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 تعداد مراجعه به يك صفحه وب

 

برای مشخص نمودن تعداد دفعات مراجعه به يك صفحه وب روش های 

وانندگان گرامی با برخی از آنها نيز متفاوتی وجود دارد كه شايد خ

هدف اين مقاله معرفی يكی ديگر از روش های . آشنائی داشته باشند

در اين مقاله سعی می شود مطالب .  استASPموجود بكمك تكنولوژی 

بگونه ای بيان گردد كه از ابعاد متفاوت بتواند مفيد واقع شده و مخاطبان 

بنابراين الزم ديدم كه .  ارضاء نمايدخود را در رده های متفاوت اطالعاتی

و متدهائی  ) Objects( در ابتدا توضيحات مختصری در رابطه با اشياء 

 )Methods (  ،كه ما را جهت رسيدن به خواسته هايمان كمك می كند

 .داشته باشم

 اشياء استفاده شده

 

در برنامه ای كه در ادامه مشاهده خواهيد كرد از دو شئ عمده استفاده 

دو . TextStream و Scripting.FileSystemObject: شده است

 Scripting Runtime Libraryشئ فوق مربوط به خانواده بزرگ 
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 امكان دستيابی به سيستم فايل FileSystemObjectشئ . می باشند

در اين راستا امكان انجام . موجود بر روی كامپيوتر را فراهم می سازد

ل های متنی، فولدرها، درايوها و فراهم می عمليات متفاوتی بر روی فاي

شئ فوق را می توان از طريق كدهای نوشته شده به زبان . گردد

VBScript كه در يك فايل ASPقرار خواهند گرفت، استفاده نمود  .

 تسهيالتی جهت پردازش ترتيبی بر روی يك فايل را TextStreamشئ 

 اين راستا جايگاه ويژه بديهی است فايل های متنی در. فراهم می نمايد

 CreateTextFileمعموال از برخی متدها نظير . خود را خواهند داشت

 استفاده می شود تا پس از فعال شدن بعنوان OpenTextFileو يا 

فكر می كنم كه مثال زير .  را برگردانندTextStreamخروجی يك شئ 

رده و يك در اين مقطع ما را با نحوه عملكرد اين دو شئ بهتر آشنا ك

نوشتن يك برنامه ( قدم موثر جهت رسيدن به هدف اصلی اين مقاله 

ASP را )  برای مشخص نمودن تعداد دفعات مراجعه به يك صفحه

 .برداشته باشيم

>%

Dim fso, MyFile

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject(
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Set MyFile =fso.CreateTextFile("c:\testfile.txt", True(

MyFile.WriteLine("This is a test(

MyFile.Close

%<

 پس از فعال شدن يك شئ از نوع CreateObjectدر مثال فوق تابع 

FileSystemObjectدر ادامه متد .  را ايجاد می كند

CreateTextFile صدا زده شده و فايل )testfile.txt ( را بعنوان يك

 WriteLine در ادامه بكمك متد  ايجاد می كند وTextStreamشئ 

در فايل ) This is a test( يك خط TextStreamمربوط به شئ 

 .ايجاد شده، نوشته خواهد شد

 متدهای استفاده شده

 

در برنامه ای كه در ادامه خواهد آمد از چندين متد استفاده شده است 

 .كه الزم است در اين مرحله با عملكرد يكايك اين متدها آشنا شويم

در زمانيكه با فايل های ذخيره شده بر روی يك وب : MapPath متد -

سايت كار می كنيم، اغلب عالقه منديم كه قادر به دستيابی مسير واقعی و 
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خوانندگان گرامی می . فيزيكی فايل ها در مقابل مسيرهای منطقی باشيم

دانند كه مسيرها بر روی يك وب سايت می توانند بصورت فيزيكی و يا 

مسيرهای منطقی به مسيرهائی اطالق می شود كه بعنوان . طقی باشندمن

 يا IIS( جزئی در ساختار سلسله مراتبی وب سايت كه مديريت وب 

PWS (  ايجاد می كند، بوجود می آيند)Inetpub\wwwRoot .(

مسيرهای فيزيكی دقيقا مشابه دادن مسير مربوط به يك فايل بر روی 

مثال در صورتيكه متد فوق . زی خواهند بودهر نقطه از فضای ذخيره سا

 :را بصورت زير صدا بزنيم

Server.Mappath("/iishelp/default.htm("

 :مقدار زير برگردانده می شود

C:\winnt\help\iishelp\default.htm"

را بعنوان ورودی ) مشخص كننده نام فايل است ( متد فوق يك رشته 

 .گرداندگرفته و مسير كامل آن را برمی 

متد فوق با هدف باز نمودن يك فايل برای : OpenTextFile متد -

انجام عمليات نوشتن، خواندن و يا اضافه كردن به محتويات آن مورد 
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 TextStreamاستفاده قرار گرفته و پس از فعال شدن يك شئ از نوع 

 :متد فوق دارای گرامری مشابه زير است. را بر می گرداند

OpenTextFile(filename,ioMode,create,format(

 را ايجاد و يا يك فايل موجود با چنين filenameمتد فوق يك فايل با نام 

.  بر می گرداندTextStreamنامی را باز خواهد كرد ويك شئ 

IoModeدر صورتيكه . ، هدف از باز نمودن فايل را مشخص می كند

، در )رض پيش ف ( forReading = 1فايل برای خواندن باز شود 

 و اگر برای اضافه forWriting = 2صورتيكه برای نوشتن باز شود 

، در createپارامتر .  خواهد بودforAppending = 8كردن باز شود 

صورتيكه قصد نوشتن و يا افزودن اطالعات به فايلی را داشته باشيم كه 

 را گرفته و در غير اينصورت مقدار آن TRUEموجود نباشد مقدار 

FALSE )  ودر نهايت پارامتر . خواهد بود) پيش فرضformat قالب ،

اطالعاتی را كه می بايست از فايل خوانده شده و يا در فايل نوشته شود، 

در صورتيكه اين پارامتر مقدار صفر را دارا باشد قالب . مشخص می كند

 را داشته باشد، -١ در نظر گرفته شده و اگر مقدار Asciiيك فايل 

 در نظر گرفته شده و در نهايت اگر اين Unicode بصورت قالب فايل
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 را دارا باشد قالب آن بر اساس فرمت پيش فرض -٢پارامتر مقدار 

 .سيستم در نظر گرفته خواهد شد

متد فوق با هدف ايجاد يك فايل بر روی : CreateTextFile متد -

 محيط ذخيره سازی مورد استفاده قرار گرفته و پس از فعال شدن يك

متد فوق دارای گرامری .  را برمی گرداندTextStreamشئ از نوع 

 :مشابه زير است

CreateTextFile(filename , overwrite , unicode( 

در صورتيكه فايلی با .  را ايجاد می كندfilenameمتد فوق فايلی با نام 

 نيز overwriteهمين نام موجود باشد و مقدار پارامتر دوم يعنی 

TRUEمقدار پيش . شد فايل قبلی حذف و فايل جديد ايجاد می گردد با

پارامتر سوم اختياری است و قالب .  استFALSEفرض پارامتر فوق 

 باشد TRUEاگر مقدار اين پارامتر . فايل جديد را مشخص خواهد كرد

مقدار پيش فرض پارامتر فوق .  ايجاد می گرددunicodeيك فايل متن 

FALSEاست . 
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در برنامه ای كه در ادامه : TextStreamربوط به شئ  متد های م-

استفاده ) WriteLine(String و ReadLineخواهد آمد از دو متد 

شده است كه اولی يك سطر از فايل را خوانده و بصورت يك رشته 

برمی گرداند و دومی رشته داده شده بعنوان پارامتر را در فايل بهمراه 

 ).نوشتن(كند  اضافه می newlineيك كاراكتر 

 توابع استفاده شده

 

در برنامه ای كه در ادامه مشاهده خواهيد كرد از تابع فوق : Trimتابع 

 بوده و VSBcriptاين تابع جزء توابع كتابخانه ای . استفاده شده است

موجود در سمت چپ و راست رشته را ) Spaces(تمامی فضاهای خالی 

 كه تعداد Hins.ASPا برنامه و ام. حذف و رشته جديد را برمی گرداند

 .دفعات مراجعه به يك صفحه را مشخص می سازد

>%

Set FileObject= 

Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject("

HitsFile = Server.MapPath") \ (" &"\hits.txt"
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Set InStream= FileObject.OpenTextFile) 

HitsFile,1,false,0(

OldHits = Trim(InStream.ReadLine(

NewHits = OldHits + ١

Set OutStream= FileObject.CreateTextFile) 

HitsFile,True,False(

OutStream.WriteLine(NewHits(

%<

This page has been accessed> =%NewHits% <times.

 


