

Krüptimisel  ja  dekrüptimisel  kasutatakse  RSA  võtit,  mis  moodustatakse  .NET  raamistiku 
installeerimisel  ja  on  igas  arvutis  erinev.  Peale  selle  peab  kasutajal  olema  ligipääs  võtmele.  Seega 
ühes arvutis krüptitud konfiguratsioonifaili kasutamiseks ja dekrüptimiseks teises arvutis tuleb lisaks 
krüptitud failile üle kanda ka võti. Vt ka veebist Microsofti juhist, Venu 2016, Khan 2015, Yaremchuk 
2012, Khakhu 2014, Nedim 2019. 
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Konfiguratsioonifailis  olevat nii  krüptitud  kui  ka  avatud ühenduslauset  saab C#  koodis  lugeda 
näiteks järgmiselt: 

var connStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConn"].ConnectionString; 

Ühenduslauset  ei  pea  igal  kasutusel  ja  projekti  igal  lehel  uuesti  kordama.  Piisab,  kui  see 
deklareerida  projektis  üks  kord  public  tüüpi  objektina.  Ühendust  ennast  ei  saa  ühe  staatilise 
objektina korduvalt kasutada, sest sulgemisel kaotab ühendus ühenduslause. 

public static string strConn = 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBConn"].ConnectionString; 
 
using (SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn)) 
{ 
    Conn.Open(); 
    { 
  
    } 
} 

ASP.NET veebilehe puhverdamine 

ASP.NET  veebilahendusi  puhverdatakse  mitmel  tasemel.  Esmane  ja  kiireim  on  IIS  kerneli 
tasemel  (kernel  mode  output  caching),  kui  veebilehe  nõue  (request)  ei  saa  küsitavat  muutujat 
kernelist,  siis  järgmisena  pöördutakse  IIS  rakendustekogu  (application  pool)  tasemel  puhvrisse  ja 
seejärel ASP.NET puhvrisse. Lisaks puhverdavad andmeid andmebaasisüsteemid, vahendus‐serverid 
(proxy) ja veebilehitseja kasutaja arvutis.  

Sessioonimuutujate  ja  autentimisega  ASP.NET  lahenduses  ei  saa  kasutada  kerneli  tasemel 
puhverdamist,  sest  see  hoiab  kõigi  kasutajate  muutujaid  ühises  puhvris  ja  samaaegsed  kasutajad 
segunevad. Autentimisega veebilahenduses ei saa kasutada ka rakenduskogu tasemel puhverdamist, 
mille  puhul  hoitakse  sessioonide  andmeid  IIS  serveri w3wp.exe  tööprotsessides  (worker  process). 
Ühel  rakenduskogul  võib  olla  mitu  tööprotsessi,  kuid  üks  rakendus  elab  vaid  ühes  protsessis. 
Tööprotsessid omavahel küll ei suhtle, kuid sama rakendust (tööprotsessi) peab samaaegselt saama 
kasutada mitu eraldi kasutajakontoga kasutajat. 

Autentimisega ASP.NET lahenduses ei saa kasutada IIS serveri tasemel puhverdamist, sest 
eri kasutajatele puhverdatud veebilehe osad segunevad. 

ASP.NET  veebilahenduse  puhverdamist  saab  sättida  serveris  (IIS  Manager),  C#  koodis  lehe 
laadimisel  (Page_Load event), aspx  faili päises  ja web.config  failis. ASP.NET pakub puhverdamiseks 
mitmeid vahendeid, sellest on põhjalikult kirjutatud MSDN kogus. 

Järgnevad  kolm  näidet  veebilehe  puhverduse  seadistamiseks.  Esiteks  C#  koodifailis  lehe 
laadimisel. 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
     Response.CacheControl = "private"; 
    //Veebileht puhverdatakse iga kasutaja iga brauseri jaoks eraldi. 
    //Proxy serverite puhvrit ei kasutata. 
 
     Response.Cache.SetExpires(DateTime.Now.AddDays(‐1)); ); 
     //Puhvrit ei kasutata, sest see on alati aegunud. 
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     Response.Cache.SetCacheability(HttpCacheability.NoCache); 
     //Lülitab selle lehe puhverduse üldse välja 
} 

Veebilehe aspx faili alguses. 

<%@ OutputCache NoStore="true" Duration="60" VaryByParam="*" %> 

Konfiguratsioonifailis. 

<system.web> 
  <caching> 
    <outputCacheSettings> 
      <outputCacheProfiles> 
        <add name="Cache30Seconds" duration="30" varyByParam="none" /> 
      </outputCacheProfiles> 
    </outputCacheSettings> 
  </caching> 
</system.web> 

Veebilehe  eri  osade  erinevaks  puhverdamiseks  soovitatakse  paigutada  osa  funktsioone 
haldajatesse ehk händleritesse  (generic handler)  ja  seadistada  iga haldaja puhverdamine eraldi  (vt 
ptk 5.5.6). 

Laiendite eemaldamine viitades ASP.NET veebilehtedele 

Kui VS projektile on lisatud viide NuGet paketile Microsoft.AspNet.FriendlyUrls.Core, ei ole URL 
viitades aspx failidele tarvis faili laiendi nime mainida.  

Paketi    FriendlyUrls  installeerimise  järel  tuleb  projekti  nimeruumile  lisada  järgmine  klass. 
Näites  on  kasutatud  nimeruumi  MinuNimeruum,  selle  asemel  peaks  olema  projektis  kasutatud 
nimeruum. 

using System.Web.Routing; 
using Microsoft.AspNet.FriendlyUrls; 
 
namespace MinuNimeruum 
{ 
    public static class RouteConfig 
    { 
        public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 
        { 
            var settings = new FriendlyUrlSettings(); 
            settings.AutoRedirectMode = RedirectMode.Permanent; 
            routes.EnableFriendlyUrls(settings); 
        } 
    } 
} 

Lisada  faili  Global.asax  viide  using  System.Web.Routing;  ja  meetodisse  Application_Start 
rida RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);. Vaata ka õpetust veebist.  
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Staatiliste failide adresseerimine 

Veebilahendustes  on  sageli  tarvis  viidata  serveris  asuvatele  staatilistele  failidele.  Faili 
lugemiseks  ja/või  kirjutamiseks  vajab  rakendus  faili  füüsilist  lokaalset  aadressi.  Lokaalne  aadress 
arendusserveris  ja veebiserveris on paraku erinev. Projektist sõltuva suhtelise aadressi saab teisen‐
dada  lokaalseks  füüsiliseks  aadressiks  serveris  ASP.NET  raamistiku meetodiga  Server.MapPath(). 
Kui meetodi parameetri koht on tühi, siis on tulemuseks veebilehe (adresseeritud aspx faili) lokaalne 
aadress.  

Näiteks  kui  veebirakendus  on  aadressil  C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1,  siis 
avalehel  oleva  omistamistehte  string  s  =  Server.MapPath(null);  tulemusel  saab muutuja  s 
väärtuseks  "C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1".  Projekti  kataloogis  Pages  olevas 
failis  oleva  tehte  tulemus on  aga  C:\VSLahendused\VS_C_sharp\WebApplication1\Pages.  Sama 
tulemuse annab ka Server.MapPath(""). 

Server.MapPath("/")  väljastab  domeeni  kataloogi,  mis  ei  pruugi  olla  sama,  mis  rakenduse 
kataloog. Näiteks  õppeainete  rakenduse  kataloog  asub  hoopis  teisel  serveri digiarhiiv.ut.ee  kettal, 
kui domeen digiarhiiv.ut.ee ise.  

Server.MapPath("~")  ja  Server.MapPath("~/")  väljastavad  rakenduse  kataloogi  ja  lisab 
selle lõppu kurakaldkriipsu \.  

Server.MapPath(".") väljastab veebilehe kataloogi, Server.MapPath("./") lisab selle lõppu 
kurakaldkriipsu \. 

Server.MapPath("../")  väljastab  veebilehe  emakataloogi.  Server.MapPath("../")  lisab 
selle lõppu kurakaldkriipsu \.  Annavad vea, kui veebileht on rakenduse algkataloogis. 

Vt ka Allen 2019 ja w3schools. 

5.5.6. Haldaja 

Toimingu  haldaja  ehk  händler  (handler)  on  vahendaja.  ASP.NET  raamistikus  on  haldaja 
funktsioonide kogu ASP.NET veebiserveris, millel puudub HTML märgistusega kasutajaliides.  

Kasutaja loodud händlerite jaoks on ASP.NET projektis reserveeritud faililaiend .ashx. Kuna Http 
händler  on  klass,  mis  kasutab  System.Web.IHttpHandler  liidest,  siis  peab  ka  kasutaja  loodud 
händler seda kasutama. Iga klass, mis pärib System.Web.IHttpHandler liidese, muutub händleriks. 

ASP.NET händlerite puhul eristatakse HTTP händlereid ja üldhändlereid (generic handler).  

HTTP händler käivitub alati, kui päring on suunatud mõne selle händleriga seotud laiendiga faili 
poole. Seos händleri ja temaga seotud faililaiendite vahel määratakse web.config failis. Näiteks HTTP 
nõue, mis  on  suunatud  .aspx  laiendiga  lehele,  suunatakse  esmalt  aspx  händlerisse, mis  valmistab 
ette  kasutajale  saadetava  veebilehe.  Faililaiendiga  seotud  händlereid  kasutatakse  ka  failide  auto‐
maatseks  teisendamiseks,  näiteks  pildifailide  automaatseks  teisendamiseks  kasutajale  saadetavale 
kujule või salvestatud dokumentide automaatseks konverteerimiseks pdf formaati. 

Üldhändler on .ashx laiendiga koodifail, mis käivitub, kui tema poole pöördutakse url aadressi 
kaudu. Üldhändleri  tüüpilised kasutusalad on andmete  teisendamine  ja  jooniste  loomine andmete 
baasil. 

Lugemist: Allen 2007‐2019, Cristian 2016. 

Händleriteks nimetatakse ka ASP.NET Razor veebilehel olevaid meetodeid. 
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5.5.7. Mobiilisõbralikud ASP.NET veebivormid 

Varasemates ASP.NET versioonides (2.0 – 3.5) olid eraldi WML või C‐HTML märgistusega graa‐
filised komponendid mobiilisõbralikel veebilehtedel kasutamiseks. Neid ei soovitata enam kasutada, 
kuna uuemad nutiseadmed toetavad HTML märgistust. 

Mobiilisõbralik veebileht peaks olema: 

1) kasutatav väiksemate ekraanidel, väiksemate piltide tabelite ja tekstilõikudega. 

2) piiratud sisendmeetoditega,  

3) kasutatav ilma uudseimate HTML, CSS ja JavaScript vahenditeta, sest paljudel kasutajatel on 
vanemad ja või odavamad seadmed,  

4)  kasutama andmesidet  kokkuhoidlikult,  sest  paljud  kasutajad maksavad  vastavalt  kasutatud 
andmemahule. 

 

Veebilahenduse  muutmisel  mobiilisõbralikuks  on  Microsofti  allika  järgi  kaks  lähenemist: 
kliendipoolne  ja  serveripoolne.  Esimesel  juhul  püütakse  veebilehel  kasutada  komponente  ja  CSS 
stiile, mis sobituvad vastavalt kasutaja seadmele (kohanduv kujundus ― adaptive design). 

Teisel  juhul  luuakse  mobiilseadmete  ja  väiksema  ekraaniga  arvutite  jaoks  veebilahenduse 
lihtsustatud  variant.  See  annab  enam  kujundusvõimalusi,  kuid  nõuab  mõnevõrra  enam  tööd 
süsteemi  loojalt  ja  nõuab  osa  koodi  dubleerimist.  Dubleerimise  vähendamiseks  tuleks  võimalikult 
palju  funktsioone  veebilahenduse  eri  versioonides  ühiselt  kasutatavatesse  teekidesse  viia.  Kõik 
paralleelrakenduse  jaoks  loodud  failid  võivad  jääda  sama  nimega,  kui  need  paigutada  eraldi 
kataloogi.  Heades  lahendustes  kombineeritakse  mõlemat  lähenemisviisi,  kujunduselementides 
rohkem kliendipoolset sobitumist, andmekasutuses rohkem serveripoolset.  

ASP.NET  raamistikus  on  kasutaja  veebi  lehitseva  seadme  omaduste  ja  võimete  kindlaks 
tegemiseks klass HttpBrowserCapabilities, millel on kokku 89 omadust. Mõned näited on tabelis 16. 
Paraku  ei  pruugi  ASP.NET  seadmetuvastus  ära  tunda  uuemaid  mobiilseadmeid.  Tulemuste 
parandamiseks saab ASP.NET projektile lisada firma 51Degrees NuGet paketi 51Degrees.mobi‐data. 

 

Tabel 16. ASP.NET klassi HttpBrowserCapabilities omadusi. 

Omadus  Tulemus 

IsMobileDevice  Kas veebilehte avab mobiilseade 

IsColor  Kas toetab värve. 

MobileDeviceManufacturer  Seadme tootja, kui õnnestub ära tunda. 

Crawler  Kas on otsingumootori robot. 

ScreenPixelsHeight  Ekraani kõrgus pikslites. 

ScreenPixelsWidth  Ekraani laius pikslites. 

SupportsBold  Kas toetab rasvast kirja. 

SupportsCss  Kas toetab CSS stiile. 

SupportsItalic  Kas toetab kaldkirja. 

Tables  Kas toetab HTTP tabeleid. 
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Veebiprojekti  mobiilisõbralikuks  kohandamine  peaks  algama  juhtlehest.  ASP.NET  veebivormi 
projekti  loomisel  on  projekti  toorikus  kaks  juhtfaili:  Site.Master  ja  Site.Mobile.Master.  Projekti 
toorikus  on  ka  fail  ViewSwitcher.ascx,  mis  sisaldab  veebilehele  modulaarset  komponenti  (Active 
Server  Control  Extension),  mis  lisab  projektile  mobiilisõbraliku  juhtlehe  ja  veebilahenduse 
automaatse ümberlülitamise mobiilisõbralikule versioonile. Mobiilisõbralikul juhtlehel on päises rida  
<meta  name="viewport"  content="width=device‐width"/>,  tänu  millele  kohandub  veebilehe 
laius  kasutaja  seadme  ekraani  laiusega. Mobiilisõbralikul  juhtlehel  on  ka  vaate  ümberlülitamise 
rida:  <friendlyUrls:ViewSwitcher  runat="server"  />,  ja  päises    viide  komponendile 
ViewSwitcher.mis asub failis ViewSwitcher. 

<%@ Register Src="~/ViewSwitcher.ascx" TagPrefix="friendlyUrls" 
TagName="ViewSwitcher" %> 

Kui aspx fail peab mobiilseadmega sobitumiseks vahetama juhtlehte, siis tuleks selle C# koodi 
lisada  lehe  algatamisele  eelnev  juhtlehte  muutev  toiming.  Mobiilisõbraliku  juhtlehe  nimeks  on 
järgnevas näites Site.Mobile.Master. 

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (Request.Browser.IsMobileDevice) MasterPageFile = "~/Site.Mobile.Master"; 
}  

Kui  veebilahenduse  igast  lehest  on  mobiilisõbralik  versioon  eraldi  failis,  siis  tuleks  C#  koodi 
lisada ümbersuunamine. Näiteks  järgnev ümbersuunamine suunab lehele MRASA2018.aspx, mis on 
kataloogis on projekti kataloogis Mobile. 

protected void Page_PreInit(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (Request.Browser.IsMobileDevice) 
       Response.Redirect("~/Mobile/RASA2018.aspx"); 
}  

Ümbersuunamise saab siduda  ka sessiooni algusega.  Selleks peaks failis Global.asax.cs olema 
näiteks järgmine lõik. Siin suunatakse mobiilseade kataloogis Mobile olevale samanimelisele lehele. 

void Session_Start(object sender, EventArgs e) 
{            
    HttpRequest httpRequest = HttpContext.Current.Request; 
    if (httpRequest.Browser.IsMobileDevice) 
    { 
        string path  = httpRequest.Url.PathAndQuery; 
        bool isMob = path.StartsWith("/Mobile/", StringComparison.OrdinalIgnoreCase); 
        if(!isMob) 
        { 
            string redirectTo = "~/Mobile/"; 
            HttpContext.Current.Response.Redirect(redirectTo); 
        } 
    } 
} 
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Mobiilisõbraliku vaate testimine 

Loomulikult  on mõistlik mobiilisõbralikku  veebilahendust  testida  erinevates mobiilseadmetes. 
Kui  mobiilseadmeid  ei  ole  käepärast,  saab  kasutada  veebilehitsejate  lisasid,  võimaldavad  jätta 
serverile  mulje,  et  lehe  nõue  tuli  mobiilseadmelt.  Näiteks  Google  Chrome  lisa  Responsive  Web 
Design Tester emuleerib enamlevinud mobiilseadmete ja tahvelarvutite ekraani suurust nii püsti‐ kui 
lapiti vaates.  

Mobiilivaateid  saab  jäljendada  ka  VS  projekti  arendamise  käigus  VS  keskkonnas,  so  enne 
serverisse laadimist. Selleks tuleb installida vastav VS lisa. Näiteks Visual Studio Emulator for Android 
jäljendab Android platvormil seadmeid,  iOS seadmete emuleerimiseks on remotedebug‐ios‐webkit‐
adapter. 

Mobiilisõbralik veebileht ei ole mobiilirakendus, viimaste arendamiseks on VS lisa Xamarin. 

   


