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سخنی با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت
تا برنامههاي درسي و محتواي كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با
رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي
بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني بر شايستگي است .شايستگي،
توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش ميشود.
در رشته تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
 1شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي برنامه نویسی رایانه اي و كار با پايگاه داده
 2شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
 3شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
 4شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت
متخصصان برنامه ريزي درسي فني و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه
فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس ،سومين درس شایستگي هاي فني و كارگاهي است كه ويژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پايه  11تأليف
شده است .كسب شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلي و حرفه اي شما بسيار ضروري است .هنرجويان
عزيز سعي كنيد؛ تمام شايستگيهاي آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي توسعه برنامه سازی و پایگاه داده شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا چند واحد
يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري
هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره
در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان حداقل  12مي باشد .در صورت احراز نشدن
شايستگي پس از ارزشيابي اول ،فرصت جبران و ارزشيابي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد .كارنامه شما
در اين درس شامل  5پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر
دريكي از پودمان ها نمره قبولي را كسب نكرديد ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابي قرار گيريد و
پودمان هاي قبول شده در مرحله اول ارزشيابي مورد تأييد و الزم به ارزشيابي مجدد نيست .همچنين اين درس
داراي ضريب  8است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف
شده است ،وجود دارد .يكي از اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي
موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز
همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به
وبگاه رشته خود با نشاني  www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از
محيط زيست و شايستگيهاي يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني
طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است .شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها
را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص
رعايت مواردي كه در كتاب آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و
استقالل كشور و پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثري شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

سخنی با هنرآموز عزیز

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران و نيازهاي
متغير دنياي كار و مشاغل ،برنامه درسي رشته شبکه و نرمافزار رایانه طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نيز
تأليف گرديد .كتاب حاضر از مجموعه كتابهاي كارگاهي ميباشد كه براي سال یازدهم تدوين و تأليف گرديده
است اين كتاب داراي  5پودمان است كه هر پودمان از يك يا چند واحد يادگيري تشكيل شده است .همچنين
ارزشيابي مبتني بر شايستگي از ويژگيهاي اين كتاب ميباشد كه در پايان هر پودمان شيوه ارزشيابي آورده شده
است .هنرآموزان گرامي ميبايست براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت كنند .نمره
قبولي در هر پودمان حداقل  12ميباشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکيل ميگردد كه شامل ارزشيابي پاياني
در هر پودمان و ارزشيابي مستمر براي هريك از پودمانها است .از ويژگيهاي ديگر اين كتاب طراحي فعاليتهاي
يادگيري ساخت يافته در ارتباط با شايستگيهاي فني و غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي و مباحث
زيستمحيطي است .اين كتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك ديده شده براي هنرجويان است كه الزم است از
ساير اجزای بستة آموزشي مانند كتاب همراه هنرجو ،نرمافزار و فيلم آموزشي در فرايند يادگيري استفاده شود.
كتاب همراه هنرجو در هنگام يادگيري ،ارزشيابي و انجام كار واقعي مورد استفاده قرار ميگيرد .شما میتوانید برای
آشنایی بیشتر با اجزای بستهیادگیری ،روشهای تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ،مشکالت رایج
در یادگیری محتوای کتاب ،بودجهبندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگیهای غیرفنی ،آموزش ایمنی و بهداشت و
دریافت راهنما و پاسخ فعالیتهای یادگیری و تمرینها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید .الزم به
يادآوري است ،كارنامه صادر شده در سال تحصيلي قبل بر اساس نمره  5پودمان بوده است و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشيابي پودمانها و شايستگيها ،ميبايست به استاندارد ارزشيابي پيشرفت تحصيلي منتشر شده توسط
سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي مراجعه گردد .رعايت ايمني و بهداشت ،شايستگيهاي غير فني و مراحل
كليدي بر اساس استاندارد از ملزومات كسب شايستگي ميباشند .همچنين براي هنرجويان تبيين شود كه اين
درس با ضريب  8در معدل كل محاسبه ميشود و داراي تأثير زيادي است.
كتاب شامل پودمان هاي ذيل است:
پودمان اول :با عنوان «پیاده سازی پایگاه داده» است كه ابتدا به مفهوم پایگاه داده و اجزای آن پرداخته می شود
و سپس به روش های ایجاد پایگاه داده اشاره شده است و در ادامه به توسعه پایگاه داده پرداخته مي شود.
پودمان دوم« :مدیریت مجموعه داده» نام دارد ،كه در آن مفهوم حلقه تکرار و آرایه آموزش داده شده است و در
ادامه به کاربرد آرایه و روش های جست وجو و مرتب سازی داده ها پرداخته مي شود.
پودمان سوم :داراي عنوان «طراحی واسط گرافیکی» است .در اين پودمان ابتدا ایجاد واسط گرافیکی کاربر
آموزش داده شده و در ادامه کار با کنترل های پیشرفته در محیط برنامه سازی شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :توسعه واسط گرافیکی» نام دارد .ابتدا کار با ماوس و منوها در محیط برنامه سازی آموزش داده
شده و در ادامه کار با صفحه کلید و کالس های آماده شرح داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان «مدیریت پایگاه داده» است كه در آن هنرجويان ابتدا کار با پروندهها و پوشهها را در
برنامهسازی فرا می گیرند و سپس روش ارتباط با پایگاه داده با محیط برنامه سازی شرح داده می شود.
اميد است كه با تالش و كوشش شما همكاران گرامي اهداف پيش بيني شده براي اين درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

پودمان اول

پیادهسازی پایگاه داده

تولید روز افزون داده ها در عصر حاضر و نیاز به دسترسی سریع و مناسب به آنها ،ایجاد پایگاه داده را اجتناب ناپذیر کرده است.
عملیات اصلی روی داده شامل درج ،حذف ،بهنگام سازی ،جست وجو و سازمان دهی در پایگاه داده قابل انجام است و در صورت
طراحی مناسب ،سرعت و سهولت استفاده از داده ها را تأمین می کند .با طراحی درست جدول ها و ارتباط بین آنها ،تولید
گزارش های مختلف برای تحلیل داده ها امکان پذیر می شود و ضمن اجتناب از ذخیره سازی افزونه ،نیازهای اطالعاتی محیط
کسب و کار پاسخ داده می شود .نرم افزار  Access 2016دارای ویژگی هایی از جمله مدیریت داده در قالب ساختار مشخص و
قابل تعریف به وسیلۀ کاربر و مدیریت دسترسی به اطالعات است .دراین پودمان ایجاد و توسعه پایگاه داده ،پرس وجو و تولید
گزارش روی داده های ذخیره شده پایگاه داده را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری 1
شایستگی ایجاد پایگاه داده
آیا تا به حال پی برده اید
ثبت و بازیابی اطالعات به وسیله انسان های اولیه چگونه انجام می شد؟
اطالعات ثبت نام و کارنامۀ شما چگونه نگهداری می شود؟
پایگاه داده چیست و چرا باید از آن استفاده کنیم؟
برای پیاده سازی پایگاه داده ،به چه برنامه ای نیاز داریم؟
چگونه می توانیم پایگاه داده موردنظر خود را طراحی و ایجاد کنیم؟
هدف از این واحد شایستگی آشنایی با مفاهیم و ایجاد پایگاه داده در  Accessاست.

استاندارد عملکرد
تعیین موجودیت ها ،صفت ها و ارتباط بین آنها براساس سناریوی یک محیط عملیاتی و پیاده سازی پایگاه داده.
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تاریخچه ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات
بشر از ابتدای خلقت تا به امروز با داده ها و اطالعات مختلفی سروکار داشته است .اولین داده های ثبت شده
به وسیله انسان ها شامل تصاویری است که همیشه با آنها روبه رو بوده ،آنها را در حافظه خود ثبت و نگهداری
می کند و برای دسترسی به این اطالعات تنها کافی است که آنها را به خاطر بیاورد .می توان حدس زد اولین
ابزارهایی که بشر برای ثبت اطالعات استفاده کرده ،دیوارها بودند .پس از اینکه در ثبت و بازیابی اطالعات روی
دیوارها به مهارت رسید ،کم کم با مفهوم شمارش آشنا شد .چند انسان در اینجا زندگی می کنند؟ در این نزدیکی
چند درخت وجود دارد؟ چند اسب آن طرف رودخانه در حال عبورند؟
اولین ابزار محاسباتی احتماالً انگشتان دستوپا بوده است .انسانهای اولیه محاسبات عددی را با شباهت زیادی به
آنچه شما روی تخته سفید انجام میدهید ،روی دیوار غارها انجام میدادند .اما شواهد نشان میدهد که آنها از یک
سری ابزار نیز برای ثبت اعداد بهره میگرفتند.
درنتیجه گذشت زمان و افزایش هوش و مهارت آنها و نیاز بیشتر آنها به ذخیره سازی اطالعات ،درک آنها از
فناوری نیز با کشف ابزارها بیشتر شد .نیاز به ذخیره سازی ،بازیابی ،اشتراک گذاری و استفاده از اطالعات با حجم
روزافزون ،می تواند یکی از دالیل به وجود آمدن رایانه های امروزی و پایگاه های داده ( )Databasesباشد.
در دنیای امروز نیز عالوه بر اینکه با حجم انبوهی از اطالعات روبه رو هستیم ،در فاصله زمانی کوتاه مجموع
دانش انسان ها چند برابر می شود .از طرفی مردم نگران محرمانه ماندن اطالعات شخصی خود هستند .شرکت ها
دائماً در تالش اند تا از داده هایشان در مقابل مجرمان سایبری محافظت کنند .دولت ها و کسب وکارها نسبت به
جمع آوری داده ها ،دارای میل و رغبتی اشباع نشدنی هستند .به همین دلیل ضرورت استفاده از شیوه های خاص
و به کارگیری ابزارهایی به منظور سازمان دهی و دسترس پذیر ساختن این اطالعات برای مالکان آنها ،منجر به
شکل گیری انواع مختلفی از ابزارها ازجمله پایگاه داده شده است.
وجود حجم انبوه داده ها و اطالعات در همه زمینه ها ،نیاز به جستجو و استخراج اطالعات جدید از آنها را بیش
از پیش پر رنگ تر ساخته است .به همین دلیل با استفاده از داده کاوی ( )Data Miningکه مبتنی بر علوم
مختلفی شکل می گیرد و از ابزارها و امکانات مختلفی بهره می برد ،سعی می شود طی فرایندی از انبوه داده ها،
دانش استخراج کند و بانک اطالعاتی از نیازهای اولیه آن به شمار می رود.
فیلم

پویانمایی شماره  :١١١٠١تاریخچه پایگاه داده
فیلم را مشاهده کرده و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت گروهی

در خصوص موارد زیر در گروه گفت وگو کنید و نتیجه هر گروه را به کالس ارائه دهید.
ـ نقش رایانه در ایجاد پایگاه های داده
ـ نگهداری اطالعات به وسیله رایانه
ـ انفجار اطالعات
ـ بشر از ابتدا تاکنون از چه ابزارهای ذخیره سازی استفاده کرده است؟
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وجود پایگاه داده های مختلف یکی از ضروریات زندگی روزمره ،در جامعه امروزی محسوب می شود .در طول روز
بیشتر افراد با فعالیت های مختلفی درگیر هستند که منجر به ارتباط با پایگاه داده است .برای مثال ،مراجعه به
بانک به منظور واریز وجه یا برداشت مبلغی از حساب ،رزرو هتل یا خرید بلیط هواپیما.

شکل 1ـ سیر تحول استفاده از ابزارها و فناوری توسط بشر
فعالیت گروهی

چه فعالیت های دیگری را می توان نام برد که در آنها تعامل انسان با پایگاه داده وجود دارد .با دوستان خود
گفت وگو کنید و حداقل دو مورد نام ببرید.
در واقع ایجاد پایگاه دادهها و فناوری آن ،تأثیر زیادی در افزایش استفاده از رایانهها داشته است و در حوزههای
خدمات ،صنعت ،کشاورزی و هنر نقش مهمی ایفا میکند .در قدیم هنرستانها به دلیل استفاده نکردن از رایانه و
پایگاه دادههای مربوط و مناسب ،با مشکالت زیادی روبهرو بودند و انجام کارها بهکندی صورت میگرفت .برخی از
این مشکالت عبارتاند از:
وجود داده های تکراری ()Redundancy

در هنرستان ،معاونت اجرایی برای انجام کارهای خود ،به طور جداگانه ،اطالعات هنرجویان را از پرونده های آنها
استخراج کرده ،در دفتری که برای این منظور در نظر گرفته است ،وارد می کند .معاون آموزشی نیز برای تهیه
فهرستی از هنرجویان مجبور است به طور جداگانه به هر کالس مراجعه کرده ،اطالعات آنها را در دفتر خود
یادداشت کند .هرکدام از هنرآموزان نیز باید وقتی را صرف تهیه فهرستی از هنرجویان کالس خود کنند .در واقع
این کار را می توان یک بار انجام داد و از ثبت اطالعات به صورت چندگانه ،جلوگیری کرد.

شکل 2ـ جمع آوری اطالعات تکراری
كنجكاوي
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وجود تداخل ( )Conf lictیا مغایرت در داده ها

با توجه به اینکه معاون ،معاون اجرایی ،هنرآموزان و سایر عوامل هرکدام اطالعات هنرجویان را به صورت مجزا
تهیه و نگهداری می کنند ،آیا می توان تضمین کرد که این اطالعات با یکدیگر یکسان است و هیچ مغایرتی
ندارند؟
ممکن است نام خانوادگی هنرجویی دارای پسوند باشد و هنگامیکه معاون برای تهیه و تکمیل اطالعات هنرجویان
به کالس مراجعه میکند ،این هنرجو نام خانوادگی خود را بهطور کامل اطالع نداده باشد ،اما نام این هنرجو در
فهرست معاونت اجرایی بهطور کامل نوشته شده باشد .اکنون در اطالعات ناهمسانی وجود خواهد داشت.
دشواری در به روز رسانی ()Update

مدیر می خواهد کتابخانه ای در هنرستان دایر کند .مسئول کتابخانه می خواهد فهرستی از نام و نام خانوادگی
همه هنرجویان تهیه کند تا بتواند کتاب ها را امانت دهد .اما متأسفانه با توجه به اینکه هرکدام از عوامل هنرستان
ازجمله معاونان و هنرآموزان ،اطالعات را به صورت جداگانه تهیه و نگهداری می کنند ،آیا مسئول کتابخانه
می تواند به اطالعات به روز هنرجویان دسترسی داشته باشد؟ آیا او نیز باید مانند دیگران به هر یک از کالس ها
مراجعه کرده ،نام و نام خانوادگی هر هنرجو و سایر اطالعات موردنیاز را از آنها دریافت کند؟
فرض کنید ،نام و نام خانوادگی هنرجویی ،علی علوی تهرانی است ،اما پسوند نام خانوادگی این هنرجو از قلم
افتاده است .حال برای به روز رسانی نام خانوادگی این هنرجو و اصالح آن در تمامی فهرست ها باید به هر کدام
از عوامل مدرسه که فهرستی تهیه کرده اند اطالع دهیم نام خانوادگی این هنرجو را اصالح کنند .حتی ممکن
است پس از اطالع رسانی به این افراد ،شخصی فراموش کند این مورد را اصالح کند.

شکل 3ـ دشواری در به روز رسانی اطالعات
فعالیت گروهی

مشکالت به وجود آمده در خصوص جمع آوری اطالعات هنرجویان ناشی از چیست؟ چه راهکاری پیشنهاد
می کنید؟ دراین باره با هم کالسی های خود گفت وگو کنید.
راهکار :مسئول کتابخانه که شخص دقیق و منظمی است ،از وجود مشکالت در روند تهیه و نگهداری اطالعات
آگاه شده است و موضوع را برای یکی از هنرآموزان رشته رایانه شرح می دهد و برای حل این مشکل از او یاری
می خواهد .پیشنهاد ایشان برای حل این مشکل ،استفاده از پایگاه داده است .او معتقد است که استفاده از پایگاه داده

میتواند سبب کاهش مشکالت به وجود آمده باشد.
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با بهره گیری از پایگاه داده می توان مدیریت داده ها را در هنرستان و برای همه نیازهای گفته شده ،یکسان سازی
کرد .این امر سبب خواهد شد تا هر یک از کارکنان هنرستان به اطالعات صحیح و به روز دسترسی داشته باشند.
زیرا هر فرد برای دریافت داده ها به منبع داده یکسانی مراجعه خواهد کرد .این سیستم ضمن داشتن کارایی باال،
از تداخل داده ها جلوگیری کرده ،داده های تکراری را نیز حذف می کند.
پایگاه داده

معاون مدرسه

مسئول کتابخانه

معاون اجرایی

شکل 4ـ استفاده از پایگاه داده به منظور مدیریت بهتر داده ها
كنجكاوي

دفترچه تلفنی را در نظر بگیرید که در آن نام و نام خانوادگی افراد و تلفن آنها پشت سر هم و بدون هیچ
قاعده ای ثبت شده است .به نظر شما این روش چه مشکلی در پی خواهد داشت؟ دلیل خود را ذکر کرده،
راه حل مورد نظر را ارائه دهید.

مفاهیم پایگاه داده
محیط عملیاتی

محلی که میخواهیم برای آن پایگاه داده ایجاد کنیم ،یک محیط عملیاتی است .هنرستانی که برای آن میخواهیم
پایگاه داده ایجاد کنیم ،یک محیط عملیاتی محسوب میشود .کتابخانه و یا تاکسیتلفنی نیز میتواند یک محیط
عملیاتی باشد .در تمامی این موارد با ایجاد پایگاه داده مناسب می توان به راحتی اطالعات را در قالب پایگاه داده
سازماندهی و با سهولت بیشتری آنها را مدیریت کرد و به اطالعات موردنیاز با اطمینان دستیابی داشت.

شکل   5ـ محیط های عملیاتی مختلف
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فعالیت گروهی

محیط های عملیاتی پیرامون خود را شناسایی کنید و درباره آن با هم کالسی های خود گفت وگو کنید.
محیط عملیاتی

مشکل و ضرورت استفاده از پایگاه داده

موجودیت ()Entity

هر شخص ،محل ،شیء ( )Objectیا مفهومی در دنیای واقعی که می خواهیم درباره آن اطالعاتی را در پایگاه
داده ذخیره کنیم ،موجودیت نام دارد .هنرجو ،هنرآموز ،مدیر و درس هرکدام به عنوان موجودیت برای محیط
عملیاتی هنرستان درنظر گرفته می شوند.
كنجكاوي

ـ آیا در محیطی مانند هنرستان ،می توان میز و نیمکت ها را نیز به عنوان موجودیت در نظر گرفت؟
ـ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
ـ معیار انتخاب موجودیت چیست؟

شکل   6ـ انتخاب صحیح موجودیت در محیط عملیاتی
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فعالیتکارگاهی

ـ با در نظر گرفتن محیط عملیاتی تاکسی تلفنی ،جدول زیر را تکمیل کنید.
محیط عملیاتی

موجودیت
راننده

تاکسی تلفنی

ـ موجودیت های محیط عملیاتی کتابخانه را نام ببرید؟
پژوهش

در مورد تعریف موجودیت در منابع مختلف تحقیق کنید.
صفت های موجودیت

هر موجودیت دارای تعدادی صفت ( )attributeاست .صفت برای بیان ویژگی های یک موجودیت استفاده
می شود .برای مثال ،موجودیت کتاب می تواند دارای صفت های عنوان ،شابک و قیمت باشد .موجودیت هنرآموز
می تواند دارای صفت های شماره کارمندی ،نام ،نام خانوادگی ،رشته ،مدرک تحصیلی باشد.
فعالیتکارگاهی

جدول زیر را تکمیل کنید.
موجودیت

محیط عملیاتی

هنرجو

تاکسی تلفنی

مشتری
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هنرآموز رشته شبکه و نرمافزار رایانه در کالس پایگاه داده با هنرجویان در رابطه با موجودیتها و صفات آنها در حال
گفتوگو بود .هنگام بررسی موجودیت هنرجو و صفتهای آن ،یکی از هنرجویان پرسید که قد و وزن نیز جزء صفات
هنرجو محسوب میشوند اما چرا به آنها اشارهای نمیکنیم .هنرآموز پاسخ این سؤال را به عهده هنرجویان قرار داد.
ناگهان مدیر وارد کالس شد و اعالم کرد با توجه به پیشرفتی که علی در امتحانات کالسی داشته است ،برای او
جایزه در نظر گرفته شده است .در همین هنگام سه هنرجو که نام آنها علی بود از جایشان برخواستند .آیا مدیر
نباید از صفت نام برای اشاره به هنرجوی مورد   نظر استفاده می کرد؟
كنجكاوي

ـ آیا می توان تمامی صفت های مربوط به یک موجودیت را در محیط عملیاتی مانند هنرستان در نظر گرفت؟
ـ معیار انتخاب صفت برای یک موجودیت چیست؟
ـ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
صفت کلیدی ()Primary key

صفتی که می توان با استفاده از آن ،موجودیت را به صورت یکتا و منحصربه فرد شناسایی کرد ،صفت کلیدی
می گویند .برای مثال هنگامی که مدیر از نام «  علی» برای صدا زدن یکی از هنرجویان استفاده کرد ،به دلیل
منحصربه فرد نبودن مقدارهای صفت نام ،مشخص نبود که کدام یک از هنرجویان مخاطب مدیر بوده اند .در
محیط عملیاتی هنرستان ،هنرجویان را می توان با استفاده از شماره دانش آموزی به صورت یکتا شناسایی کرد.
شماره دانش آموزی ،صفت مناسبی برای کلید بودن است ،زیرا هیچ دو هنرجویی دارای شماره دانش آموزی
یکسان نیستند .بنابراین صفت کلید برای یک موجودیت ،صفت یا مجموعه صفاتی است که مقدار آن مشخص و
غیر تکراری است .گاهی در یک کالس نیز با در نظر گرفتن ترکیبی از مجموعه صفات نام و نام خانوادگی می توان
هنرجویان را به صورت منحصربه فرد شناسایی کرد.
فعالیت گروهی

در جدول زیر برای هر محیط عملیاتی ،یک موجودیت را انتخاب کرده ،صفات آن را بنویسید .سپس یکی از
این صفات را به عنوان کلید اصلی انتخاب کنید.
محیط عملیاتی

موجودیت

صفات موجودیت

صفت کلیدی



اداره







کتابخانه
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یک موجودیت در یک محیط عملیاتی دیگر ممكن است صفت باشد .به عنوان مثال ،در کارخانه تولید خودرو،
رنگ به عنوان یک صفت برای خودرو محسوب می شود ،در حالی که همین رنگ در کارخانه تولید رنگ ،یک
موجودیت است.
پژوهش

برداشت

تحقیق کنید استفاده از پایگاه داده چه معایبی دارد؟
آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

توجهات
زیستمحیطی

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف
کاغذ و نوشت افزار

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

قابل قبول جمع آوری اطالعات در مورد محیط
شایستگیهای جمعآوری و گردآوری اطالعات،
عملیاتی برای تعیین موجودیت ها و
شناسایی داده های مورد نیازـ تفسیر
غیرفنی
صفات هر یک ـ درک اطالعات ،تفسیر
و تبادل اطالعات ،ایجاد ارتباط دقیق
صحیح اطالعات و انتخاب صحیح کلید
بین اطالعات ـ زبان فنی
اصلی و خارجی هر جدول ،ماهیت
رعایت ارگونومی
ایمنی و
ارتباط دو موجودیت ـ حفاظت از
بهداشت
تجهیزات کارگاه

2

غیر قابل توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه
قبول

1

نگرش

نمره

دقت در تشخیص موجودیت ها و
صفات آنها در محیط عملیاتی

• این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابیمرحله1
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مرا حل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

تعیین
موجودیت
و صفات
موجودیت
محیط
عملیاتی

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :کاغذ ـ نوشت افزار
زمان15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد تعیین موجودیت های مرتبط با محیط عملیاتی و 3
انتظار

انتخاب صفات مرتبط هر موجودیت مطابق سناریو ـ
تعیین صفت کلید هر موجودیت

در حد
انتظار

تعیین موجودیت های مرتبط با محیط عملیاتی و همه 2
صفات هر موجودیت مطابق سناریو

پایین تر از تعیین همه موجودیت های محیط عملیاتی مطابق 1
حد انتظار سناریو

نمره

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

ارتباط ()Relationship
در هر محیط عملیاتی ،ارتباط منطقی بین موجودیتها و صفتها وجود دارد .پس از تعیین موجودیتها و صفتهای
مربوط به آنها ،میباید ارتباط بین آنها شناسایی شود .در پایگاه دادۀ رابطهای ( ،)Relational databaseدادههای
مربوط به هر موجودیت در جدول سازماندهی میشود و برای جلوگیری از تکرار دادهها ،مقادیر مختلف داده ای در
جدول های مجزا نگهداری می شود .برای مرتبط کردن داده ها به یکدیگر الزم است بین جدول ها ارتباط ایجاد
شده ،جدول های جدید تولید شود .این ارتباط ها دارای انواع مختلفی هستند:
ارتباط یک به یک ( oneـ   toـ  oneیا  :)1:1فرض کنید در محیط عملیاتی اداره آموزش و پرورش ،موجودیت
اول ،مدیر و موجودیت دوم ،هنرستان باشد .اگر قانونی را در نظر بگیریم که به وسیله آن هر مدیر تنها بتواند در
یک هنرستان به عنوان مدیر فعالیت کند در این شرایط هر هنرستان تنها یک مدیر دارد و هر مدیر تنها مدیریت
یک هنرستان را به عهده دارد .بنابراین یک ارتباط یک به یک بین دو موجودیت برقرار است .در ارتباط یک به یک،
هر نمونه از یک موجودیت حداکثر با یک نمونه از موجودیت دیگر ارتباط دارد.

شکل 7ـ ارتباط یک به یک

فعالیتکارگاهی

با در نظر گرفتن موجودیت های کشور و پایتخت ،در جداول زیر هر کشور را به پایتخت خود متصل کنید.
نتیجه گیری خود را از انجام این فعالیت بنویسید.
پایتخت

نام کشور

آنکارا

ایران

تهران

چین

پکن

ژاپن

توکیو

ترکیه
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ارتباط یک به چند (manyـtoـ oneیا  :)1:Nهر هنرآموز رشته شبکه و نرم افزار رایانه چندین عنوان درسی
را درس می دهد و از طرف دیگر ،چند عنوان درسی به وسیله تنها یک هنرآموز ارائه می شود .در ارتباط یک به
چند ،هر نمونه از موجودیت اول ممکن است با چند نمونه از موجودیت دوم ارتباط داشته باشد ،اما هر نمونه از
موجودیت دوم نمی تواند با چند نمونه از موجودیت اول در ارتباط باشد.

شکل   8ـ ارتباط یک به چند
فعالیت گروهی

در جدول های زیر نام دو هنرآموز خود را مشخص کرده ،برای هرکدام در جدول دیگر عنوان های درسی را
در نظر بگیرید .سپس اتصال صحیح را انجام دهید .نتیجه گیری خود را از انجام این فعالیت بنویسید.
نام هنرآموز

عنوان های درسی

ارتباط چند به چند (manyـtoـ manyیا  :)M:Nمحیط عملیاتی اداره آموزش و پرورش هنرآموزان
زیادی دارد و هر هنرآموز می تواند در چندین هنرستان تدریس کند .در ارتباط چند به چند ،هر نمونه از یک
موجودیت می تواند با چند نمونه از موجودیت دیگر ارتباط داشته باشد و برعکس .توجه داشته باشید که اینجا،
هنرستان به عنوان محیط عملیاتی مطرح نیست ،بلکه به عنوان یک موجودیت درنظر گرفته شده است .فرض
کنید موجودیت اول ،مترجم و موجودیت دوم کتاب باشد .در این شرایط یک مترجم می تواند چندین کتاب را
ترجمه کند و یک کتاب می تواند به وسیله چند مترجم ترجمه شده باشد.

شکل   9ـ ارتباط چند به چند
12

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده
فعالیت گروهی

در محیط عملیاتی کتابخانه در هنرستان یک نمونه ارتباط چند به چند را در نظر بگیرید و آن را به صورت
دو جدول مجزا نمایش دهید سپس ارتباط های بین آنها را مشخص کنید .نتیجه گیری خود را از انجام این
فعالیت بنویسید.

فعالیتکارگاهی

با در نظر گرفتن محیط های عملیاتی فروشگاه و کافی نت ارتباط موجودیت ها و نوع آنها را شناسایی کرده،
نمودار آنها را رسم کنید.
به نظر شما چگونه می توانیم رابطه بین موجودیت ها و عملکردی که بین آنها در یک محیط عملیاتی وجود دارد
را به صورت گرافیکی نشان دهیم و یک مدل معنایی ایجاد کنیم که بتواند در طراحی پایگاه داده و برقراری
ارتباط ما را یاری کند؟
نمودار رابطه بین موجودیت ها ( :)ERDاولین قدم پس از شناسایی موجودیت ها و صفات آنها ،تعیین ارتباط
موجودیت هاست .با استفاده از  )Entity Relationship Diagram( ERDمی توان به صورت گرافیکی
موجودیت ها و روابط بین آنها را نمایش داد .برای ترسیم این نمودار ،نمادهایی را قرارداد می کنیم:
مستطیل :برای نمایش موجودیت ها
بیضی :برای نمایش صفات موجودیت ها
لوزی :برای نشان دادن رابطه یا عملکرد بین موجودیت ها
زیرخط :برای مشخص کردن صفت کلیدی
اگر کمی روی ارتباط مدیر و هنرستان متمرکز شویم درمی یابیم که بین آنها رابطه ای با نام مدیریت وجود دارد.
مدیر ،هنرستان را مدیریت می کند و از طرف دیگر هنرستان به وسیله مدیر اداره می شود .در مثال هنرآموز و
هنرجو ،رابطه ای که بین این دو موجودیت وجود دارد ،تدریس است.

فعالیت گروهی

نام ارتباط یا عملکرد را در مثال های مطرح شده در ارتباطات چند به چند باال شرح دهید؟ در این باره با
همکالسی های خود گفت وگو کنید.
برای نمایش موجودیت و صفتهای آن و همچنین ارتباط بین موجودیتها از نمادهای خاصی استفاده میشود .ارتباط
بین موجودیت مدیر و هنرستان و همچنین هنرآموز و هنرجو را با رسم نمودار آنها شرح میدهیم .موجودیتهای
مدیر و هنرستان در نماد مستطیل قرارگرفتهاند و ارتباط که مدیریت نام دارد ،در لوزی مشخصشده است.

كنجكاوي

صفت شماره کارمندی و نام خانوادگی چه تفاوتی در نمودار
دارند؟

شکل 10ـ نمودار  ERموجودیت های مدیر و هنرستان
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در نمودار شکل  ١١در ارتباط یک به چندی که
بین موجودیت هنرآموز و هنرجو وجود دارد،
ارتباط «  تدریس» که در لوزی نمایش داده شده
است ،خود دارای صفت کالس درس ،روز درس
و ساعت درس نیز است.
در این محیط عملیاتی فرض بر این است که هر
هنرآموز به چندین هنرجو تدریس می کند و چند
هنرجو توسط یک هنرآموز آموزش می بینند.
نمودار  ERبر اساس قواعدی که در محیط
عملیاتی در نظر گرفته می شود رسم می شود .با
تغییر قواعد می توانید این مثال را به صورت ارتباط
چند به چند نیز طراحی کنید.

1

N

شکل 11ـ نمودار  ERموجودیت های هنرآموز و هنرجو
فعالیت گروهی

كنجكاوي

برداشت

موارد خواسته شده را به کمک همکالسی های خود انجام دهید.
ـ در ارتباط تدریس بین هنرآموز و هنرجو ،موجودیت درس و صفت های آن را تعریف کرده ،با اضافه کردن
آن ،نمودار قبلی را کامل کنید.
ـ صفت نمره را در محل مناسب ،به نمودار  ERاضافه کنید.
ـ برای محیط عملیاتی فروشگاه ،نمودار  ERرسم کنید.
مثالی ارائه دهید که موجودیت با خودش در ارتباط باشد.
آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3
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پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

تجزیه و
تحلیل
ارتباط ها

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :کاغذ ـ نوشت افزار
زمان15 :دقیقه

نتایج
ممکن

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد تعیین عملکرد و ماهیت ارتباط بین موجودیت ها 3
مطابق سناریوی محیط عملیاتی ـ رسم نمودار ER
انتظار
محیط عملیاتی مطابق سناریوی محیط عملیاتی
تعیین عملکرد و ماهیت ارتباط بین موجودیت ها 2
در حد انتظار
مطابق سناریوی محیط عملیاتی
پایین تر از تعیین موجودیت هایی که با یکدیگر ارتباط دارند
حد انتظار مطابق سناریوی محیط عملیاتی

1

پایگاه داده
پایگاه داده یکی از انواع روش های ذخیره و بازیابی اطالعات ( )Information Storage and Retrievalاست
و به کاربر امکان می دهد تا داده ها و اطالعات خود را به صورت سازماندهی شده ذخیره کرده ،با سرعت بیشتری
به اطالعات دسترسی داشته و بتواند آنها را مدیریت و پردازش کند.
از ویژگی های پایگاه داده می توان به طراحی یکپارچه و مدیریت متمرکز آن اشاره کرد که باعث جلوگیری
از تکرار در ذخیره سازی (افزونگی) داده ها خواهد شد و درنتیجه از حافظه استفاده بهتری صورت می گیرد .با
پیشرفت هایی که در حوزه شبکه های رایانه رخ داده است ،پایگاه داده می تواند توسط چند کاربر به طور هم زمان
مورد استفاده قرار گیرد.
سیستم مدیریت پایگاه داده ()DBMS
سیستم مدیریت پایگاه داده ( )Database Management Systemبرنامه ای است که عمل ذخیره سازی،

بازیابی ،امنیت و به طور کل ارتباط با پایگاه داده را کنترل می کند .کاربران درخواست خود را به این نرم افزار
ارسال می کنند و از طریق آن با پایگاه داده ارتباط برقرار می کنند .درواقع سیستم مدیریت پایگاه داده واسط بین
پایگاه داده و کاربران و نرم افزارها است.

شکل 12ـ  DBMSرابط بین کاربر و پایگاه داده
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 Accessیکی از نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده رابطه ای است که به وسیله شرکت  Microsoftدربسته
نرم افزاری Officeگنجانده شده است .داده ها در  Accessبه وسیلۀ جدول هایی نگهداری می شوند که داده های
آنها به هم مرتبط هستند .برای مثال جدول مشتری می تواند به داده های جدول سفارش ها مرتبط باشد.
 Accessرابطه بین جدول های مرتبط را ایجاد و حفظ کرده ،درنتیجه می توان به راحتی داده های یک مشتری
و تمامی سفارش های او را بازیابی کرد.
كنجكاوي

چند نمونه از سیستم های مدیریت پایگاه داده مشهور را نام ببرید.
در  Accessهر جدول نماد یک موجودیت یا ارتباط موجودیت ها است .هنگام طراحی و ایجاد پایگاه داده
در  Accessباید به موجودیت ها و ارتباط آنها با یکدیگر توجه داشت .پس از ایجاد جدول ،می توان آن را به صورت
صفحه گسترده ( )spreadsheetمشاهده کرد .این نما از ترکیب سطرها و ستون ها با یکدیگر ایجادشده ،برای
واردکردن اطالعات درون جدول ها مناسب است.
فیلد ( )Fieldو رکورد ()Record

هر موجودیت دارای صفت های مختلفی است که هر یک از این صفت ها فیلد نامیده می شود .هر ستون جدول
نشان دهندۀ یک فیلد است .برای مثال در محیط عملیاتی هنرستان ،موجودیت هنرجو دارای صفتهای مختلفی
ازجمله شماره دانشآموزی ،نام ،نام خانوادگی و شماره ملی است که هرکدام از این موارد یک فیلد محسوب میشود.

{
{

یادداشت

هر فیلد از دو قسمت تشکیل شده است:
نام فیلد و مقدار فیلد

نام خانوادگی = محمدی
نام فیلد

مقدار فیلد

هر فیلد دارای نوع داده ای خاصی است .به عبارت دیگر ،نوع داده ای یک فیلد مشخص می کند چه نوع اطالعاتی
می تواند در آن قرار گیرد .مث ً
ال  Number ،Long Text ،Short Textو… برای مثال در فیلد نام خانوادگی
قرار است اطالعات متنی قرار گیرد ،درنتیجه نوع آن را  Short Textدر نظرخواهیم گرفت.
مجموعه ای از فیلدهای مربوط به یک نمونه موجودیت را یک رکورد می گویند .هر سطر جدول نشان دهندۀ یک
رکورد است .برای مثال فیلدهای اطالعاتی هنرجو ازجمله نام ،نام خانوادگی ،شماره دانش آموزی ،مقطع ،رشته
و ...رکورد یک هنرجو را تشکیل می دهند .به عنوان نمونه ،اطالعاتی نظیر :علی ،عطایی ،96587421 ،کالس دوم،
رشته شبکه و نرم افزار رایانه رکورد هنرجوی مورد نظر را تشکیل می دهد زیرا تمامی این فیلدها به هم مرتبط
بوده و اطالعات مربوط به یک هنرجو را نشان می دهد.
فیلد (ستون)
رکورد (سطر)

یادداشت
16

شماره دانش آموزی

نام

نام خانوادگی

پایه

رشته

856479665

حسین

عزیزی

یازدهم

شبکه و نرم افزار رایانه

968214763

علی

محمدی

دهم

الکترونیک

375469821

میثم

احمدی

یازدهم

مکاترونیک

شکل 13ـ رکورد و فیلد در جدول student

هر جدول با نام فیلدهایش تعریف می شود و نشان دهنده موجودیت یا ارتباط بین موجودیت ها است.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

فعالیت گروهی

با شناسایی تعدادی از موجودیت های محیط عملیاتی هنرستان ،فیلدهای آن را مشخص و در جدولی مانند
شکل  ،13نمایش دهید.
كارگاه  1ایجاد پایگاه داده
نرم افزار  Accessبه همراه مجموعه  Off ice 2016نصب می شود.
 1نرم افزار  Accessرا اجرا کنید.
پس از اجرای برنامه  ،Accessبا صفحه خوش آمد گویی پیش فرض این برنامه ،روبه رو می شوید (شکل .)14این
صفحه گزینه های مختلفی برای باز کردن پایگاه های داده موجود در رایانه و یا ایجاد یک پایگاه داده جدید در
اختیارتان قرار می دهد.
 2صفحه خوش آمد گویی نرم افزار را بررسی کنید.
جست وجوی بر خط الگوها

ایجاد یک پایگاه داده جدید
پایگاه های داده ای که
اخیرا ً باز شده اند

بازکردن پایگاه داده
موجود

شکل 14ـ صفحه خوش آمد گویی برنامه Access

با کلیک روی گزینه  Open Other Filesدر سمت چپ صفحه خوش آمد گویی ،می توانید پرونده موردنظر را
در رایانه یا شبکه جست وجو کرده ،آن را باز کنید .باالی صفحه خوش آمد گویی ،می توانید به صورت برخط به
جست وجوی الگوها ( )Templatesبپردازید .الگوها ،پایگاه های داده چند منظوره آماده ای هستند که می توان
از آنها برای شروع برخی از پروژه ها استفاده کرد Microsoft .به صورت رایگان این الگوها را در اختیار کاربران
قرار می دهد .وسط صفحه نیز الگوهای متنوعی را مشاهده می کنید که با کلیک روی هرکدام ،می توانید آنها را
دانلود کرده ،استفاده کنید.
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 3یک پایگاه داده خالی ایجاد کنید.
برای ایجاد یک پایگاه داده خالی ،روی گزینه  Blank desktop databaseکلیک کنید .سپس نام پایگاه داده و
محل ذخیره سازی آن را در کادر محاوره ای ( )Dialog boxکه نمایش داده می شود ،تعیین کنید.

شکل 15ـ تعیین نام و محل ذخیره سازی پایگاه داده جدید
یادداشت

قالب پیش فرض پرونده ها تا قبل از  Accessنسخه  mdb ،2007بود ،اما از نسخه  2007به بعد به accdb

تغییر یافت.

هنگامی که پایگاه داده جدید ایجاد می شود Access ،به طور خودکار آن را باز می کند و جدولی را به آن
اختصاص می دهد.

شکل 16ـ پایگاه داده جدید به همراه جدول پیش فرض آن
پژوهش

فعالیتکارگاهی
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درباره تغییر قالب پرونده های  Accessاز  mdbبه  accdbتحقیق کنید و تفاوت های این دو قالب را بررسی
کنید.
پایگاه داده ای با نام  schoolدر پوشه ای به نام  DBایجاد کنید.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

كارگاه  2طراحی جدول جدید
 1پایگاه داده را باز کنید.
 2یک جدول جدید ایجاد کنید.
دو روش اصلی برای اضافه کردن جدول به پایگاه داده  Accessوجود دارد .از زبانه  Createگزینه  Tableرا
انتخاب کنید .جدول جدیدی به پایگاه داده اضافه می شود .این جدول در نمای  Datasheetدر وسط صفحه،
نمایش داده می شود و ستون هایی بانام  IDو  Click to Addدر آن قابل مشاهده است (شکل.)17

شکل 17ـ جدول جدید در نمای Datasheet

روش دوم اضافه کردن جدول جدید ،کلیک روی دکمه  Table Designدر گروه  Tablesدر زبانه  Createاست
(شکل.)18

شکل 18ـ زبانه  Createحاوی ابزارهایی برای اضافه کردن اشیاء جدید به پایگاه داده Access

 3به جدول فیلد اضافه کنید.
با راست کلیک روی فیلد عنوان هر ستون در نمای  Datasheetو انتخاب گزینه  Rename Fieldمی توانید نامی
را برای فیلد موردنظر انتخاب کنید و یا آن را تغییر دهید.
كنجكاوي

به نظر شما ،دلیل وجود ستون  Click to Addچیست؟
هنگامیکه ستون جدیدی به جدول اضافه میشود ،ابزارهایی که در زبانه  Fieldsوجود دارد این امکان را به شما
میدهند تا نوع داده فیلد مورد نظر را به همراه قالببندی ،قوانین اعتبارسنجی و سایر ویژگیها تعیین کنید (شکل.)19

شکل 19ـ ابزارهای زبانه Fields
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اگر به روش دوم جدول را ایجاد کنید ،نمای  Designجدول ،دارای ظاهر ساده ای است و نام گذاری هر ستون در
آن به وضوح مشخص شده است .ستون سمت چپ ،مربوط به نام فیلدها است و با واردکردن نام فیلدها ،به جدول
اضافه خواهند شد .در ستون دوم ،نوع داده ای هر فیلد مشخص می شود (شکل )20و در ستون سوم توضیحات
مربوط به هر فیلد قرار خواهد گرفت که اختیاری است .این توضیحات برای کمک به یادآوری موارد استفاده آن
فیلد و یا مشخص کردن هدف استفاده از فیلد به کار می رود.
یادداشت

در نمای  Designجدول ،امکان ایجاد جدول با جزئیات بیشتر وجود دارد.

شکل 20ـ فهرست کشویی انتخاب نوع داده فیلد در نمای Design

 4نوع فیلد را تعیین کنید.
در جدول انواع داده ای که می توان برای فیلدها انتخاب کرد درج شده است .برای هر فیلد باید یکی از این انواع
داده ای انتخاب شود.
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پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

جدول ١ـ انواع داده ای فیلدها در Access2016

توضیحات

نوع داده
Short Text

این نوع داده ترکیبی از حروف و ارقام است که حداکثر تا  255نویسه در این نوع امکان پذیر است.

Long Text

این نوع داده ،ترکیبی از حروف و ارقام است و حداکثر تا  1GBنویسه را در خود ذخیره می کند.

Number

فقط اعداد را ذخیره می کند 8 ،4 ،2 ،1 .و  16بایت

Date/Time

داده های مربوط به تاریخ میالدی و زمان را ذخیره می کند.

Currency

مقادیر پولی را ذخیره می کند.

AutoNumber
Yes/No
OLE Object
Hyperlink
Attachment

عددی که به صورت خودکار افزایش می یابد و با افزایش رکوردها ،هر بار یک واحد به آن اضافه می شود.
این نوع داده می تواند مقادیر منطقی  Yes/Noیا  True/Falseرا ذخیره کند.
این نوع داده می تواند صدا ،فیلم ،عکس و نمودار را ذخیره کند.
این نوع داده ،پیوند به یک منبع اینترنتی را می پذیرد.
این نوع داده به شما امکان می دهد که پرونده های خارجی را به پایگاه داده  Accessضمیمه کنید.

 Lookup Wizardداده ها را از یک فهرست تایپ شده و یا سایر جداول نمایش می دهد.
فعالیت گروهی

در جدول زیر با توجه به مقادیر هر فیلد ،نوع داده ای مناسب را در ستون نوع فیلد انتخاب کنید.
نام فیلد
کد ملی هنرجو
نام خانوادگی
رشته

توضیحات

نوع فیلد
شامل ارقام

نام خانوادگی کامل هنرجو
فهرست رشتههای تحصیلی با قابلیت انتخاب رشته موردنظر

وضعیت قبولی

دو وضعیت قبول یا مردود

نشانی

نشانی محل سکونت هنرجو

تلفن

تلفن ثابت هنرجو

تاریخ تولد

دلیل انتخاب نوع داده ای

سال ،ماه و روز

عکس

عکس پرسنلی هنرجو

رایانامه

ذخیره نشانی رایانامه

معدل

معدل سال قبل هنرجو به صورت اعشاری

حقوق

حقوق دریافتی یک کارمند
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 5ویژگی های ( )propertiesفیلد را تعیین کنید.
فیلدها عالوه بر نام و نوع داده ای ،دارای ویژگی های دیگری هستند که در قسمت  Field Propertiesدر اختیار کاربر قرار
می گیرند .این ویژگی ها موارد مختلفی ازجمله شیوه ذخیره سازی ،نمایش مقادیر پیش فرض ،قوانین الزم برای ورود داده ها
و غیره را برای فیلد موردنظر کنترل و تنظیم می کنند .به عبارت دیگر ،کاربر با استفاده از این ویژگی ها می تواند داده ها را در
جدول های خود مدیریت کند .برخی از این ویژگی ها مانند  Captionبرای تمامی فیلدها وجود دارد ،اما برخی از آنها تنها برای
یک نوع داده ای خاص قابل دسترس هستند .برای مثال ،فیلدهایی با نوع داده ای  ،Numberدارای ویژگی Decimal Places
و فیلدهایی با نوع  Textدارای ویژگی  Text Alignهستند(جدول.)2
جدول٢ـ ویژگی های رایج فیلدها

ویژگی

توضیحات

Field Size

تعداد نویسه های نوع فیلد  Short Textرا به تعداد مشخصی از  1تا  255نویسه محدود می کند .مقدار پیش فرض 255
نویسه است .برای تعیین نوع دقیق داده عـددی فیلد  Numberباید از ویژگی  Field Sizeاستفاده شود.
قالب بندی نمایش داده در نمای  Datasheetرا تعیین می کند.

Format
Input Mask

قالب داده در هنگام ورود اطالعات را تعیین میکند .مث ً
ال برای ورود شماره تلفن ثابت قالب خاص 00000000ـ 000را
میتوان مشخص کرد .در این حالت کاربر ابتدا باید کد شهر و سپس شماره تلفن ثابت را وارد کند .نمونه داده021- 12345678 :

Decimal Places

تعداد ارقام سمت راست نقطه اعشار را تعیین می کند .برای نوع داده ای  Currencyو  Double ،Singleو  Decimalکه
زیرمجموعه نوع  Numberهستند ،استفاده می شود.
برچسب اختیاری است که به جای نام فیلد ،در جدول ،فرم ها و گزارش ها نمایش داده می شود.

Caption
Default Value

مقدار پیش فرضی است که در زمان ایجاد یک رکورد جدید ،اگر مقداری به فیلد مربوطه اختصاص داده نشده باشد ،در آن
ذخیره می شود.

Validation Rule

شرطی است که برای ورود داده ها باید رعایت شود .به طور مثال ،عدد واردشده باید کمتر از  100باشد یا تاریخ واردشده
باید قبل از تاریخ روز جاری باشد.

Validation Text
Required

متنی است که در صورت رعایت نکردن شرط  Validation Ruleبه عنوان پیام خطا برای کاربر نمایش داده خواهد شد.
مشخص می کند که در زمان ورود داده ها ،حتماً باید برای این فیلد مقدار وارد شود و نمی تواند خالی رها شود.

 Allow Zero Lengthمشخص می کند که آیا می توان رشته خالی "" را برای فیلدی از نوع  Short Textیا  Long Textوارد کرد.
Index
فعالیتکارگاهی

باعث افزایش سرعت دسترسی اطالعات خواهد شد .درصورتی که برای آن مقدار  yesانتخاب شود ،می توان تعیین کرد که
مقدار تکراری در آن فیلد مجاز باشد یا خیر.

یک پایگاه داده ایجاد کرده و جدول  Registerآن را با توجه به فیلدهای جدول زیر ایجاد کنید.
نام فیلد
MemberID

نوع داده

ویژگی ها

 Numberاعداد صحیح ،نمایش «کد عضویت» به جای نام فیلد

Name

 Short Textحداکثر 20نویسه ،نمایش «نام» به جای نام فیلد ،ورود داده اجباری

Family

 Short Textحداکثر  25نویسه ،نمایش «نام خانوادگی» به جای نام فیلد ،ورود داده اجباری

 Short Text date_of_birthنمایش «تاریخ تولد» به جای نام فیلد ،قالب ورود داده بهصورت 0000/00/00
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Average

اعداد اعشاری ،نمایش «معدل» به جای نام فیلد ،عدد وارد شده در محدوده  0تا  20باشد در
Number
غیر این صورت پیغام خطای مناسبی نمایش داده شود.

Field

 Short Textنمایش «رشته تحصیلی» به جای نام فیلد ،مقدار پیش فرض «رایانه» در این فیلد قرار گیرد.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

 6جدول را ذخیره کنید.
روی زبانۀ  Tableکه در باالی جدول قرار دارد ،راست کلیک کرده و گزینه  Saveرا از منوی ظاهرشده انتخاب و
در کادر ظاهرشده نام جدول را وارد کنید.
فعالیتکارگاهی

جدولی با نام  studentدر نمای  Designبرای پایگاه داده  schoolایجاد کرده ،فیلدهای مورد نیاز هنرجویان
را در آن وارد کرده ،نوع داده ای هر یک از این فیلدها را تعیین کنید.
 7کلید اصلی جدول را تعیین کنید.
در مفاهیم نظری پایگاه داده رابطه ای ،هر جدول باید دارای کلید اصلی باشد اما در  Accessمی توانیم بدون
تعیین کلید اصلی ،جدول را تعریف کنیم .در جدول  studentفیلد شماره دانش آموزی می تواند کلید اصلی
باشد .هر هنرجو دارای شماره دانش آموزی یکتایی است .درنتیجه موتور پایگاه داده می تواند هر رکورد را به طور
منحصربه فرد نسبت به سایر رکوردها شناسایی کند .برای تعیین کلید اصلی در نمای  Designپس از انتخاب
فیلد یا فیلدهای موردنظر روی گزینه  Primary Keyدر گروه  Toolsدر زبانه  Designکلیک کنید (شکل.)21

شکل 21ـ تعیین کلید اصلی به وسیله زبانه Design

كنجكاوي

ـ چه روش دیگری برای تعیین کلید اصلی وجود دارد؟
ـ اگر جدول را بدون ایجاد کلید اصلی ذخیره کنید چه اتفاقی می افتد؟
پس از ایجاد کلید اصلی ،یک نماد کلید در ناحیه خاکستری سمت چپ ستون نام فیلدها ظاهر می شود
(شکل.)22

شکل 22ـ فیلد کلید اصلی
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فعالیتکارگاهی

برای جدول  ،studentکلید اصلی تعیین کنید.
كارگاه  3تغییر ساختار جدول
جدول هایی با بهترین طراحی ،باگذشت زمان ممکن است نیاز به تغییر داشته باشند .ممکن است الزم باشد
فیلد جدیدی اضافه شود و یا فیلدی حذف شود ،نام یا نوع داده فیلدی تغییر کند .گرچه تغییر طراحی جدول در
هرزمانی ممکن است ،اما برای جدول هایی که حاوی داده هستند باید نکاتی را مدنظر قرار داد .برخی از تغییرات
مانند کاهش نویسه های فیلدهای متنی یا تغییر ویژگی  Field Sizeفیلدهایی از نوع  Numberمی تواند به
داده های درون آنها آسیب برساند و باعث حذف بخشی از آنها شود .فیلدهای جدید را همیشه می توان بدون
دردسر به جدول اضافه کرد اما تغییر فیلدهای موجود ممکن است گاهی سبب ایجاد مشکل شود.
 1برای تغییر ساختار ،جدول را در نمای  Designباز کنید.
 2به جدول فیلدی اضافه کنید.
برای اضافه کردن فیلد جدید ،در نمای  ،Designروی فیلد موجود ،راست کلیک کرده ،گزینه  Insert rowsرا
انتخاب کنید .سطر جدید باالی فیلد موجود اضافه می شود.
 3فیلدی را حذف کنید.
در نمای  Designروی فیلد موردنظر راست کلیک کرده ،گزینه  Delete rowsرا انتخاب کنید .هنگامی که فیلد
حاوی داده را حذف می کنید ،پیام هشداری دریافت می کنید.

كنجكاوي

پیام هشدار هنگام حذف فیلد شامل داده را به همراه ترجمۀ آن بنویسید.
 4اندازه فیلد را تغییر دهید.
برای تغییر اندازه فیلد ،در نمای  ،Designویژگی  Field Sizeرا برای فیلدهای متنی و عددی تغییر دهید.
برای فیلدهای عددی هنگام تغییر اندازه فیلد باید به ویژگی  Decimal Placesتوجه داشته باشید و مقداری
را که برای آن انتخاب می کنید ،کمتر از مقدار ویژگی  Decimal Placesنباشد ،در غیر این صورت بخشی از
اطالعات آن فیلد حذف خواهد شد.
 5نوع فیلد را تغییر دهید.
برای تغییر نوع فیلد ،در نمای  Designروی ستون نوع داده ( )Data Typeفیلد موردنظر کلیک کرده ،از منوی
کشویی ،نوع داده مربوطه را انتخاب کنید.
 6کلید اصلی را تغییر دهید.
برای تغییر کلید اصلی یک جدول ،در نمای  Designفیلد موردنظر را انتخاب کنید سپس روی آن راست کلیک
کرده ،گزینه  Primary keyرا انتخاب کنید.
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فعالیتکارگاهی

فعالیتکارگاهی

در جدول:student
ـ فیلد جدید معدل برای نگهداری مقادیر اعشاری با دقت دو رقم اعشار را اضافه کنید.
ـ کلید اصلی جدول را به شماره ملی هنرجو تغییر دهید.
ـ فیلدهای غیرضروری را حذف و موارد دیگر را به جدول اضافه کنید تا فیلدهای دانش آموز تکمیل شود.
ـ رکوردهایی را به جدول اضافه کنید.
ـ نوع فیلد معدل را به  Integerتغییر دهید و نتیجه این کار را در کالس شرح دهید.

جدول های زیر را در پایگاه داده  ،schoolایجاد و جدول  studentرا نیز طبق جدول مربوطه اصالح کنید.
زیر فیلد کلید اصلی در هر جدول خط کشیده شده است .بین جدول های  teacherبا  student ،teachبا
 teachو  courseبا  ،teachارتباط  1:Nبرقرار است .در این محیط عملیاتی فرض شده است که هر درس
به وسیله چندین هنرآموز تدریس می شود و برعکس (ارتباط  )M:Nو هر هنرجو چندین هنرآموز دارد و
برعکس (ارتباط .)M:N
جدول course

جدول teacher

نام فیلد

توضیحات

نام فیلد

توضیحات

TeacherCode

کد کارمندی

CourseCode

کد درس

TeacherName

نام هنرآموز

CourseName

نام درس

TeacherFamily

نام خانوادگی هنرآموز

Unit

تعداد واحد

TeacherTel

تلفن هنرآموز
جدول teach

یادداشت

جدول student

نام فیلد

توضیحات

نام فیلد

توضیحات

RowlD

ردیف

StudentCode

شماره دانش آموزی

CourseCode

کد درس

StudentName

نام هنرجو

TeacherCode

کد کارمندی

StudentFamily

نام خانوادگی هنرجو

StudentCode

شماره دانش آموزی

StudentTel

تلفن هنرجو

EductaionYear

سال تحصیلی

Mark

نمره

در جدول  ،teachبرای تعیین کلید اصلی ،می توان به جای در نظر گرفتن فیلد  ،RowIDاز ترکیب همزمان
سه فیلد  TeacherCode ،CourseCodeو  ،StudentCodeبه عنوان کلید اصلی نیز استفاده کرد.
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کلید خارجی ()Foreign key
کلید خارجی به فیلدی از یک جدول گفته می شود که رکوردی را به صورت منحصر به فرد و یکتا در جدول دیگر
مشخص می کند .به عبارت دیگر ،کلید خارجی در جدول دوم تعریف می شود اما به کلید اصلی در جدول اول
اشاره دارد و ارتباط بین جدول ها را امکان پذیر می سازد .برای مثال در پایگاه داده  ،schoolجدول  teachدارای
فیلد کد کارمندی ( )Teacher Codeمربوط به هنرآموز است که آن را به عنوان کلید خارجی در نظر می گیریم
و مشخص می کند که هر درس به وسیلۀ کدام هنرآموز تدریس می شود .در واقع ارتباط بین دو جدول teach
و  teacherاز طریق همین فیلد برقرار می شود .همچنین با قراردادن فیلدهای کد درس ()CourseCode
و شماره دانش آموزی ( )StudentCodeبه عنوان کلید خارجی در جدول  ،teachارتباط جدول  teachبا
جدول های  courseو  studentنیز برقرار می شود.
ایجاد ارتباط بین جدول ها و کنترل یکپارچگی

پیش از ایجاد ارتباط بین جدول ها الزم است بین آنها یکپارچگی صورت بگیرد .فرض کنید در جدولی اطالعات
هنرآموزان نگهداری می شود و در جدول دیگر جزئیات کالس های آنها وجود دارد .ازآنجایی که این دو جدول با
یکدیگر در ارتباط هستند اگر نام هنرآموزی از جدول هنرآموزان حذف شود ،اطالعات مربوط به این هنرآموز در
جدول جزئیات کالس نیز باید حذف شود ،در غیر این صورت این اطالعات بالتکلیف می مانند .برای جلوگیری از
چنین ناسازگاری ها ،باید در زمان ایجاد ارتباط بین جداول ،یکپارچگی را نیز برای آنها در نظر بگیریمAccess .
این امکان را به کاربر می دهد که برای جلوگیری از حذف اطالعات و آسیب رسیدن به آنها و همچنین کنترل
یکپارچگی ،از امکانی به نام  Referential Integrityاستفاده کند .البته می توان بدون کنترل یکپارچگی،
ارتباط بین جدول ها را ایجاد کرد اما امتیاز استفاده از کنترل یکپارچگی در این است که  Accessروی ارتباط
بین جدول ها در زمان به روزرسانی ،حذف و سایر عملیات روی رکوردها ،کنترل و نظارت خواهد داشت.
برای اینکه  Referential Integrityبه درستی اعمال شود باید شرایط زیر وجود داشته باشد:
هر دو جدول متعلق به یک پایگاه داده باشند.
فیلدهای برقرارکننده ارتباط در هر دو جدول ،دارای نوع داده ای یکسان باشند.
فیلد برقرارکننده ارتباط در جدول اصلی ،به عنوان کلید اصلی تعریف شده باشد.
با اعمال  ،Referential Integrityدیگر نمی توان در جدول دوم برای فیلد کلید خارجی مقادیری را وارد
کرد که در جدول اصلی برای آن داده ای وجود ندارد .اگر در جدول اصلی بخواهیم رکوردی را حذف کنیم
که برای آن در جدول دوم اطالعاتی درج شده باشد Access ،مانع انجام چنین کاری می شود مگر اینکه
گزینه  Cascade Delete Related Recordsرا هنگام ایجاد ارتباط انتخاب کرده باشیم که در این صورت
اطالعات مربوط به این رکورد در جدول دوم نیز حذف خواهد شد .مقادیر فیلد کلید اصلی را نیز نمی توان در
جدول اصلی تغییر داد مگر اینکه در هنگام ارتباط گزینه  Cascade Update Related Fieldsرا نیز انتخاب
کرده باشیم ،در این صورت تغییرات فیلد کلید اصلی روی تمامی فیلدها در جدول های مرتبط اعمال خواهد شد.
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كارگاه  4ایجاد ارتباط بین جدول ها
می خواهیم بین جدول های پایگاه داده  schoolارتباط ایجاد کنیم.
 1مقدمات ایجاد ارتباط بین جدول ها را فراهم کنید.
پس از واردکردن اطالعات در جدول ها و اعمال تغییرات الزم ،روی عنوان هر جدول راست کلیک کرده ،گزینه
 Saveرا انتخاب می کنیم تا تغییرات ذخیره شوند .سپس هر جدول را از طریق دکمه  Closeکه در سمت
راست باالی آنها واقع شده است ،می بندیم.
 2جدول ها را برای ایجاد ارتباط تعیین کنید.
روی گزینه  Relationshipsدر گروه  Relationshipsزبانه  Database Toolsکلیک کنید .کادر Show Table
باز خواهد شد .در صورت عدم مشاهده این کادر میتوانید روی نماد  Show Tableدر زبانه  Designکلیک کنید.
در این پنجره فهرستی از تمامی جدول های موجود در پایگاه داده نمایش داده می شود .با انتخاب هر جدول،
دکمه  Addرا کلیک کنید تا برای ایجاد ارتباط اضافه شود.
 3بین دو جدول ارتباط ایجاد کنید.
ماوس را از فیلد مشخص شده در یک جدول که معموالً فیلد کلید اصلی است به فیلد متناظر در جدول دیگر
بکشید تا ارتباط برقرار شود .در پنجره ظاهرشده با انتخاب سه گزینه مربوط به  ،Referential Integrityدکمه
 Createرا کلیک کنید (شکل.)23

شکل 23ـ برقراری ارتباط بین جداول
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فیلدی که به عنوان کلید خارجی در نظر گرفته می شود ،باید دارای همان نوع داده ای باشد که برای کلید اصلی
در جدول اصلی در نظر گرفته شده است .درصورتی که فیلدهای به هم مرتبط دارای نوع داده متفاوت باشند با
پیام خطا مواجه خواهید شد (شکل.)24

شکل 24ـ پیام خطای عدم مطابقت نوع داده ای فیلدهای کلید خارجی و کلید اصلی
فعالیتکارگاهی

پایگاه داده ای با نام  Storeایجاد کنید و با توجه به موجودیت های موجود در فروشگاه ،جدول های موردنظر
را برای آنها تعریف کرده و ارتباط بین جدول ها را برقرار کنید.

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

ایجاد
پایگاه
داده

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار مدیریت
پایگاه داده روی آن نصب باشد
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر
ازحد
انتظار

ایجاد پایگاه داده و جدول ـ ایجاد ارتباط بین
جدول ها ـ اصالح ساختار جدول در صورت نیاز ـ 3
رفع خطاهای احتمالی

درحد
انتظار

ایجاد پایگاه داده و جدول ـ ایجاد ارتباط بین
2
جدول ها

پایین تر از
حد انتظار

ایجاد پایگاه داده

معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مرحله ایجاد پایگاه داده
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1
2
 3ایجاد پایگاه داده

تعیین موجودیت و صفات موجودیت محیط عملیاتی

تجزیه و تحلیل ارتباطها

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش و شناخت اجزای پایگاه داده ،موجودیت ها ،صفات و ارتباط بین آنها را بر اساس سناریوی محیط عملیاتی تعیین کند و پایگاه داده را پیاده سازی کند.

شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

تعیین موجودیت های مرتبط با محیط عملیاتی و صفات هر یک -تعیین صفت کلید هر موجودیت بر اساس سناریوی محیط عملیاتی

2

رسم نمودار ERمحیط عملیاتی بر اساس سناریوی محیط عملیاتی

3

ایجاد جداول پایگاه داده و ارتباط بین آنها– رفع خطاهای ارتباط بین جداول

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانهای که نرم افزار مدیریت پایگاه داده روی آن نصب است -نوشت افزار -کاغذ
زمان 50:دقیقه (تعیین موجودیت و صفات موجودیت محیط عملیاتی  15دقیقه -تجزیه و تحلیل ارتباط ها 15دقیقه -ایجاد پایگاه داده  20دقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف

1
2
3

مرحله کار
تعیین موجودیت و صفات موجودیت محیط عملیاتی
تجزیه و تحلیل ارتباط ها
ایجاد پایگاه داده

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
جمع آوری و گردآوری اطالعات -نفسیر و تبادل اطالعات  -زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار
دقت در تشخیص موجودیت ها و صفات آنها در محیط عملیاتی

میانگین نمرات

حداقل نمره
قبولی از 3

نمره هنرجو

1
1
2
2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 2
شایستگی توسعه پایگاه داده
آیا تا به حال پی برده اید
اطالعات چگونه به جدول های موجود در پایگاه داده اضافه می شود؟
چگونه می توان اطالعات موجود را ویرایش ،به روزرسانی و حذف کرد؟
پرس وجو چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟
چگونه می توان از اطالعات یک پایگاه داده گزارش تهیه کرد؟
هدف از این واحد شایستگی مدیریت پایگاه داده به وسیلۀ نرم افزار  Accessاست.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش یکی از زبان های  ،DSLدست کاری داده ها ،ایجاد پرس وجو و تهیه گزارش را انجام دهد.
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آیا تابه حال سؤاالت زیر به ذهنتان خطور کرده است:
کاربر چگونه می تواند به شیوه مناسبی از اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده و جدول های آن استفاده کند؟
آیا تنها راه تعامل با پایگاه داده استفاده از واسط کاربری  DBMSاست؟
آیا کاربر می تواند گزارشی از اطالعات موجود در پایگاه داده تهیه و ارائه دهد؟
فرض کنید مدیر هنرستان گزارشی از اطالعات هنرجویان ثبت نام شده درنیم سال تحصیلی جدید و همچنین
فهرستی از اطالعات هنرآموزان را می خواهد .معاون اجرایی چگونه می تواند از اطالعات موجود گزارشی تهیه
و به مدیر هنرستان ارائه دهد؟
اگر کاربر بخواهد داده های خاصی را در پایگاه داده خود جست وجو کند از چه ابزاری باید استفاده کند؟
فرض کنید معاون اجرایی می خواهد اسامی هنرجویانی که در درس خاصی مردود شده اند را بازیابی کند .و
یا حتی هنرجویانی که معدل آنها باالی  19بوده است را شناسایی و برای اعطای جایزه به مدیر هنرستان
معرفی کند.
فرض کنید مسئول دبیرخانه در هنگام ثبت نام هنرجویان ،پایه تحصیلی برخی از آنها را درست وارد نکرده
است .برای اصالح پایه تحصیلی تمامی این هنرجویان چگونه باید عمل کنیم؟
معاون اجرایی چگونه می تواند اطالعات هنرجویان ،هنرآموزان ،دروس و موارد دیگر را درون جداول پایگاه داده
وارد کند؟
در  ،Access 2016روش های مختلفی برای واردکردن داده ها در یک جدول وجود دارد.
كارگاه  1اضافه کردن رکورد به جدول
 1پایگاه داده را باز کنید.
 2به صورت مستقیم یک رکورد در جدول درج کنید.
رکوردها را می توان به صورت مستقیم در نمای  Datasheetبه جدول ها اضافه کرد .این روش ،رایج ترین شیوه
برای ورود اطالعات به جدول محسوب می شود .با دابل کلیک روی نام جدول موردنظر در ناحیه فهرست اشیای
پایگاه داده ( )Database Objectکه در سمت چپ صفحه قرار دارد ،جدول موردنظر در نمای Datasheet
بازخواهد شد .مقدار موردنظر برای هر فیلد را که در ردیف آخر رکوردها با عالمت * مشخص شده است وارد
کنید تا رکورد جدید اضافه شود.
كنجكاوي

دو راه دیگر برای درج رکورد پیدا کنید.
 3با استفاده از دستورات  SQLرکورد درج کنید.
) SQL (Structured Query Languageزبانی است که برای ارتباط با پایگاه داده مورد استفاده قرار می گیرد.
با استفاده از دستورات  SQLمی توان مواردی ازجمله به روزرسانی یا ویرایش داده ها و همچنین بازیابی داده ها
از یک پایگاه داده را انجام داد .بسیاری از پایگاه های داده رابطه ای ازجمله  ،Accessاز این زبان پشتیبانی
می کنند .بیشتر کارهایی که به وسیله واسط کاربری پایگاه داده انجام می شود ،از طریق کد نویسی با  SQLنیز
امکان پذیر هستند .درواقع  Accessدر پشت صحنه ،برای اجرای وظایفی که با استفاده از واسط کاربری برنامه
انجام می دهیم ،از  SQLاستفاده می کند.
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 SQLنسبت به بزرگی و کوچکی حروف ،حساس نیست .اما برای خوانایی بیشتر ،دستورات را معموالً با حروف
بزرگ مینویسند.
دستور  INSERT INTOیکی از دستورات  SQLاست که برای اضافه کردن رکورد به جدول استفاده می شود.
شکل کلی دستور INSERT INTO

])]]INSERT INTO table_name [(field1[, field2[,...
)]VALUES (value1[, value2[,...

جدول 3ـ بخش های مختلف دستور INSERT INTO

بخش

یادداشت

توضیحات

table_name

نام جدولی که قرار است رکوردها به آن اضافه شوند.

f ield1,f ield2

نام فیلدهایی که قرار است ،داده ها در آنها قرار گیرند.

value1,value2

مقادیری که درون فیلدهای متعلق به رکورد جدید قرار می گیرند .هر مقدار در فیلد
متناظر خود که در ابتدای دستور مشخص شده است قرار می گیرد .برای مثالvalue1 ،
در  field1قرار می گیرد .مقادیر با استفاده از کاما ( ),از یکدیگر جداشده و فیلدهای متنی
درون عالمت نقل قول (' ') قرار می گیرند.

در شکل کلی دستورات  SQLاستفاده از عبارت های داخل [] اختیاری است.

برای نوشتن کدهای  ،SQLبا مراجعه به زبانه  ،Createاز گروه  ،Queryگزینه  Query Designرا انتخاب
کنید .درصورتی که پنجره  Show Tableظاهر شد ،با کلیک روی دکمه  ،Cancelآن را ببندید .روی عنوان
صفحه ،راست کلیک کرده ،گزینه  SQL viewرا انتخاب کنید تا به نمای  SQLبروید (شکل .)25در این نما
می توانید کدهای  SQLرا وارد کنید و سپس برای اجرای آنها روی دکمه  Runواقع در نوار ریبون کلیک کنید.
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به مثال های زیر توجه کنید:
درج یک رکورد:

شکل 25ـ انتخاب نمای SQL

)INSERT INTO teacher (TeacherCode, TeacherFamily, TeacherTel
)' ','66085699احمدی'VALUES (145231,

درج یک رکورد با مقادیر همه فیلدها

INSERT INTO teacher
)' ' , '66085699محمدی' ',علی' VALUES (145231,

درصورتی که نوع دادۀ مقادیر با نوع دادۀ فیلدها مطابقت نداشته باشد و  Accessنتواند مقدار مربوطه را به نوع
داده مناسب تبدیل کند ،پیام خطایی از سوی  Accessنمایش داده خواهد شد .اگر کاربر روی دکمه  Yesکلیک
کند و دستور را اجرا کند ،مقدار پیش فرضی در آن فیلد قرار خواهد گرفت .مقدار پیش فرض برای فیلدهای
عددی ،صفر برای فیلدهای رشته ای ،رشته خالی (' ') و مقدار " "zeroنیز برای فیلدهایی با نوع .Date/Time
یادداشت

در زمان نوشتن دستورات  ،SQLمقادیر رشته ای باید حتماً در داخل' ' قرار بگیرند.
در این دستور اگر بخواهیم مقادیر را درون تمامی فیلدهای جدول قرار دهیم ،نیازی به ذکر نام آنها نیست و
مقادیر فیلدها به ترتیب از چپ به راست درون فیلدهای جدول قرار خواهند گرفت.
INSERT INTO table_name
)]VALUES (value1[, value2[,...
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فعالیتکارگاهی

ـ به دلخواه یکی از جدول های موجود در پایگاه داده را بازکرده و سه رکورد جدید به روش مستقیم از طریق
واسط کاربری برنامه در آن ایجاد کنید.
ـ با استفاده از دستور  ،INSERT INTOرکوردهای زیر را به جدول های  teacherو  studentاضافه کنید.
جدول teacher

TeacherCode

TeacherName

TeacherFamily

TeacherTel

1011

علی

رنجبر

34558896

جدول student

StudentCode

StudentName

StudentFamily

StudentTel

156

حامد

عزیزی

35429902

 جدول  teachرا باز کرده و مقدار  5563را برای فیلد کد درس ،مقدار  1011را برای فیلد کد کارمندی ومقدار  153را برای فیلد شماره دانش آموزی وارد کنید .پس از ثبت این رکورد چه اتفاقی رخ می دهد؟
 امکان ورود مقادیر تکراری برای فیلدهای کلید خارجی را بررسی کنید. امکان خالی بودن فیلدهای کلید خارجی را بررسی نمایید.كارگاه  2ویرایش رکوردها
اگر معاون اجرایی بخواهد نام خانوادگی هنرجویی را اصالح کند و یا پایه تحصیلی هنرجویانی که به اشتباه وارد
شده است را تغییر دهد ،چه کاری باید انجام دهد؟
 1برای ویرایش رکورد به صورت مستقیم جدول موردنظر را انتخاب کنید.
رکوردها را می توان به طور مستقیم در نمای  Datasheetویرایش کرد .استفاده از این روش معموالً زمانی مناسب
است که بخواهیم تعداد کمی از رکوردها یا تنها بخش هایی از یک رکورد را تغییر دهیم.
از فهرست اشیای پایگاه داده  Accessکه در سمت چپ صفحه قرارگرفته است ،جدولی که میخواهید دادههای آن
را تغییر دهید ،انتخاب کرده ،روی آن دابلکلیک کنید .بهطور پیشفرض Access ،جدول را در نمای Datasheet
باز میکند.
 2رکورد را به صورت مستقیم ویرایش کنید.
روی فیلد موردنظر کلیک کرده و داده درون آن را ویرایش کنید .برای رفتن به فیلد بعدی ،می توانید از کلید
 ،TABکلیدهای جهت نما ( )Arrow keysاستفاده کنید.
 3با استفاده از دستورات  SQLرکورد را ویرایش کنید.
با استفاده از دستور  ،UPDATEمی توان مقادیر درون فیلدهای یک جدول را بر اساس معیار ()criteria
مشخصی تغییر داد .عملکرد این دستور مشابه فرمان  Find and Replaceاست که در نرم افزارهای دیگر
 Officeازجمله  Microsoft Wordبا آن آشنا شده اید.
34

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

شکل کلی دستور UPDATE
UPDATE table
SET newvalue
WHERE criteria
جدول 4ـ بخش های مختلف دستور UPDATE

بخش
table

توضیحات
نام جدولی که قصد تغییر اطالعات آن را داریم.

 newvalueمقادیر جدیدی که قرار است در فیلدهای خاصی از رکورد به روزرسانی شده ،قرار گیرد.
criteria

عبارتی که مشخص می کند چه رکوردهایی به روزرسانی شوند .تنها رکوردهایی که دارای این معیار
هستند ،به روزرسانی خواهند شد.

این دستور در مواقعی که بخواهیم رکوردهای زیادی را تغییر دهیم و یا در شرایطی که رکوردها در جدول های
مختلفی باشند ،بسیار کاربردی خواهد بود.
در مثال زیر ،نام خانوادگی هنرجویی با شماره دانش آموزی  156را به 'عزیزی نیا' تغییر می دهیم:
UPDATE student
'عزیزی نیا' = SET StudentFamily
WHERE StudentCode = 156
كنجكاوي

فعالیتکارگاهی

اگر از عبارت  WHEREدر دستور  UPDATEصرفنظر شود ،کدام رکوردهای جدول بهروزرسانی خواهند شد؟

با استفاده از دستور :UPDATE
ـ شماره تلفن هنرآموزی که در فعالیت های قبلی به جدول  teacherاضافه شد را از  34558896به
 34557796تغییر دهید.
ـ شماره دانش آموزی مربوط به هنرجویی با نام 'حامد عزیزی نیا' را به  53تغییر دهید.
كارگاه  3حذف رکوردها
اگر معاون اجرایی بخواهد اطالعات مربوط به هنرجویان یا هنرآموزانی که دیگر در آن هنرستان حضور ندارند را
حذف کند چگونه این کار را باید انجام دهد؟
حذف داده های نادرست و غیر قابل استفاده می تواند سبب افزایش سرعت پایگاه داده و استفاده راحت تر از آن
شود .برای مثال اگر اطالعات هنرجویان دوره های قبلی را به جدول بایگانی در پایگاه داده دیگری که برای این
منظور ایجادشده است ،انتقال دهیم ،سبب کاهش حجم پایگاه داده فعلی شده و این امر در سریع تر اجرا شدن
آن کمک شایانی خواهد کرد .حذف اطالعات تکراری و نادرست می تواند حتی سبب کاهش هزینه ها شود.
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هنگامی که رکوردی حذف می شود ،تمامی داده های موجود در فیلدهای آن رکورد نیز حذف خواهد شد .این
فرایند سبب حذف کل آن ردیف از جدول می شود .رکوردها را می توان به صورت دستی و تک به تک حذف کرد
و یا با استفاده از دستور  ،DELETEتعداد زیادی رکورد را به یک باره حذف کرد.
 1برای حذف مستقیم رکورد ،جدول موردنظر را باز کنید.
 2یک رکورد را حذف کنید.
حذف رکوردهایی از یک جدول که با داده های دیگر در سایر جداول در ارتباط نیستند ،به راحتی قابل انجام است.
می توان کل ردیف موردنظر را انتخاب و با فشردن کلید  DELروی صفحه کلید آن را حذف کرد.
كنجكاوي

چه روش دیگری برای حذف رکورد وجود دارد؟
 3رکوردهای مرتبط با رکورد حذف شده را نیز حذف کنید.
درصورتیکه رکورد موردنظر با دادههای دیگر در ارتباط باشد و همچنین اگر در یک سمت رابطۀ "یک به چند"
واقعشده باشد ،برای حذف آن باید مراحل بیشتری را طی کرد ،زیرا بهطور پیشفرض  Accessاجازه حذف دادههای
به هم مرتبط را نمیدهد .البته اگر در هنگام ایجاد ارتباط گزینه  Cascade Delete Related Recordsرا فعال
کرده باشید ،حذف داده هایی که درگیر ارتباط با یکدیگر هستند به راحتی انجام خواهد شد .اگر این گزینه
را نیز در هنگام ایجاد ارتباط فعال نکرده باشید ،می توانید با مراجعه به بخش  ،Relationshipروی گزینه
 ،Edit Relationshipکلیک کرده و تغییرات الزم را اعمال کنید.

یادداشت

هنگامی که رکوردی حذف می شود ،نمی توان آن را دوباره بازگرداند .به همین دلیل ،همیشه قبل از حذف
داده ها ،از پایگاه داده خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.
 4با استفاده از دستورات  SQLرکوردی را حذف کنید.
با استفاده از دستور  DELETEمی توان رکورد یا رکوردهایی را از یک یا چندین جدول بر اساس معیار مشخصی
که با عبارت  WHEREتعیین می شود ،حذف کرد.
شکل کلی دستور DELETE
DELETE
FROM table_name
WHERE criteria
جدول   5ـ بخش های مختلف دستور DELETE

بخش

توضیحات

 table_nameنام جدولی که قرار است رکوردهای آن را حذف کنید.
criteria
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عبارتی که تعیین می کند چه رکوردهایی از جدول حذف شوند.
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به مثال های زیر توجه کنید:
حذف رکورد هنرجویی با شماره دانش آموزی  156از جدول :student
DELETE
FROM student
WHERE StudentCode = 53

حذف کل رکوردهای جدول :student
DELETE
FROM student
فعالیتکارگاهی

با استفاده از دستور : DELETE
ـ رکورد هنرآموزی با کد کارمندی  1011را حذف کنید.
ـ اطالعات تمامی هنرجویانی که شماره دانشآموزی آنها دو رقمی است را از جدول  studentحذف کنید.
 5همه رکوردهای جدول را حذف کنید و نتیجه را بررسی کنید .آیا جدول حذف می شود؟

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره

سازمان دهی اطالعات ،انتخاب طبقه بندی های
شایستگیهای
انتخاب صحیح فیلد معیار دسته بندی و توابع
مناسب اطالعاتی ـ تفسیر و تبادل اطالعات،
غیر فنی
تجمعی مورد نیاز پرس و جو ـ تعیین جداول و
2
آماده نمودن گزارش های پایه ـ زبان فنی قابلقبول
فیلدهای موردنیاز گزارش ـ حفاظت از تجهیزات
ایمنی و
کارگاه
رعایت ارگونومی

بهداشت

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و
توجهات
زیستمحیطی نوشت افزار

نگرش

دقت در صحت اطالعات هنگام اضافه کردن و غیرقابل
ویرایش اطالعات ـ دقت هنگام حذف رکوردهاـ قبول
استفاده درست از توابع تجمعی هنگام ایجاد
پرسوجو مطابق نیاز کاربر

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
نتایج
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...ممکن

درج و
ویرایش
رکورد

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار مدیریت پایگاه
داده روی آن نصب باشد.
زمان 20 :دقیقه

باالتر از
حد انتظار
در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره
درج ،ویرایش و حذف رکورد و رفع خطاهای آنها

3

درج ،ویرایش و حذف رکورد

2

حذف رکورد

1

پرسوجو ()Query
جست وجو در اطالعات یک پایگاه داده یکی از مهم ترین عملیاتی است که روی آن انجام می شود.
برای مثال در پایگاه داده هنرستان:
اطالع از رکورد هنرجویانی که در پودمان  5درس دانش فنی پایه شایسته نشده اند.
فهرستی از اسامی هنرجویانی که معدل آنها باالی  19است.
اطالع از اسامی هنرجویان ثبت نام شده در یک پایه تحصیلی.
تهیۀ گزارش از اسامی هنرآموزان.
این اطالعات چگونه استخراج می شوند؟
پرسوجو ،درخواستی برای دریافت دادهها و اطالعات از جدول یا جدولهای یک پایگاه داده است .خروجی این درخواست
ممکن است با استفاده از  SQLبازگردانده شود و یا بهصورت تصویری مانند نمودار یا نتایج پیچیده باشد .آنچه در اینجا
موردنظر است ،استفاده از  SQLبرای ایجاد پرسوجو و دریافت نتیجه بهصورت جدولی از دادههاست .دادههای بازگردانده
شده بهعنوان نتیجه پرسوجو در جدولی نمایش داده خواهند شد که به آن مجموعه نتایج ) (result- setمیگویند.
البته پرسوجو در مفهوم گستردهتر شامل تمامی دستوراتی است که تا به اینجا مورد بررسی قرارگرفته اند .تمامی
دستورات  SQLازجمله DELETE ،UPDATE ،INSERT INTO ،به نوعی به عنوان ابزار پرس وجو در نظر
گرفته می شود .گاهی یک پرس وجو تغییری را در پایگاه داده ایجاد نمی کند و تنها یک خروجی را دربرخواهد
داشت مانند دستور  .SELECTگاهی نیز دستوراتی مانند  INSERT INTOیا  ،UPDATEتغییراتی را
روی داده های جدول ها اعمال می کنند اما خروجی خاصی را بازنمی گردانند.
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كارگاه  4ایجاد پرس وجو با استفاده از Wizard
 Query Wizardقابلیتی است که کاربر را در
طی چند مرحله برای ایجاد یک پرس وجوی
ساده هدایت می کند.
 1یک پرس وجوی ساده به وسیله Wizard
ایجاد کنید.
از زبانه  ،Createگروه  ،Queriesروی گزینه
 Query Wizardکلیک کنید .از کادر نمایش
داده شده Simple Query Wizard ،را
انتخاب کنید .روی دکمه  OKکلیک کنید
(شکل.)26
شکل 26ـ کادر انتخاب پرس وجوی جدید با استفاده از wizard

 2جدول های مورد استفاده در پرس وجو را انتخاب کنید.
از فهرست کشویی  Tables/Queriesجدول موردنظر را انتخاب کرده تا فیلدهای آن در ناحیه فیلدهای در
دسترس ( )Available Fieldsظاهر شود.
 3فیلدهای پرس وجو را تعیین کنید.
فیلد یا فیلدهایی را که می خواهید در پرس وجو
لحاظ شوند انتخاب و با کلیک روی دکمه های
< یا << به ناحیه فیلدهای انتخاب شده
( ،)Selected Fieldsانتقال دهید .پس از
انتخاب فیلدها ،می توانید جدول دیگری را از
فهرست کشویی انتخاب کرده و فیلدهای مربوط
به آن را نیز به ناحیه فیلدهای انتخاب شده،
اضافه کنید (شکل.)27
شکل 27ـ انتخاب فیلدهای موردنیاز از جدول های موجود برای نمایش
در پرس وجو
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 4نام پرس وجو را تعیین کنید.
نام پرس وجو را وارد کنید و درنهایت روی دکمه  Finishکلیک کنید .نتیجه اجرای پرس وجو را مشاهده کنید.
فعالیتکارگاهی

با استفاده از  ،wizardیک پرسوجوی ساده ایجاد کنید بهطوریکه نام ،نام خانوادگی و شماره تلفن هنرآموزان
را نمایش دهد.

دستور SELECT
این دستور رایج ترین دستور  SQLاست .دستور  SELECTبه موتور پایگاه داده  Accessدستور می دهد که
اطالعاتی از یک پایگاه داده را به صورت مجموعه ای از رکوردها بازگرداند .به عبارت دیگر از این دستور برای انتخاب
و استخراج اطالعات از یک یا چند جدول و سپس مشاهده نتایج در یک جدول موقت استفاده می شود.
شکل کلی دستور SELECT

SELECT f ield_list
FROM table_name
]… [WHERE
]… [GROUP BY
]… [ORDER BY

جدول6ـ بخش های مختلف دستور SELECT
بخش
list

¯

field

توضیحات
نام فیلدهای حاوی داده است که می خواهیم آنها را بازیابی کنیم .اگر بیش از یک فیلد مشخص شده
باشد ،با همان ترتیب قرار گرفته شده ،بازیابی می شوند.

 table nameنام جدولی که حاوی فیلدهایی است که رکوردها از آن انتخاب می شوند.
¯

در فرایند اجرای پرس وجو ،ابتدا موتور پایگاه داده  Accessجدول یا جدول های مشخص شده را جست وجو کرده،
ستون های موردنظر را استخراج می کند ،سطرهایی  که با معیار تعیین شده مطابقت دارند را انتخاب می کند و
سپس بر اساس ترتیب خواسته شده ،سطرها را مرتب سازی و گروه بندی کرده ،آنها را نمایش می دهد.
شکل ساده دستور SELECT
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SELECT fields FROM table
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كارگاه  5ایجاد پرس وجو با استفاده از دستور SELECT
 1یک پرس وجو ایجاد کنید که تمام فیلدهای جدول یا برخی از آنها را نمایش دهد.
اگر در دستور  SELECTبه جای نام فیلدها ( ،)field_listاز عالمت * استفاده شود ،تمامی فیلدهای موردنظر ،انتخاب شده
و در خروجی نمایش داده می شوند.
به مثال های زیر توجه کنید:
تمامی فیلدهای جدول  studentانتخاب خواهد شد:
SELECT * FROM student

مشاهده فهرستی از اسامی هنرجویان به همراه شماره دانش آموزی آنها:
SELECT StudentCode, StudentName, StudentFamily
FROM student
مشاهده فهرست دروس به همراه تعداد واحد آنها:
SELECT CourseName, Unit
FROM course
مشاهده فهرستی از نام و نام خانوادگی هنرآموزان به همراه شماره تلفن آنها:
SELECT teacherName, teacherFamily, teacherTel
FROM teacher

مشاهده دروس ثبت نام شده:

SELECT teach.CourseCode, CourseName
FROM teach, course
WHERE teach.CourseCode = course.CourseCode

 2از نمایش مقادیر تکراری یک ستون در پرس وجو جلوگیری کنید.
در یک جدول ،ممکن است ستونی دارای مقادیر تکراری باشد .برخی اوقات تنها فهرستی از مقادیر متفاوت ( )distinctرا
می خواهیم که برای این کار از  DISTINCTاستفاده می شود .ازآنجایی که هر درس به وسیله هنرجویان مختلفی ثبت نام شده
است ،درنتیجه رکوردهای تکراری را در خروجی خواهیم داشت (شکل .)28
استفاده از  DISTINCTبه همراه دستور SELECT

SELECT DISTINCT teach.CourseCode, CourseName
FROM teach, course
WHERE teach.CourseCode = course.CourseCode

شکل 29ـ خروجی  SELECTبا DISTINCT

یادداشت

شکل 28ـ خروجی  SELECTبدون DISTINCT

برای تشخیص اینکه فیلد متعلق به کدام جدول است ،از شکل «  نام فیلد .نام جدول» استفاده می شود.
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 3ستون های پرس وجو را با نام موقت یا مستعار نمایش دهید.
گاهی برای افزایش خوانایی نام ستونها و اختصاص دادن نام موقت به یک ستون یا جدول از  ASاستفاده میشود.
در مثال صفحه بعد نام و نام خانوادگی هنرجو با یکدیگر در یک فیلد ادغامشده ،با نام مستعار «هنرجو» نمایش
داده خواهد شد.
هنرجو SELECT StudentCode, StudentName + ' ' + StudentFamily AS
FROM student

شکل 30ـ استفاده از نام مستعار برای یک ستون از پرس وجو
فعالیتکارگاهی

با استفاده از دستور  SELECTیک پرس وجو ایجاد کنید که فهرستی از هنرجویانی که دروسی را اخذ
کرده اند ،نمایش دهد .نام و نام خانوادگی آنها در یک فیلد باهم ادغام شده و شماره دانش آموزی هنرجویان
نیز در خروجی نمایش داده شود.
 4رکوردهای پرس وجو را مرتب شده نمایش دهید.
با عبارت  ORDER BYمی توان نمایش رکوردها را به صورت صعودی یا نزولی مرتب کرد.
شکل کلی دستور  SELECTبرای مرتب سازی

SELECT field_list
FROM table_name
][WHERE selectcriteria
]]][ORDER BY field1[ASC | DESC][,field2 [ASC | DESC]][,...

یادداشت

در شکل کلی دستورات  ،SQLعالمت | به معنی "یا" است و هنگامی که بین دو مقدار مختلف قرار میگیرد ،میتوان
یکی از آن دو را انتخاب کرد و نباید از هر دو مقدار در یک دستور استفاده کرد .از تایپ عالمت های [ ] و | ،اجتناب کنید.
جدول 7ـ بخش های مختلف  SELECTبه همراه ORDER BY
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بخش

توضیحات

field_list

نام فیلد یا فیلدهایی که قرار است بازیابی شوند .در این قسمت می توان نام مستعار
ستون ها را نیز مشخص کرد.

table_name

نام جدولی که قرار است فیلدها از آن بازیابی شوند.

selectcriteria

مشخص کننده معیار انتخاب است .درصورتی که از  WHEREاستفاده شودAccess ،

field1, field2

نام فیلدهایی که مرتب سازی بر اساس آنها انجام خواهد شد.

پس از اعمال معیار جست وجو برای رکوردها ،آنها را مرتب می کند.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

استفاده از عبارت ORDER BYاختیاری است .اگر از عبارت  ORDER BYاستفاده نشود ،رکوردها با همان
ترتیبی که در جدول قرار دارند ،نمایش داده می شوند .درصورتی که جلوی عبارت  ،ORDER BYچندین فیلد
ذکر شود ،مرتب سازی ابتدا بر اساس فیلد اول و در صورت یکسان بودن مقادیر فیلدها ،بر اساس فیلد دوم خواهد
بود .اگر صعودی ( )Ascendingیا نزولی ( )Descendingبودن مرتب سازی مشخص نشود ،ترتیب نمایش
پیش فرض به صورت صعودی از  0تا  9و از  Aتا  Zخواهد بود.
در مثال زیر ،فهرستی از نام هنرجویان بر اساس نام خانوادگی و سپس بر اساس نام آنها به صورت صعودی
مرتب شده ،نمایش داده می شود.
SELECT StudentCode,StudentName, StudentFamily
FROM student
ORDER BY StudentFamily ASC, StudentName ASC

فعالیتکارگاهی

مثال باال را به گونه ای تغییر دهید که خروجی به صورت نزولی ( )DESCمرتب شوند .سپس نتایج حاصل را
با نتایج مثال قبل مقایسه کنید.
 5جدول مورد استفاده در پرس وجو را باز کنید.
آیا اطالعات آن مرتب شده است؟
كارگاه  6مرتب سازی رکوردها
استفاده از عبارت  ORDER BYدر یک پرس وجو ،تنها سبب مرتب سازی رکوردها درنتیجه آن پرس وجو شده
و روی جدول اصلی تغییری ازنظر مرتب سازی ایجاد نمی شود .برای مرتب سازی رکوردهای یک جدول می توان
از واسط کاربری برنامه  Accessکمک گرفت.
 1فیلد معیار مرتب سازی را انتخاب کنید.
در نمای  ،Datasheetبا کلیک روی عنوان فیلدی که می خواهید مرتب سازی را بر اساس آن انجام دهید ،ستون
موردنظر را انتخاب کنید (شکل.)31

شکل 31ـ انتخاب فیلد مورد نظر برای مرتب سازی رکوردها
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 2رکوردهای جدول را مرتب کنید.
از زبانه  ،Homeگروه  Sort & Filterروی گزینه های  Ascendingیا  Descendingکلیک کنید .جدول بر
اساس فیلد موردنظر ،مرتب می شود (شکل.)32

 3جدول را ذخیره کنید.
فعالیتکارگاهی

شکل 32ـ انتخاب صعودی یا نزولی بودن مرتب سازی

ـ با استفاده از واسط کاربری برنامه  ،Accessجدول  courseرا براساس کد درس بهصورت نزولی مرتب کنید.
ـ با استفاده از دستورات  SQLو عبارت  ،ORDER BYجدول  courseرا براساس نام دروس و سپس تعداد
واحد آنها به صورت صعودی مرتب کنید.
كارگاه  7گروه بندی نتایج پرس وجو و استفاده از توابع تجمعی
در این کارگاه قصد داریم پرس وجویی از مجموع واحدهای اخذ شده هنرجویان هر پایه ایجاد کنیم .برای این
کار به جدول  studentفیلد پایه تحصیلی ( )StudentGradeهم اضافه کردیم.
 1با استفاده از دستورات  ،SQLیک پرس وجو شامل نام خانوادگی ،تعداد واحد دروس اخذ شده و
پایه تحصیلی هنرجو ایجاد کنید.
برای این منظور چه فیلدهایی را باید در مقابل دستور  ،SELECTقرار دهیم؟
………………… SELECT ………………… , ………………… ,

این فیلدها متعلق به کدام جداول هستند؟

FROM ………………… , ………………… , teach

اگر بخواهیم تنها هنرجویانی نمایش داده شوند که برای آنها انتخاب واحد انجام شده است ،به کدام جدول باید
مراجعه کنیم؟

برای ایجاد شرط مناسب ،عبارت زیر را کامل کنید.

………… . …………..……. = student.StudentCode
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حال اگر بخواهیم تنها واحدهای دروسی که به
وسیله هنرجویان اخذ شده اند را در نظر بگیریم ،به
کدام جدول باید مراجعه کنیم؟

آیا این جدول در مقابل  FROMوجود دارد؟ برای
ایجاد شرط مناسب ،عبارت زیر را کامل کنید.

………… . …………..……. = course.CourseCode
اکنون دو شرط داریم که باید آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و در مقابل دستور  WHEREقرار دهیم .این دو شرط
باید هم زمان بررسی شوند ،در نتیجه با استفاده از عملگر  ANDآنها را با یکدیگر ترکیب کرده ،دستور WHERE
را تکمیل کنید.
…………………………………………… WHERE
به نظر شما چرا جدول  teachرا مقابل  FROMقرار دادیم؟
نتیجه ای که با اجرای پرس و جو مشاهده می کنید کاربرد چندانی ندارد .باید اطالعات دسته بندی شوند تا قابل
استفاده باشند.
 2پرس وجو را بر اساس پایه تحصیلی و نام خانوادگی هنرجو ،گروه بندی کنید.
عبارت  GROUP BYبرای گروه بندی مجموعه نتایج پرس وجو بر اساس یک یا چند فیلد به کار می رود و استفاده
از آن در دستور  ،SELECTاختیاری است .این عبارت بیشتر همراه توابع تجمعی ( )Aggregate functionsنظیر
 AVG ،SUM ،MIN ،MAX ،COUNTبه ترتیب برای محاسبه تعداد ،بیشترین مقدار ،کمترین مقدار ،مجموع
و میانگین استفاده می شود.
شکل کلی دستور  SELECTبه همراه GROUP BY

SELECT field_list
FROM table_name
WHERE criteria
][GROUP BY groupfieldlist

جدول   8ـ بخش های مختلف دستور  SELECTبه همراه GROUP BY
بخش

توضیحات

field_list

نام فیلد یا فیلدهایی که قرار است بازیابی شوند .در این قسمت می توان نام مستعار ستون ها را نیز
مشخص کرد .عالوه بر آن از توابع تجمعی می توان در این قسمت استفاده کرد.

table_name
criteria

نام جدولی که قرار است فیلدها از آن بازیابی شوند.
مشخص کننده معیار انتخاب است .درصورتی که از  WHEREاستفاده شود Access ،پس از اعمال
معیار جست و جو برای رکوردها ،آنها را گروه بندی می نماید.

 groupfieldlistبرای گروه بندی رکوردها می توان نام حداکثر  10فیلد را در این قسمت مشخص کرد .ترتیب نام فیلدها
در این قسمت ،مشخص کننده سطوح گروه بندی از باالترین به پایین ترین سطح است.
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تمامی فیلدهایی که مقابل واژه  SELECTهستند ،حتماً باید یا در عبارت  GROUP BYقرار گیرند یا
به عنوان آرگومان های توابع تجمعی در نظر گرفته شوند .به عبارت دیگر فیلدهای دستور  ،SELECTغیر از
آنهایی که در توابع تجمعی استفاده شده اند ،باید در قسمت  GROUP BYآورده شوند .در واقع گروه بندی
روی فیلدهای پرس وجو انجام خواهد شد.
SELECT StudentFamily, Unit, StudentGrade
FROM teach, student, course
WHERE teach.StudentCode = student.StudentCode AND
teach.CourseCode = course.CourseCode
GROUP BY StudentGrade, StudentFamily, Unit

 3مجموع تعداد واحدهای اخذ شده هر هنرجو را در پرس و جو محاسبه کنید.
برای محاسبه مجموع واحدهای اخذ شده از تابع تجمعی  SUMروی فیلد تعداد واحد استفاده می کنیم .با
اجرای دستورات زیر ،نام خانوادگی هنرجویان به همراه مجموع واحدهای اخذشده به وسیله هرکدام از آنها
بازیابی و براساس پایه تحصیلی و سپس نام خانوادگی گروه بندی شده و نمایش داده می شود(شکل.)33
], StudentGradeمجموع واحدها[ SELECT StudentFamily, SUM (Unit) AS
FROM teach, student, course
WHERE teach.StudentCode = student.StudentCode AND
teach.CourseCode = course.CourseCode
GROUP BY StudentGrade,StudentFamily

شکل 33ـ گروه بندی بر اساس پایه و سپس نام خانوادگی

به مثال های زیر توجه کنید:
نمایش تعداد هنرآموزان

46

]تعداد هنرآموزان[ SELECT COUNT(TeacherCode) AS
FROM teacher

 پیادهسازی پایگاه داده:پودمان اول

نمایش تعداد هنرجویان در هر پایه تحصیلی و گروه بندی آنها بر اساس پایه تحصیلی
SELECT COUNT(StudentCode), StudentGrade
FROM student
GROUP BY StudentGrade

: یا باالتر هستند و گروه بندی آنها بر اساس پایه تحصیلی15 مشاهده تعداد هنرجویانی که دارای نمره
SELECT StudentGrade, COUNT(student.StudentCode) AS []تعداد هنرجویان
FROM student, teach
WHERE teach.StudentCode = student.StudentCode AND Mark >= 15
GROUP BY StudentGrade

محاسبه معدل هنرجو و گروه بندی آنها بر اساس سال تحصیلی
) و سپس بر مجموعSUM(  ابتدا مجموع حاصل ضرب نمره در تعداد واحد هر درس را محاسبه کرده،برای محاسبه معدل
.واحدها تقسیم می کنیم
SELECT student.StudentCode , StudentName , StudentFamily ,
SUM(Mark*Unit) /SUM(Unit) AS [ ]معدل, EducationYear
FROM student, course, teach
WHERE teach.StudentCode = student.StudentCode AND teach.CourseCode =
course.CourseCode
GROUP BY EducationYear, student.StudentCode, StudentName, StudentFamily
 کسب کرده اند و گروه بندی10 مشاهده فهرستی از نام دروس به همراه تعداد هنرجویانی که در آن درس نمره کمتر از
آنها بر اساس سال و نام درس
SELECT EducationYear, CourseName, COUNT(StudentCode) AS []تعداد هنرجویان
FROM course, teach
WHERE course.CourseCode = teach.CourseCode AND Mark < 10
GROUP BY EducationYear, CourseName

 را به گونه ای بنویسید که نام و نام خانوادگی هنرجویان را براساس پایه تحصیلی و نامSELECT دستور
.درس گروه بندی کرده به صورت توأم نمایش دهد
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فعالیتکارگاهی
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

استخراج
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
داده ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار مدیریت
پایگاه داده روی آن نصب باشد.
و مرتب سازی
زمان 30 :دقیقه
آنها

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

مرتبسازی و فیلتر کردن رکوردهای جدول ـ عدم
باالتر از نمایش رکورد تکراری در پرسوجو ـ نمایش نام مستعار
3
حد انتظار برای فیلدهای پرسوجو ـ استفاده از توابع تجمعی در
پرسوجو ـ رفع خطاهای احتمالی
درحد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

مرتبسازی و فیلترکردن رکوردهای جدول ـ عدم
نمایش رکورد تکراری در پرسوجوـ نمایش نام 2
مستعار برای فیلدهای پرسوجو
مرتبسازی رکوردهای جدول

1

گزارش چیست؟
یکی از نیازهای کاربران ،ایجاد گزارش از اطالعات موجود در پایگاه داده است .اگر شخصی مانند معاون اجرایی
بخواهد از موارد مختلفی ازجمله تعداد هنرجویانی که ثبت نام کرده اند ،تعداد هنرآموزان یا هنرجویان یک رشته
خاص و مواردی از این قبیل گزارشی تهیه نماید ،چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟
گزارش روشی برای نمایش و چاپ اطالعات خالصه شده محسوب می شود که از کارایی و انعطاف پذیری بسیاری
برخوردار است .با تولید گزارش می توان اطالعات را با هر سطحی از جزئیات در معرض مشاهده قرار داد و یا آن
را با قالب های مختلف چاپ کرد .بیشتر اوقات گزارش ها دارای خالصه ای از اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده
هستند .داده های موجود در گزارش ها می توانند گروه بندی شده ،با ترتیب دلخواه مرتب سازی شوند .عالوه بر آن
می توان درصورت نیاز برای آنها جمع کل مقادیر
در نظر گرفت و از سایر عملگرهای آماری نیز
در آنها استفاده کرد .گزارش ها می توانند شامل
تصویر و سایر عناصر گرافیکی باشند .همچنین
می توان برای آنها عنوان ،سرصفحه ،پاصفحه و
شماره صفحه نیز درنظر گرفت.
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شکل 34ـ گزارش ها می توانند شامل تصویر و سایر عناصر گرافیکی
باشند.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

گزارش ها در  Accessدر نماهای مختلفی قابل مشاهده هستند .از مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نمای  :Layoutدر این نما ،داده های موجود در گزارش را می توان با شباهت زیادی به آنچه در چاپ ظاهر
می شود ،مشاهده و تغییراتی را در طراحی گزارش ایجاد کرد .از آنجا که در هنگام تغییر گزارش ،می توان داده ها
را نیز مشاهده کرد ،نمای مناسبی برای تنظیم پهنای ستون ها ،اضافه کردن سطوح گروه بندی به حساب می آید.
انجام هرگونه تغییراتی که در ظاهر و خوانایی گزارش تأثیر دارد نیز در این نما امکان پذیر است.
نمای  :Designاین نما برای طراحی گزارش استفاده می شود و جزئیات بیشتری از ساختار گزارش در اختیار
کاربر قرار می دهد .می توان سرصفحه ،پاصفحه مربوط به گزارش را تنظیم کرد .از آنجا که گزارش در این نما در
حالت اجرایی قرار نمی گیرد ،نمی توان در هنگام کار کردن با آن ،داده ها را مشاهده کرد .اعمال برخی تنظیمات
در این نما ،نسبت به نمای  Layoutراحت تر انجام می شود.
نمای  :Print Previewدر این نما میتوانید گزارش را مانند آنچه روی کاغذ چاپ میشود مشاهده و آن را تأیید
نهایی کنید.
قبل از چاپ گزارش بهوسیله چاپگر ،بهتر است برای صرفهجویی در مصرف کاغذ ،آن را در نمای Print Preview
مشاهده کنید و اصالحات الزم را انجام دهید.
برخی روش های مختلف برای ایجاد گزارش در Access 2016
 :Reportایجاد یک گزارش ساده به صورت جدول.
 :Report Designیک گزارش خالی در نمای طراحی ایجاد کرده و به کاربر این امکان را می دهد تا فیلدها،
اطالعات و کنترل های موردنظر را در آن وارد کند.
 :Blank Reportیک گزارش خالی در نمای  Layoutایجاد کرده و فهرستی از فیلدها را در اختیار کاربر قرار
می دهد تا از میان آنها فیلدهای موردنظر را برای نمایش در گزارش انتخاب نماید.
 :Report Wizardاز طریق  wizardبه کاربر این امکان را می دهد تا گزارش ایجاد کند.
كارگاه  8ایجاد گزارش با استفاده از wizard
می خواهیم گزارش ساده ای از فهرست هنرجویان ایجاد کنیم.
 wizard 1ساخت گزارش را اجرا کنید.
برای ایجاد یک گزارش ساده ،روی گزینه  Report Wizardدر زبانه  ،Createگروه  Reportsکلیک کنید
(شکل.)35

شکل 35ـ انتخاب فیلدها در اولین مرحله از Report Wizard
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 2منبع داده های گزارش را تعیین کنید.
از فهرست کشویی بخش  ،Tables/Queriesجدول موردنظر را انتخاب کنید .از فهرست فیلدهای در دسترس
( ،)Available Fieldsفیلدهایی که می خواهید در گزارش نمایش داده شوند را انتخاب کرده ،با کلیک روی
دکمه های < یا << به بخش فیلدهای انتخاب شده ( )Selected Fieldsانتقال دهید .در این مثال ،تمامی فیلدها
را با کلیک روی دکمه << به قسمت فیلدهای انتخاب شده انتقال می دهیم (شکل.)36

شکل 36ـ فیلدهای انتخاب شده برای ایجاد گزارش

چگونه می توان فیلدهای سایر جدول ها یا پرس وجوها را به بخش فیلدهای انتخاب شده اضافه کرد؟

شکل 37ـ انتخاب فیلدها برای گروه بندی داده ها

شکل 38ـ انتخاب فیلدها برای مرتب سازی داده ها

 3داده های گزارش را گروه بندی کنید.
برای گروه بندی داده ها ،فیلد موردنظر را انتخاب کرده و روی دکمه < کلیک کنید (شکل.)37
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پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

 4ترتیب مرتب سازی داده ها را مشخص کنید.
 Accessبهطور پیشفرض ،دادهها را براساس فیلد گروهبندی به ترتیب حروف الفبا مرتب میکند .اما اگر بخواهید
عالوه بر آن ،مرتبسازی را بر اساس فیلد یا فیلدهای دیگری نیز انجام دهید ،میتوانید فیلد موردنظر را از فهرستهای
کشویی انتخاب کرده ،با کلیک روی دکمههای  Ascendingو  ،Descendingآنها را مرتب کنید (شکل .)38
 5طرح بندی ( )Layoutگزارش را تعیین کنید.
در قسمت  ،Layoutسه طرح بندی مختلف وجود دارد که با انتخاب هر یک پیش نمایش آنها در سمت چپ
نمایش داده می شود .در قسمت  Orientationنیز می توان عمودی ( )Portraitیا افقی ( )Landscapeبودن
گزارش را مشخص کرد.

شکل 39ـ انتخاب طرح بندی گزارش

 6نام گزارش را تعیین کنید.
نام موردنظر خود را وارد کنید یا نام تعیین شده به وسیله  Accessرا با کلیک روی دکمه  Finishبپذیرید .با
راست کلیک روی برگه عنوان گزارش نهایی (شکل  )40آن را بانام  Student Reportذخیره کنید.

شکل 40ـ گزارش نهایی
فعالیتکارگاهی

ـ با استفاده از  ،wizardگزارشی از فهرست هنرآموزان تهیه کنید.
ـ گزارشی از ثبت نام دانش آموزان به همراه تعداد واحدهای اخذ شده به وسیله هرکدام از آنها را که در
مثال های قبل با استفاده از دستورات  SQLانجام شد ،تهیه کنید.
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كارگاه 9

ویرایش گزارش

برای ویرایش گزارش و اضافه کردن مواردی مانند سرصفحه ،پاصفحه ،شماره صفحه و ...از نمای Design

استفاده می کنیم .برای مشاهده گزارش در این نما ،روی برگه عنوان گزارش ،راست کلیک کرده و گزینه
 Design Viewرا انتخاب کنید.
نمای  Designگزارش از بخش های زیر تشکیل شده است:
 :Report Headerدر باالی صفحه اول نمایش داده می شود و عنوان گزارش را مشخص می کند.
 :Page Headerدر باالی هر صفحه قرار می گیرد و برای نمایش سر صفحه ها به کار می رود.
 :Page Footerدر پایین هر صفحه قرار می گیرد و شماره صفحه و تعداد کل صفحات را نمایش می دهد.
 :Detailبین  Page Headerو  Page Footerقرار می گیرد و رکوردهای جدول یا پرس وجو را نمایش می دهد.
 :Report Footerاین بخش اختیاری است .در آخرین صفحه گزارش قرار می گیرد و خالصه اطالعات را
نمایش می دهد.
 1سرصفحه و پاصفحه اضافه کنید.
در نمای  ،Designهر بخش با استفاده از یک خط افقی به نام  section selectorاز سایر بخشها جدا میشود .نام
هر یک از بخشها روی خطوط جداکننده آنها نوشتهشده است .برای اضافه کردن بخشهای سر صفحه و پاصفحه
مربوط به صفحات یا گزارش ،روی یکی از خطوط جداکننده ،راست کلیک کرده ،گزینههای Page Header/Footer
یا  Report Header/Footerرا انتخاب کنید.
 2سرصفحه و پاصفحه را حذف کنید.
برای حذف بخش های سر صفحه و پاصفحه مربوط به صفحات یا گزارش ،روی یکی از خطوط جداکننده،
راست کلیک کرده ،گزینه های  Page Header/Footerیا  Report Header/Footerرا انتخاب کنید تا
غیرفعال شوند.
 3شماره صفحه را درج کنید.
هنگامیکه گزارش در نمای  Designاست ،از زبانه
 ،Designگروه  ،Header/Footerروی گزینه
 Page Numbersکلیک کنید .در کـادر Page
 Numbersبا انتخاب قالببندی (،)Format
محل قرارگیری شماره صفحه ( )Positionو
ترازبندی ( ،)Alignmentتنظیمات شماره صفحه
را انجام دهید .اگر میخواهید شماره صفحه ،در
صفحه اول نمایش داده نشود ،گزینه Show
 Number on First Pageرا غیرفعال کنید.

شکل 41ـ تنظیمات شماره صفحه
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 4تاریخ و زمان را درج کنید.
هنگامیکه گزارش در نمای  Designاست ،از زبانه ،Design
گروه  ،Header / Footerروی گزینه Date and Time
کلیک کنید .در پنجره ظاهرشده ،با انتخاب قالببندی
مناسب برای تاریخ در قسمت ( )Include Dateو زمان
در قسمت ( )Include Timeتغییرات الزم را اعمال و روی
دکمه  OKکلیک کنید (شکل .)٤2

شکل 42ـ تنظیمات تاریخ و زمان

 5لوگو را درج کنید.
هنگامی که گزارش در نمای  Designاست ،از زبانه  ،Designگروه  ،Header / Footerروی گزینه Logo
کلیک کنید .پنجره ای با نام  Insert Pictureباز می شود .پرونده لوگوی هنرستان را که در رایانه ذخیره کرده اید،
جست وجو کرده و آن را انتخاب کنید .درنهایت لوگو به قسمت  Report Headerاضافه می شود .محل لوگو را
نیز می توانید به راحتی با درگ کردن تغییر دهید.
 6توابع تجمعی را درج کنید.
با استفاده از تابع تجمعی  ،COUNTمیخواهیم تعداد رکوردها را شمارش کرده و در انتهای آنها درج کنیم.
هنگامیکه گزارش در نمای  Designیا  Layoutاست ،در قسمت  Page Footerکلیک کنید تا فعال شود .سپس
از زبانه  ،Designگروه  ،Grouping & Totalsروی گزینه  Totalsکلیک کنید.
از منوی ظاهرشده ،گزینه  Count Recordsرا انتخاب کنید.
فعالیتکارگاهی

گزارش ثبتنام دانشآموزان را که در فعالیتهای قبل ایجاد کردید ،در نمای  Designبازکرده و موارد زیر را
به آن اضافه کنید:
ـ شماره صفحه در سمت چپ پاصفحه قرارگرفته و تعداد کل صفحات را نیز نشان دهد.
ـ تاریخ و زمان را به گزارش اضافه کنید.
ـ لوگوی هنرستان را در گزارش قرار دهید.
ـ با استفاده از توابع تجمعی ،تعداد رکوردها را در پاصفحه شمارش کنید.
ـ عنوان گزارش را با قلم و رنگ دلخواه در سر صفحه گزارش مشخص کنید.
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پروژه
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فاز :1
پایگاه داده کتابخانه
میخواهیم برای کتابخانه یک هنرستان ،پایگاه داده ایجاد کنیم .این پایگاه شامل موجودیتهای عضو و
کتاب است .با در نظر گرفتن این محیط عملیاتی موارد زیر را به ترتیب انجام دهید:
 1موجودیتها را شناسایی کرده ،صفات و روابط بین آنها را بررسی کرده ،نمودار  ERآنها را به طور
کامل رسم کنید.
 2پایگاه داده را در  Accessایجاد کنید.
 3بر اساس نمودار  ،ERجدولهای مورد نیاز را به همراه فیلدهای آنها ایجاد کنید و فیلد کلید اصلی و
سایر جزئیات مربوط به فیلدها را در هر جدول تعیین کنید.
 4ارتباط بین جدولها را برقرار کنید.
 5دادهها را در جدولها وارد کنید.
 6برای موارد خواسته شده پرس و جو ایجاد کرده ،ذخیره کنید:
فهرست اعضا
فهرست کتابها
فهرست کتابهایی با موضوع برنامه نویسی
فهرست اعضایی که کتابی را به امانت گرفتهاند.
فهرست اعضایی که هنوز کتاب امانت گرفته شده را برنگرداندهاند.
فهرست اعضا و تعداد کتاب هایی که تاکنون امانت گرفتهاند.
فهرست کتابهای امانت گرفته شده به همراه اسامی کسانی که کتاب را امانت گرفته اند.
 7برای هر یک از پرس وجوهای مرحله قبل گزارشی تهیه و تنظیم کنید به گونه ای که در باالی هر
گزارش نام کتابخانه به همراه لوگوی آن ،تاریخ و ساعت گزارش قرار داشته باشد و شماره صفحه و
مجموعه رکوردها در انتهای هر گزارش محاسبه شده باشد.

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

ایجاد گزارش

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار مدیریت
پایگاه داده روی آن نصب باشد
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن
باالتراز
حدانتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره
ایجاد گزارش با تنظیمات تعیینشده ـ ویرایش
گزارش ـ رفع خطاهای احتمالی

3

درحد انتظار ایجاد گزارش با تنظیمات تعیین شده

2

ایجاد گزارش با تنظیمات پیش فرض

1

پایین تر از
حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله درج و ویرایش رکورد
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 1درج و ویرایش رکورد
 2استخراج داده ها و مرتب سازی آنها
 3ایجاد گزارش
استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش یکی از زبان های  ، DSLدست کاری داده ها ،ایجاد پرس وجو و تهیه گزارش را انجام دهد.

شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

درج و ویرایش و حذف رکورد ـ رفع خطاهای آنها

2

مرتب سازی و فیلتر کردن رکوردهای جدول ـ استفاده از توابع تجمعی در پرس وجو ـ رفع خطاهای احتمالی

3

ایجاد گزارش با تنظیمات تعیین شده ـ رفع خطاهای احتمالی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار مدیریت پایگاه داده روی آن نصب باشد
زمان 65 :دقیقه (درج و ویرایش رکورد  20دقیقه ـ استخراج داده ها و مرتب سازی آنها  30دقیقه ـ ایجاد گزارش  15دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

درج و ویرایش رکورد

2

2

استخراج داده ها و مرتب سازی آنها

1

3

ایجاد گزارش

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
سازمان دهی اطالعات ،تفسیر و تبادل اطالعات ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار
دقت در صحت اطالعات هنگام اضافه کردن و ویرایش اطالعات ـ دقت هنگام حذف رکوردها -استفاده
درست از توابع تجمعی هنگام ایجاد پرس و جو مطابق نیاز کاربر

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان دوم

مدیریت مجموعه داده
هر مسئله دارای بخش های مختلفی ،شامل داده ،عملیات ،حالتهای شرط و تکرار است .تشخیص هرکدام از این
بخش ها به حل درست مسئله منجر میشود .یکزبان برنامهنویسی برای پیادهسازی مسئله برای هر یک از این موارد،
دستوراتی دارد که باید از خوانایی و سهولت استفاده برخوردار باشند .در برخی از مسئلهها نیاز به ایجاد ساختار تکرار
و یا تعدادی دادۀ همنوع داریم که نمایش آنها درساختار آرایه مناسب است .آرایه ها شامل دادههایی همنوع و همنام
هستند که در برخی مسائل نظیر جست وجو و مرتب سازی استفاده از آنها ضروری است .زبان برنامهنویسی C#دارای
روش های متنوعی برای کار با انواع دستورات شرط ،تکرار و آرايه است .در این پودمان معرفی و کاربرد انواع ساختار
تکرار ،آرايه و فنون جست  وجوی داده ها را فرا خواهید گرفت.

واحد یادگیری 3
شایستگی کار با ساختار تکرار
آیا تا به حال پی برده اید
چرا در برخی برنامه ها ،دستورات تکرار می شوند؟
چگونه میتوان در برنامه ،اجرای چند دستور را به تعداد معین تکرار کرد؟
چگونه میتوان تعیین کرد تا زمان برقراری یک شرط اجرای چندین دستور تکرار شود؟
ساختار تکرار چگونه به بهینه سازی مسئله کمک می کند؟
هدف از این واحد شایستگی بهکارگیری ساختار تکرار در برنامه ها است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش ساختار تکرار در برنامه نویسی ،مسئله را تحلیل و در صورت نیاز برنامه را با استفاده از ساختار
تکرار کدنویسی و خطایابی کند.
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حلقه ها
آیا معلم از شما خواسته است تا جمع نمرات یک کالس  15نفره را محاسبه کنید؟
آیا در زنگ ورزش  10بار دور حیاط مدرسه دویدهاید؟
آیا در یک مسابقه فوتبال به عنوان یک گروه ،فرصت زدن  5پنالتی به گروه مقابل را داشتهاید؟
همه اینها شما را به یاد کارهای تکراری میاندازد .هرگاه یک یا چند عمل تکراری داشته باشیم ،میتوانیم از
ساختاری به نام حلقه استفاده کنیم .این ساختار به شما کمک میکند تا یک یا چند دستور را یکبار بنویسید؛
ولی چندین بار اجرا کنید.
هنگامیکه تعداد تکرار دستورات مشخص باشد حلقه معین است و در مواردی که از ابتدا تعداد تکرار دستورات
مشخص نیست حلقه نامعین است.
فعالیت گروهی

به مثالهای زیر توجه کرده و با کمک هنرآموز خود ،مشخص کنید کدامیک از آنها معین یا نامعین هستند.
مثال

نوع حلقه (معین یا نامعین)

یک نجار روزانه  12صندلی میسازد.
تا زمانی که دبیر ورزش سوت پایان را بزند همه هنرجویان چندین نرمش
کششی انجام میدهند.
در یک نانوایی بربری ،نانوا در هر تنور  60عدد نان میپزد.
یک نقاش ساختمان در یک روز تعدادی دیوار با ابعاد مختلف را رنگ میزند.

برای آشنایی بیشتر با حلقه به مثال زیر توجه کنید:
مثال :یک هنرآموز ،فعالیت منزل هنرجویان را تحویل گرفته ،پس از بررسی گزارش هرکدام را در دفتر ارزشیابی
خود وارد میکند .تعداد هنرجویان  22نفر است.
دریافت فعالیت یک هنرجو
مشاهده و بررسی فعالیت
ثبت گزارش فعالیت ،در دفتر ارزشیابی
تحویل فعالیت بررسیشده به هنرجو
تکرار مراحل باال
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ورودیها
شناخت مسئله

خروجیها
بدنه حلقه

دریافت فعالیت ،بررسی فعالیت ،ثبت گزارش برای هنرجو ،تحویل فعالیت
به هنرجو

0ـ شروع

شروع

1ـ در  iمقدار یک قرار بده
2ـ اگر  iکوچکتر یا مساوی  22است برو به مرحله بعد،

i←1

وگرنه برو به مرحله 8
3ـ فعالیت هنرجوی  iام را دریافت کن
4ـ فعالیت را مشاهده و بررسی کن
  5ـ ثبت گزارش فعالیت ،در دفتر ارزشیابی
 6ـ فعالیت به هنرجوی  iام تحویل داده شود
7ـ به  iیک واحد اضافه کرده و به مرحله  2برو

نادرست

i < = 22
درست
دریافت فعالیت یک هنرجو

  8ـ پایان
برای شمارش هنرجویان از متغیر  iاستفاده میکنیم.

ثبت گزارش فعالیت در دفتر ارزشیابی

پایان

در روند     نما قسمت های مربوط به حلقه را پر رنگ کنید.

فعالیتکارگاهی
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روندنمای باال را با توجه به الگوریتم برنامه تکمیل کنید.

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

مسئله :میخواهیم سیستم نوبتدهی یک مطب دندانپزشکی را مکانیزه کنیم ،بهطوریکه برای نوبتدهی به
  20بیمار خود از شمارههای چاپشده  1تا  20استفاده کند.
با توجه به روندنما الگوریتم زیر را کامل کنید.
0ـ شروع

شروع

1ـ مقدار  iرا برابر یک قرار بده
2ـ ....
4ـ ....
5ـ پایان

→

3ـ ....

1
نادرست

i

i < = 20

درست
 iرا نمایش بده
→

i+1

i

پایان

در روند     نما قسمت های مربوط به حلقه را پر رنگ کنید.

فعالیتکارگاهی

ـ اگر تعداد بیماران  30نفر باشد ،چه تغییری الزم است؟
ـ روندنما و الگوریتم را تغییر دهید تا تعداد بیماران را از ورودی دریافت کند.
مسئله :شرط قبولی در یک آزمون کسب حداقل نمره  12از  20است .میخواهیم نمرات هنرجویان یک کالس
 20نفره را دریافت کرده ،تعداد قبول شدهها را مشخص کنیم
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ورودیها
شناخت مسئله خروجیها

نمرات هنرجویان
تعداد قبول شده ها

بدنه حلقه
0ـ شروع

شروع

1ـ درشمارنده ( )COUNTمقدار صفر قرار بده

count ← 0

2ـ در iمقدار یک قرار بده

i←1

3ـ .....................................................................

نادرست

4ـ ......................................................................
  5ـ اگر نمره بزرگ تر یا مساوی  12بود به شمارنده یکی

i < = 20

درست
دریافت نمره هنرجو)(mark

اضافه کن
6ـ ..........................................................

نادرست

7ـ برو به مرحله 3

mark > = 12

درست

  8ـ شمارنده را نمایش بده

count ← count + 1

9ـ پایان

i←i+1

نمایش

count

پایان

در روند نما قسمت های مربوط به حلقه را پر رنگ کنید.

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

شایستگیهای حل مسئله ،شناسایی مسئله ،تولید /ارزیابی
راهحلها ـ زبان فنی
غیر فنی
ایمنی و
بهداشت
توجهات
زیستمحیطی
نگرش
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رعایت ارگونومی

نتایج
ممکن
قابلقبول

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره
تعیین داده و اطالعات مسئله ـ تعیین عملیات
تکرار شونده در راه حل ـ ارائه راه حل خالقانه 2
برای مسئله ـ بررسی قابل اجرا بودن راه حل

حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تعیین بدنه حلقه موردنیاز برای غیرقابل قبول توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه
برنامه ـ استفاده از ابزارهای خطایابی برای
رفع خطای برنامه

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

1
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ارزشیابی مرحله 1
نتایج
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...ممکن

تعیین داده ،اطالعات ،ورودی و خروجی در
باالتر از
مسئله ـ ارائه راهحل برای مسئله ـ توسعه راه 3
حد انتظار
حل مسئله

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :کاغذ ـ نوشتافزار
زمان 15 :دقیقه

حل مسئله
تکرار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره

در حد
انتظار

تعیین داده ،اطالعات ،ورودی و خروجی در مسئله
2
ـ ارائه راه حل برای مسئله

پایینتر از
حد انتظار

تعیین داده ،اطالعات ،ورودی و خروجی در مسئله 1

حلقه for
ساختار تکرار  forبرای پیادهسازی حلقه معین
مناسب است.

مقدار دهی اولیه متغیر

روندنمای حلقه for

False

بررسی شرط حلقه
حلقه

True

تغییر مقدار متغیر حلقه

دستورات بدنه حلقه

شکل رایج  forدر سی شارپ
٤

1

2

(تغییر مقدار متغیر حلقه ; شرط حلقه ; مقداردهی اولیه متغیر) for
٣

دستور یا دستوراتی که باید در حلقه تکرار شود

ابتدا مقداردهی اولیه متغیر انجامشده ( ،)1در صورت
صحیح بودن شرط حلقه ( )2دستورات بدنه حلقه ()3
اجرا میشود ،پس از اجرای دستورات بدنه حلقه ،مقدار
متغیر حلقه تغییر میکند ( )4و دوباره شرط حلقه بررسی
میشود .با نادرست شدن شرط حلقه کنترل برنامه به
دستورات پس از حلقه منتقل میشود .مطابق شکل 1
دستورات مراحل  3 ،2و  4تا برقراری شرط تکرار میشوند.

4

2

1

برنامه

3

ادامه برنامه
شکل1ـ ترتیب اجرای دستورات حلقه for
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كارگاه  1تبدیل روندنما به برنامه
میخواهیم روندنمایی که برای مطب دندانپزشکی طراحی کردیم را به برنامه تبدیل کنیم.
 1یک پروژه جدید به نام  Counterایجاد کنید.
 2قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کرده ،برنامه را اجرا کنید.
)for(int i=1; i<=20 ; i++
;)Console.WriteLine (i
 3برنامه را طوری تغییر دهید که برای یک درمانگاه خیریه با تعداد بیماران بیشتر قابل استفاده باشد.
شمارههای مورد نیاز از  100تا  999است.
 4برنامه را طوری تغییر دهید که حداکثر تعداد بیماران را از ورودی دریافت کند.
كارگاه  2بررسی شرایط حلقه تکرار معین

برای نظافت کارگاه و کالس ،هنرجویان یک کالس  30نفره را به دو دسته با شمارههای زوج و فرد تقسیم
کردهایم .هنرجویانی که در دفتر هنرآموز با شماره زوج ثبت شدهاند برای نظافت کالس و هنرجویان با شماره فرد
برای نظافت کارگاه انتخاب شدهاند .میخواهیم برنامهای بنویسیم که شماره هنرجویانی که برای نظافت کالس
انتخابشدهاند را به ترتیب در خطهای جداگانه چاپ کند.
 1یک پروژه جدید به نام  Evenایجاد کنید.
 2قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کرده ،خروجی را بررسی کنید
یادداشت

برای سرعت برنامهنویسی در  ،VSپس از نوشتن دستور  forدو بار کلید  tabرا فشار دهید و دستور را
ویرایش کنید.
)for (int i = 2; i <= 30; i += 2
;)Console.Write ("{0,5}", i

 3پس از پرانتز دستور  forعالمت ; قرار داده ،خروجی را بررسی کنید.
نتیجه را برای همگروهی و هنرآموز خود توضیح دهید.
 4قطعه کد مرحله  2را بهصورت زیر تغییر داده ،نتیجه را با مرحله قبل مقایسه کنید.
)for (int i = 2; i <= 30; i++
{
;i++
;)Console.Write ("{0,5}", i
}   
 5بررسی کنید درصورتیکه آکوالدهای قطعه کد باال حذف شوند خروجی چه تغییری میکند؟
 6قطعه کد مرحله  2را طوری تغییر دهید تا شماره هنرجویانی که باید کارگاه را نظافت کنند چاپ کند.
 7در عبارت منطقی ،عالمت => را به =< تبدیل کنید ،خروجی چه تغییری میکند؟
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فعالیت گروهی

خروجی قطعه کدهای زیر را با کمک همگروهی خود و بدون استفاده از رایانه بنویسید ،سپس آن را اجرا و
نتیجه را مقایسه کنید.
حلقه

خروجی برنامه ازنظر شما خروجی برنامه پس از اجرا

)ـ ـ for(int i=5 ; i > =1 ; i
;)Console.Write (i
)for(int i=0 ; i<10 ; i + =3
;)Console.WriteLine (i
)for(int i=10 ; i > =0 ; i- = 2
;)Console.WriteLine (i
كنجكاوي

فعاليتمنزل

آیا متغیر حلقه میتواند از نوع  f loat ، byteیا  charباشد؟
هنرآموزی میخواهد ده نفر از هنرجویان یک کالس را به گروههای  2نفره تقسیم کند ،او قصد دارد در هر
گروه به ترتیب یک نفر از اول فهرست و یک نفر از آخر فهرست را قرار دهد .برنامهای بنویسید که شماره
هنرجویان هر گروه را در خروجی نمایش دهد.
كارگاه  3کار با متغیر خارج بالک
میخواهیم برنامهای بنویسیم که بازی ُهپ را برای مضارب  5شبیهسازی کند.
در بازی هپ ،هر جا که به مضرب عدد تعیین شده می رسیم باید پیام هپ را چاپ کنیم.
 1یک پروژه جدید به نام  Gameایجاد کنید.
 2قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کرده ،خروجی را بررسی کنید.
)for (int i = 1; i < = 100; i++
{
)if (i % 5 = = 0
;)"Console.WriteLine ("Hop
else
;)Console.WriteLine (i

}   

برنامه را اجرا کنید .عملکرد برنامه چیست؟
 3دستور زیر را به انتهای برنامه اضافه کنید تا مقدار نهایی متغیر  iپس از اتمام حلقه چاپ شود.
دلیل خطای زیر چیست؟ به کمک هنرآموز خود راهحل آن را پیدا کنید.
;)Console.Write ("Final i :"+ i
 4برنامه را برای مضارب  3بازنویسی کنید.
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كارگاه  4محاسبه مجموع
یک هنرستان می خواهد جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی مجموع زمان مطالعه هفتگی هر هنرجو را برحسب
دقیقه محاسبه کند و در تابلو اعالنات هر کالس نمایش دهد.
برای حل این مسئله ،مدت زمان مطالعه هر روز هنرجو را دریافت کرده و با مجموع زمان ها جمع می کنیم .هفته
 7روز است بنابراین عمل دریافت مدت زمان مطالعه روزانه و جمع بستن آن با بقیه زمان ها  7بار تکرار می شود.
 1روندنمای مسئله را کامل کنید.
شروع
پس از تکمیل روندنما ،قسمت های مربوط به حلقه را پررنگ کنید.
i←1
sum ← 0

نادرست

i<8

درست
دریافت زمان مطالعه روزانه هنرجو )(minute

sum ← sum + minute
...................................

...................

 2یک پروژه جدید به نام  SumOf Studyایجاد کنید.
 3قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کرده ،برنامه را کامل کنید.

پایان

...........................

)for (int i= 1; i<8 ; i++
{
;)Console.WriteLine("Please rate the day {0} enter in minutes=", i
;))(minute = int.Parse(Console.ReadLine
; sum = sum + ...........................
}
;)Console.WriteLine("you studied for {0} minutes a week", sum
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 4برنامه را طوری تغییر دهید که مجموع ساعات مطالعه ماهانه هنرجو را نمایش دهد.
 5برنامه را توسعه دهید تا میانگین ساعت مطالعه ماهانه هنرجو را نمایش دهد.

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

كارگاه  5خروج زودرس از حلقه
میخواهیم بازی حدس ماه تولد را بنویسیم .کاربر اول شماره ماه تولد خود را وارد کرده ،کاربر دوم باید شماره
ماه را حدس بزند .با هر حدس اشتباه یک امتیاز از کاربر دوم کم میشود و حداکثر  5بار اجازه دارد تا شماره ماه
را حدس بزند .در آخر برنامه امتیاز بازیکن دوم نمایش داده میشود .امتیاز اولیه  5است.
 1یک پروژه جدید به نام  MonthGuessایجاد کنید.
 2کد زیر را تکمیل کرده ،در متد () Mainوارد کنید و برنامه را اجرا کنید.
در کد زیر متغیرهای موردنیاز برنامه را اعالن کرده ،دستورات دریافت آنها از ورودی را تکمیل کنید.
................................
;int score= 5
; )"Console.   Write ("Enter number your month:
month = ........................................................................................................................................
;)(Console.   Clear
)for (int i = 1; i <= 5; i++
{
; )"?Console.Write ("your guess
guess = ...............................................................................................................................
)if (guess == month
{
;Console.   ForegroundColor= ConsoleColor.   Green
; )"Console.   WriteLine ("you win
; )Console.   WriteLine ("your score: {0}", score
;break

}
else
;score - = 1
; )"! Console.   WriteLine ("try again

{

}
}
در مواقعی که نیاز دارید برنامه زودتر از موعد از حلقه خارج شود میتوانید از دستور  breakاستفاده کنید.
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 3خروجی برنامه را با مقادیر زیر  Traceکنید.

مقدار  monthرا پنج وارد کنید.
خروجی

guess score
3
8
5

مقدار  monthرا یازده وارد کنید.
i

خروجی

guess score
3
8
2
4
5

1
2
3

i
1
2
3
4
5

 4برنامه را اصالح کنید.
پس از اجرای برنامه و  Traceمتوجه شدید که با حدس اشتباه در بار پنجم مشابه دفعات قبل پیام !try again
دیده میشود ،برنامه را طوری تغییر دهید که پس از  5بار حدس اشتباه کاربر دوم ،پیام مناسب دیگری چاپ
شده ،شماره ماه تولد را نمایش دهد.
فعالیت گروهی

جدول زیر را به کمک همگروهی خود تکمیل کنید.
قطعه کد
) ;for (int k = 10; k <= 15
{
;)Console.WriteLine(k
;k++
}
;int i = 1
;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan
)for (; i<=10; i++
{
;)"Console.WriteLine("Iran
;i++
}
;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Cyan
);;( for
{
;)"Console.WriteLine("Iran
}
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خروجی برنامه
ازنظر شما

خروجی برنامه
پس از اجرا

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

فعاليتمنزل

فیلم

فعالیتکارگاهی

برای قطعه کد زیر پس از اجرا و بررسی نتیجه ،یک مسئله کاربردی بنویسید.
)for (int i = 0; i <100; i+=3
;)Console.WriteLine ("{0,3}", i
فیلم شماره  :11102اجرای گامبهگام برنامه

ـ پس از مشاهده فیلم ،برنامه  MonthGuessرا با کمک
کلید  F10گام به گام اجرا کنید .تغییرات متغیرها را در
جدول زیر یادداشت کنید.

month

خروجی

guess score

i

ـ برنامه کارگاه  3را با استفاده از پنجره  localگامبهگام اجرا کنید .چرا پس از اجرا و اتمام کار حلقه ،متغیر i
از پنجره  localحذف میشود؟

فعاليتمنزل

ـ هنرستان دخترانه پروین اعتصامی هر سال به مناسبت میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) و روز دختر
به هنرجویانی که نام آنها معصومه است هدیه میدهد .برنامهای طراحی کنید که با دریافت نام هنرجویان
یک هنرستان تعداد هنرجویانی که هم نام حضرت معصومه (س) هستند را نمایش دهد .تعداد کل هنرجویان
هنرستان در ابتدای برنامه از کاربر دریافت شود.
ـ برنامه را با کمک کلید  F10گامبهگام اجرا کرده ،با واردکردن نام  5هنرجو مقدار متغیرهای ورودی و
خروجی را مشاهده کرده ،در جدول زیر وارد کنید.
خروجی

count

name

مقدار متغیر حلقه i /

1
2
3
4
5
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حلقه while
آیا تا به حال بازی حدس عدد را با دوستان خود انجام دادهاید؟ در این بازی بازیکن اول عددی را در ذهن خود
انتخاب کرده و بازیکن دوم عددهایی را حدس می زند تا وقتیکه عدد را پیدا کند .به نظر شما آیا از ابتدا مشخص
است که بازیکن دوم با چند حدس به جواب میرسد؟
آیا میزان مسافتی که خودرو با یک باک پر از بنزین طی میکند ،همیشه یکسان است؟
آیا میدانید در زمانی که چراغ راهنمایی یک تقاطع سبز است ،چه تعدادی خودرو از تقاطع عبور میکند؟
تعیین تعداد خودروهایی که از چهارراه تا زمانی که چراغ راهنمایی سبز است ،عبور میکنند یک حلقه نامعین
است .چون تعداد خودروهایی که میتوانند در آن زمان از چهارراه عبور کنند مشخص نیست.
آیا مشخص است که یک فرد برای دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی چند بار آزمون میدهد؟
همه مثالهای باال یک نوع حلقه نامعین هستند ،که از ابتدا تعداد تکرار مشخص نیست .در اینگونه موارد اغلب
از دستور  whileاستفاده میشود.
فعالیت گروهی

با کمک همگروهی و هنرآموز خود دو مثال دیگر برای حلقه نامعین بزنید.
ساختار دستور while

(شرط حلقه) while
}
; دستور یا دستورات

روندنمای حلقه while

false

شرط حلقه

{

حلقه
true

دستور  یادستورات

در صورت درست بودن شرط حلقه ،دستور یا دستورات بدنه حلقه اجرا میشود و شرط خروج از حلقه ،while
نادرست بودن شرط حلقه است.
كارگاه  6به کار گیری حلقه while
می خواهیم میانگین نمره درس ادبیات هنرجویان پایه یازدهم یک هنرستان را محاسبه کنیم .برای این کار باید
با دریافت نمره هنرجویان مجموع نمرات را محاسبه کنیم ،اما تعداد هنرجویان مشخص نیست .بنابراین شرط
پایان عملیات را وارد کردن عدد منفی برای نمره در نظر می گیریم.
 1روندنمای مسئله را رسم کنید.
 2یک پروژه جدید به نام  Averageایجاد کنید.

70

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

 3قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کنید و برنامه را تکمیل کنید.
;float sum=0,avg
;int count=0
;)Console.Write("Enter mark {0} =", count+1
;))(float mark=float.Parse ( Console.ReadLine
)while(...........
{
;sum = sum + mark
;count++
;)Console.Write("Enter mark {0} =", count+1
;)) (mark = float.Parse(Console.ReadLine

کاربرد متغیر  countچیست؟
 4دستورات الزم برای محاسبه و نمایش میانگین را به برنامه اضافه کنید.
فعالیتکارگاهی

}

قطعه کدهای زیر را  Traceکرده ،اولین و آخرین مقدار چاپ شده را در جدول زیر بنویسید.
دستور

اولین مقدار در خروجی

آخرین مقدار در خروجی

;int i = 99
)while (i > =1
;)Console.WriteLine (- -i
;int i = 100
)while (i <= 1000
;)Console.WriteLine (++i

كارگاه  7یافتن بزرگترین مقدار
یک شرکت خدماتی با هدف تشویق کارمندان خود میخواهد به فردی که بیشترین ساعت کاری را در ماه
اسفند داشته است ،مبلغ  200000تومان بن خرید هدیه دهد .میخواهیم برنامهای بنویسیم که در انتهای ماه
ساعتهای کاری هر کارمند را دریافت کرده ،بیشترین ساعت کاری را چاپ کند.
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الگوریتم مسئله به صورت زیر است:
ورودیها
شناخت مسئله خروجیها

ساعت کاری افراد
بیشترین ساعت کاری

بدنه حلقه
0ـ شروع

شروع

1ـ ساعت کاری نفراول را دریافت کن()hour
2ـ ساعت کاری نفر اول را در  maxقرار بده
3ـ اگر ساعت کاری( )hourبزرگ تر از صفر نبود برو

دریافت ساعت کاری نفر اول )(hour
max ← hour

به مرحله 7
4ـ ساعت کاری نفر بعدی را دریافت کن()hour
  5ـ اگر ساعت کاری( )hourبزرگ تر از  maxبود آن را

نادرست

در  maxقرار بده

hour<0
hour
>0
درست

6ـ برو به مرحله 3
7ـ  maxرا نمایش بده
  8ـ پایان

نادرست
درست

نمایش max

پایان

در روند نما قسمت های مربوط به حلقه را پر رنگ کنید.
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 1یک پروژه جدید به نام  Maxایجاد کنید.
 2متغیرهای استفاده شده در قطعه کد زیر را اعالن کرده ،قطعه کد زیر را تکمیل و برنامه را اجرا کنید.
..............................
;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue
;)"Console.WriteLine("\ nEnter hour
..............................
hour = .............................
;max=hour
)while (hour >0
)if (hour > max
;max = hour
;)"Console. WriteLine ("\ nEnter 0 for Exit
;)" Console. Write ("Enter hour:
;))(hour = int.Parse (Console.ReadLine

{

}

;)Console.WriteLine("max= {0}", max

شرط خروج از حلقه در این برنامه چیست؟
 3برنامه را طوری تغییر دهید که کمترین ساعت کاری را نمایش دهد.
 4برنامه را طوری تغییر دهید که کمترین و بیشترین ساعت کاری را نمایش دهد.
فعالیتکارگاهی

ماشینحساب کنسولی همانند شکل رو  به رو
ایجاد کنید.
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ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج
کار
ممکن
مکان و )...

ایجاد
برنامه با
حلقه

مكان :كارگاه استاندارد رایانه

تجهيزات :رایانهای که نرمافزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

باالتر از
حد انتظار
در حد
انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)
تعیین اجزای ساختار حلقه با توجه به مسئله و نوشتن کد آن -
 traceکردن حلقه در برنامه ـ رفع خطای برنامه
تعیین اجزای ساختار حلقه با توجه به مسئله و نوشتن کد آن

پایین تر از تعیین اجزای ساختار حلقه با توجه به مسئله
حد انتظار

حلقههای متداخل

نمره
3
2
1

در برخی از مواقع ،یک دستور تکرار را در داخل دستور تکرار دیگری به کار میبریم .بهعبارتدیگر هنگامیکه در
داخل یک حلقه ،حلقه دیگری قرار داشته باشد ،حلقههای تودرتو یا متداخل نامیده میشوند.
دبیر ورزش از هنرجویان خود خواسته است تا پنج بار دور حیاط مدرسه دویده ،در پایان هر دور سه حرکت
بارفیکس انجام دهند.
میخواهیم در یک مجتمع  10طبقهای که هر طبقه دارای  8واحد است ،غذای نذری پخشکنیم .چند غذا برای
این مجتمع نیاز است؟
همه این مثالها کارهای تکراری است که در درون کار تکراری دیگری قرار دارند و کاربرد حلقههای متداخل را بیان میکنند.

فعالیت گروهی
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به کمک هم گروهی خود شکل را توصیف کنید.

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

كارگاه  8کاربرد حلقه های متداخل
میخواهیم برای دانشآموزان کالس سوم برنامهای بنویسیم که جدولضرب  5در  5را نمایش دهد.
 1یک پروژه جدید به نام  Multipleایجاد کنید.
 2قطعه کد زیر را در متد () Mainوارد کنید.
)for (int i = 1; i <= 5; i++
{
;)Console.Write ("{0,4}", i * 1
;)Console.Write ("{0,4}", i * 2
;)Console.Write ("{0,4}", i * 3
;)Console.Write ("{0,4}", i * 4
;)Console.Write ("{0,4}", i * 5
;)(Console.WriteLine
}
برنامه را اجرا کنید .آیا خروجی یک جدولضرب را نشان میدهد؟
 3با توجه به اعداد مشخصشده یک تا پنج ،در کد مرحله  2با استفاده از دستور حلقه  forدستورهای
 Console.Writeرا به یک دستور تبدیل کنید.
 4برای تنظیم نمایش جدولضرب به جای جا نگهدار از دستور  SetCursorPositionاستفاده کنید.
 5برنامه را با کمک کلید  f10خط به خط اجرا کنید.
فعاليتمنزل

سیستم نوبتدهی مطب دندانپزشکی را طوری تغییر دهید که برای یک هفته که شامل شش روز کاری
است نوبتدهی انجام دهد.
كارگاه  9توسعه حلقۀ متداخل
آیا به خودپرداز جهت دریافت وجه نقد مراجعه کردهاید؟ فکر
میکنید خودپرداز چگونه پرداخت انواع اسکناس را انجام
میدهد؟ اگر خودپردازی دارای اسکناسهای  2و  5هزارتومانی
باشد و شما درخواست  50هزار تومان وجه نقد کنید ،چگونه
پرداخت را انجام میدهد؟ چه روشهای پرداختی میتواند
داشته باشد؟ جدول رو بهرو را تکمیل کنید.
خودپرداز از شمارش برای پرداخت وجه نقد استفاده میکند
و با توجه به موجودی اسکناسها پرداخت را تعیین میکند.

تعداد اسکناس 5
هزار تومانی

تعداد اسکناس 2
هزار تومانی

8

5
10
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الگوریتم :اگر  Xتعداد اسکناسهای  2هزارتومانی و  Yتعداد اسکناسهای  5هزار تومانی باشد برای اینکه
پرداخت معادل  50هزار تومانی باشد شرط روبه رو باید برقرار باشد:
2000X+5000Y=50000
به کمک حلقه متداخل همه مقادیر  Xو  Yرا بررسی میکنیم هرکدام در شرط باال صدق کرد ،میتواند یک
پرداخت برای  50هزار تومانی باشد.
 1یک پروژه به نام  ATMایجاد کنید.
 2قطعه کد زیر را در بخش  Mainبنویسید.
)for (int X = 0; X <= 25; X++
{
)for(int Y = 0; Y <= 10; Y++
{
)if (2000 * X + 5000 * Y = = 50000
;)Console.WriteLine ("X={0},Y={1}", X, Y
}
}

برنامه را اجرا کنید .آیا با جدولی که شما کامل کردهاید مطابقت دارد؟ فکر میکنید خودپرداز کدام پرداخت را
انجام میدهد؟
چرا مقدار نهایی  Xمقدار  25و مقدار نهایی  Yمقدار  10در نظر گرفتهشده است؟
 3برنامه چند حالت را با مقادیر مختلف ( )X,Yآزمایش میکند تا به جواب برسد؟
 4برنامه را با فرض اینکه خودپرداز اسکناس  10هزار تومانی هم دارد ،بنویسید.
 5برنامه را طوری تغییر دهید که وجه نقد درخواستی کاربر را از ورودی دریافت کنیم.
فعاليتمنزل

ـ برنامه کارگاه  6را توسعه دهید تا با دریافت نمرات بقیه دروس پایه یازدهم  ،میانگین آنها را محاسبه و
نمایش دهد.
ـ کمترین و بیشترین میانگین نمره را نمایش دهید.

ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
مراحل
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
کار
مکان و )...
ایجاد
برنامه با
حلقههای
متداخل
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مكان :كارگاه استاندارد رایانه

تجهيزات :رایانهای که نرمافزار IDE

برنامه نویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد
انتظار
در حد
نوشتن برنامه
انتظار
پایین تر از
تعیین تعداد حلقه های یک مسئله
حد انتظار

نوشتن برنامه ـ اجرای گام به گام حلقه متداخل ـ رفع
خطای حلقه متداخل

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مرحله ایجاد برنامه با حلقه
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار

نمره
3
2
1

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:
 1حل مسئله تکرار
 3ایجاد برنامه با حلقههای متداخل

2

ایجاد برنامه با حلقه

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش ساختار تکرار در برنامه نویسی ،مسئله را تحلیل و در صورت نیاز برنامه را با استفاده از ساختار تکرار کدنویسی و خطایابی کند.
شاخصها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

تعیین داده ،اطالعات ،ورودی و خروجی در مسئله ـ ارائه راهحل برای مسئله ـ توسعه راه حل درصورت نیاز

2

تعیین و مقداردهی اجزای ساختار تکرارـ نوشتن برنامه ـ تبدیل راه حل مسئله تکرار به برنامه ـ خطایابی و رفع خطاهای برنامه

3

نوشتن برنامه ـ رفع خطاهای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامه نویسی روی آن نصب است ـ نوشت افزار ـ کاغذ
زمان 60 :دقیقه (حل مسئله تکرار  15دقیقه ـ ایجاد برنامه با حلقه  20دقیقه ـ ایجاد برنامه با حلقه های متداخل  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

حل مسئله تکرار

1

2

ایجاد برنامه با حلقه

2

3

ایجاد برنامه با حلقه های متداخل

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
حل مسئله ،شناسایی مسئله،تولید /ارزیابی راه حل ها ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تعیین بدنه حلقه مورد نیاز برای برنامه ـ استفاده از ابزارهای خطایابی برای رفع خطای برنامه
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 4
شایستگی کار با آرایه
آیا تا به حال پی برده اید
اسامی هنرجویان یک کالس و نمرات آنها چگونه در حافظه نگه داری و پردازش می شود؟
چگونه میتوان مجموعهای از واژهها و معانی آنها را بر اساس حروف الفبا مرتب کرد؟
چگونه میتوان معنی یک واژه را در بین واژههای مرتبشده بر اساس حروف الفبا جست وجو کرد؟
چگونه میتوان نمرات هنرجویان را همراه با نام آنها بهصورت نزولی مرتب کرد؟
هدف از این واحد شایستگی استفاده از آرایه است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش ساختار آرایه مسئله را تحلیل کرده ،برنامه را ایجاد و خطایابی کند.
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آرایه
میدانیم برای نگه داری دادهها در حافظه ،از متغیر استفاده میشود .برای مثال برای نگه داری نام یک هنرجو،
متغیری از نوع رشته تعریف میشود.
سعید
فهرست اسامی هنرجویان کالس را در نظر بگیرید .اگر
در برنامهای نیاز باشد که نام تمام هم کالسیهای خود را
مجید
دریافت و نگه داری کنید ،چه خواهید کرد؟ آیا به تعداد
محمد
هم کالسیهایتان متغیر تعریف میکنید؟
در این مثال ،بهجای اینکه اسامی هر یک از هنرجویان
علی
را در متغیرهای جدا ذخیره کنیم ،میتوانیم جدولی به
شکل روبه رو تعریف کرده ،اسامی را در آن نگه داری
حسین
کنیم:
این جدول شامل نام پنج هنرجو است .اسامی هنرجویان
در ردیفهای مجزا نوشتهشده است .برای این جدول ،یک
نام مناسب انتخاب میکنیم .همچنین برای دسترسی به
نام هنرجویان ،در کنار هر نام ،یک شماره قرار میدهیم.
برای مثال ،نام نفر سوم ،محمد است.

فعالیتکارگاهی

شماره

نام

1

سعید

2

مجید

3

محمد

4

علی

5

حسین

ـ روندنمایی رسم كنيد که اسامی پنج هنرجو را دریافت کرده ،سپس اسامی را از آخر به اول نمایش دهد.
روش انجام کار :اگر برای هر هنرجو متغیر جداگانهای تعریف کنیم ،نیاز به تعریف پنج متغیر است .دریافت
مقدار از ورودی و قرار دادن در متغیر باید برای هر پنج اسم انجام شود؛ یعنی نام اول را دریافت و در متغیر
اول قرار دهیم ،سپس نام دوم را دریافت و در متغیر دوم قرار دهیم و این روال را تا متغیر پنجم ادامه دهیم.
در پایان متغیر پنجم ،چهارم ،سوم ،دوم و اول را نمایش دهیم.
ـ برنامه این الگوریتم را به زبان سی شارپ بنویسید.
در این مثال ،اگر تعداد اسامی  30نفر باشد:
چه تعداد دستور خواندن از ورودی و نوشتن روی صفحه نمایش الزم است؟
آیا میتوان از دستور  forبرای خواندن ورودیها و نوشتن اسامی استفاده کرد؟
برای چنین مسئلههایی که با دادههای زیاد سروکار دارند ،چه روشی را پیشنهاد میکنید؟
در زبانهای برنامهنویسی مانند سی شارپ برای نگه داری تعدادی داده هم نوع ،از مفهوم آرایه استفاده میشود.
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آرایه ،فهرستی از عناصر هم نوع است که تحت یک نام مشترک کنار هم در حافظه ذخیره میشوند .هر خانه
آرایه ،یک عنصر آرایه نامیده میشود .برای تفکیک و دسترسی به هر عنصر ،از یک عدد صحیح به نام اندیس
استفاده میشود .در زبان سی شارپ ،اندیس اولین عنصر آرایه صفر است ،اندیس عنصر بعدی یک و به همین
ترتیب اندیس عناصر یکییکی اضافه میشوند.
فهرست اسامی  5هنرجو را میتوان به شکل زیر در نظر گرفت:
آخرین اندیس
تعداد عناصر
 5عدد است

4

3

2

1

0

حسین

علی

محمد

مجید

سعید

اولین اندیس
عنصر

تعداد عناصر آرایه را طول آرایه مینامند .آرایه باال دارای طول  5است و عناصر آن از  0تا  4شمارهگذاری شده است.

اعالن آرایه
به یاد دارید برای اعالن یک متغیر از نوع رشته ای به شکل زیر عمل میکردیم:
;string name

در زبان سی شارپ میتوان تعریف و ایجاد آرایه را در دو مرحله انجام داد .برای تعریف یک آرایه که از نوع
رشتهای است ،در مرحله اول ،مشابه اعالن متغیر رشتهای به شکل زیر عمل میشود:
;string[ ] name
در این دستور متغیر  ،nameآرایهای از نوع رشته ای اعالنشده است؛ اما تعداد خانههای آرایه مشخص نیست
و حافظهای برای آرایه تخصیص نیافته است.
در مرحله دوم با استفاده از عملگر  newو مشخص کردن اندازه آرایه ،حافظه مناسب به آرایه اختصاص دادهشده،
آرایه ایجاد میشود.
;]name = new string[5
در این دستور name ،نام آرایهای است که در مرحله قبل اعالنشده بود string .نوع عناصر و  5تعداد عناصر
آرایه است .اندیس عناصر آرایه از  0تا  4است.
فعالیتکارگاهی

یک پروژه جدید ایجاد کنید و دستور اعالن آرایه و دستور تخصیص حافظه به آرایه  nameرا بنویسید.
بررسی کنید محتوای هر عنصر آرایه چیست؟

برای دیدن محتوای عناصر آرایه ،برنامه را با کلید  F10اجرا کنید .سپس با قرار دادن اشارهگر ماوس روی
نام آرایه و کلیک روی عالمت  +مقادیر آرایه را مشاهده کنید.
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مرحله اعالن آرایه و تخصیص حافظه به آن را میتوانیم در یک دستور و بهصورت زیر بنویسیم:
;]string[] name = new string[5
یکی از اشکال تعریف و ایجاد آرایه
فعالیتکارگاهی

;[تعداد عناصر آرایه] نوع داده  = newنام آرایه [] نوع داده

ـ آرایهای به نام  salaryبرای نگه داری حقوق  300کارمند اعالن کنید.
ـ آرایهای به نام  vowelsبرای نگه داری حروف صدادار انگلیسی اعالن کنید.
ـ آرایهای به نام  lampبرای نگه داری وضعیت روشن و خاموش بودن پنج المپ اعالن کنید.
ـ آرایهای با نام دلخواه برای نگه داری اسامی ماههای سال اعالن کنید.
ـ آرایهای با نام دلخواه برای نگه داری معدل هنرجویان کالس اعالن کنید.
مقداردهی عناصر آرایه
در فهرست اسامی هنرجویان ،با دانستن شماره هنرجو در فهرست اسامی ،بهراحتی میتوان به نام وی دسترسی
داشت.
برای دسترسی به خانههای آرایه ،از نام آرایه به همراه اندیس عنصر بهصورت زیر استفاده میکنیم:
[اندیس] نام آرایه
برای مثال ] name[0اولین عنصر آرایه و ] name[2سومین عنصر آرایه است.
هر متغیر در هر لحظه میتواند فقط یک مقدار داشته باشد و با انتساب مقدار جدید ،مقدار قبلی آن از بین
میرود .در آرایه نیز با انتساب یک مقدار جدید در هر عنصر ،مقدار قبلی از بین رفته ،مقدار جدید جایگزین
خواهد شد.
برای مقداردهی عناصر آرایه روشهای مختلفی وجود دارد .یک روش مقداردهی ،استفاده از دستور انتساب است.
برای مثال دستور زیر مقدار  maryamرا در خانه سوم آرایه رشتهای  nameقرار میدهد:
;"name[2] = "maryam

كنجكاوي

چرا برای مراجعه به خانه سوم آرایه ،از اندیس  2استفاده شده است؟
مقداردهی عناصر آرایه با دستور انتساب

برداشت

;مقدار = [اندیس] نام آرایه

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3
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كارگاه  1تعریف و مقداردهی آرایه
هنرجویی قصد دارد که قطعات رایانه را جداگانه خریداری کرده ،در منزل آن را مونتاژ کند.
میخواهیم برنامهای بنویسیم که یک آرایه اعالن کرده ،اسامی قطعات خریداریشده را در آن قرار دهیم.
 1پروژه جدیدی به نام  Computerایجاد کنید.
 2کد زیر را در متد () Mainبنویسید.
;]string[ ] computer = new string[5
آرایه  computerدارای  5خانه از نوع رشته ای است.
 3اسامی قطعات رایانه را در خانههای اول ،دوم ،سوم ،چهارم و پنجم آرایه قرار دهید.
;"computer[0] = "CPU
;"computer[1] = "MainBoard
;"computer[2] = "RAM
;"computer[3] = "HDD
;"computer[4] = "DVD
 4برای ذخیره کردن اسامی قطعات دیگر ،چه تغییری در کد باید بدهیم؟
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 5برنامه را با فشردن کلید  F10یا از طریق
منوی  Debugگزینه  Step Overاجرا کنید.
مشاهده خواهید کرد با هر بار فشردن کلید ، F10
یک دستور با رنگ زرد مشخص میشود .این
دستور ،دستوری است که اجرا خواهد شد .برنامه را
تا دستور ;" computer[2] = "RAMاجرا كرده،
اشارهگر ماوس را روي دستور قرار دهید .در کادر
ظاهر شده ،روی عالمت  +کنار نام آرایه کلیک
شکل  3ـ مشاهده محتوای عناصر آرایه در زمان اجرا
کنید .شکل  3مشاهده خواهد شد.
چرا مقدار برخي از عناصر برابر  nullاست؟
 6برای نگه داری قیمت قطعات رایانه ،آرایه  priceرا متناظر با آرایه نام قطعات اعالن کنید.
.....................................................................................................................................................................................
 7عناصر آرايه  priceرا مقداردهي كنيد.
کد زیر را تكميل كرده ،به متد  Mainاضافه كنيد.
;price[0]= 200000
;price[1]= 150000
;price[2]= ...............................
......................................................
......................................................
 8برنامه را با کلید  F10تا رسیدن به دستور مقداردهی ] price[2اجرا کنید و محتوای آرایه price
را مشاهده کنید.
محتوای آرایه  priceچیست؟ چرا؟
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 9دستور زیر را جایگزین کد مرحله  2و  3کنید.
;}"string[] computer= new string[]{"CPU", "MainBoard", "RAM", "HDD", "DVD
روش دیگر مقداردهی عناصر آرایه ،مقداردهی در هنگام اعالن و تخصیص حافظه به آرایه است در این حالت باید
مقادير اوليه آرايه مشخص باشد .در اين روش آرایه مانند قبل اعالن میشود ولی در انتهای اعالن آرایه و در بین
عالمتهای { } مقدار عناصر آرایه به ترتیب معین میشود.
روش دیگر اعالن و مقداردهی آرایه در یک دستور
;{مقدار آخرین عنصر ,... ,مقدار دوم ,مقدار اول} [] نوع داده  = newنام آرایه [] نوع داده
 10دستور زیر را جایگزین کد مرحله  9کنید.
;}"string[] computer= new string[5]{"CPU", "MainBoard", "RAM", "HDD", "DVD
بهجای عدد  5عدد  4را قرار دهید .خطای رخداده چیست؟
 11دستور زیر را جایگزین کد مرحله  9کنید.
;}"string[] computer= {"CPU", "MainBoard", "RAM", "HDD", "DVD
در حالتی که آرایه دارای مقادیر اولیه مشخص است ،میتوان بدون استفاده از عملگر  newآرایه را بهصورت زیر ایجاد کرد:
اعالن و مقداردهی آرایه بدون استفاده از عملگر new

; {مقدار آخرین عنصر ,... ,مقدار دوم ,مقدار اول} = نام آرایه [] نوع داده
برنامه را اجرا کرده ،نتیجه را با مراحل قبل مقایسه کنید.
 12دستوری برای تغییر مقدار عنصر شماره  3آرایه  computerبه " "Keyboardبه کد اضافه کنید.
برنامه را با  F10اجرا کرده ،محتوای عناصر آرایه  computerرا مشاهده کنید
 13دستوری بنویسید که قیمت  Keyboardرا از ورودی دریافت کرده و در عنصر شماره  3آرایه
 priceقرار دهد.
یادداشت

برای مقداردهی عناصر آرایه در دستور اعالن آرایه ،برای جلوگیری از خطای حاصل از کم یا زیاد بودن تعداد
مقادیر انتسابی به آرایه ،بهتر است از تعریف و مقداردهی آرایه بدون استفاده از عملگر  newاستفاده کنیم.

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیستمحیطی

شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

شایستگیهای تصمیمگیری ،تشخیص اهداف و محدودیتها
ـ زبان فنی
غیر فنی

ایمنی و
بهداشت
توجهات
زیستمحیطی
نگرش

نتایج
استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره
ممکن

قابلقبول

رعایت ارگونومی

تعیین داده ها و پردازش هایی که باید روی آنها
انجام شود ـ بررسی لزوم استفاده از آرایه در
برنامه

2

حفاظت از تجهیزات کارگاه

غیرقابل
دقت در تشخیص ساختار مناسب داده هنگام قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

تعریف آرایه در برنامه

این شایستگیها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
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مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

اعالن
آرایه

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرم افزار  IDEروی
آن نصب است
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر
از حد ایجاد آرایه و مقداردهی اولیه عناصر آن ـ رفع خطای برنامه
انتظار
در حد
انتظار

ایجاد آرایه و مقداردهی اولیه عناصر آن

پایین تر
از حد تعیین نوع آرایه با توجه به داده ها
انتظار

نمره

3

2

1

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

نمایش عناصر آرایه
برای نمایش محتوای عناصر آرایه میتوان از متدهای () Writeیا () WriteLineاستفاده کرد .برای مثال برای
نمایش محتوای عناصر اول و دوم آرایه  priceخواهیم داشت:
;)]Console.WriteLine(price[0
;)]Console.Write(price[1
كنجكاوي

آیا میتوان با یک متد () WriteLineتمام عناصر آرایه را نمایش داد؟
حاصل اجرای دستور زیر چیست؟

كارگاه 2

;)Console.WriteLine(price

نمایش عناصر آرایه

میخواهیم برنامهای بنویسیم که با دریافت شماره یک روز هفته ،نام آن را نمایش دهد.
 1پروژه جدیدی به نام  Weekایجاد کنید.
 2اعالن آرایه  weekرا تکمیل کنید.
;}"string[] week = {"saturday",…………………,"friday
آرایه  weekدارای  7عنصر از نوع رشتهای برای نگه داری اسامی روزهای هفته است.
 3اعالن آرایه  weekو کد زیر را در متد  Mainبنویسید.
;)"  6):ـ Console.Write ("Enter the number one day of week (0
;))( byte num = byte.Parse (Console.ReadLine
;)]Console.WriteLine (week[num
برنامه را با اعداد مختلف اجرا کنید.
 4برنامه را با عدد  7اجرا کنید.
چه خطایی رخ میدهد؟ علت آن چیست؟
 5اگر بخواهیم بهجای اعداد  0تا  ،6اعداد  1تا  7دریافت شود ،چه تغییری باید در برنامه ایجاد کنیم؟
 6دستوراتی به برنامه اضافه کنید که اگر شماره وارد شده در محدوده مجاز نبود ،پیام مناسب نمایش
داده شود.
یادداشت

دسترسی به عنصری از آرایه که وجود ندارد ،باعث بروز خطا میشود.
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پیمایش آرایه
گاهی الزم است به بخشی یا تمامی عناصر آرایه مراجعه شود .برای مثال معلم هنگام حضور و غیاب ،اسامی را از
ابتدا تا انتهای فهرست هنرجویان میخواند .به این عمل پیمایش یا مرور آرایه میگوییم.
فرض کنید میخواهیم اسامی روزهای هفته را نمایش دهیم .یک روش آن است که عناصر آرایه را از ابتدا تا انتها
یکییکی نمایش دهیم .به دستورات زیر توجه کنید:
;}"string[] week = {"saturday",…………………,"friday
;)]Console.WriteLine (week[0
;)]Console.WriteLine (week[1
;)]Console.WriteLine (week[2
;)]Console.WriteLine (week[3
;)]Console.WriteLine (week[4
;)]Console.WriteLine (week[5
;)]Console.WriteLine (week[6
در این روش باید به تعداد عناصر آرایه از متد  WriteLineاستفاده شود.

اگر تعداد عناصر آرایه زیاد باشد و بخواهیم تمام عناصر آن را پیمایش کنیم ،چه روشی پیشنهاد میکنید؟ مقادیر
خانههای یک آرایه دارای  100عنصر را چگونه نمایش میدهید؟
برای پیمایش آرایههای بزرگ ،از حلقه تکرار استفاده میشود .برای مثال دستورات نمایش اسامی روزهای هفته
را میتوان بهصورت زیر نوشت:
)for(int i = 0; i < 7; i++
;)]Console.WriteLine(week[i
فعالیتکارگاهی
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برنامهای بنویسید که اسامی روزهای زوج آرایه  weekرا نمایش دهد.

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

كارگاه  3پیمایش آرایه
میخواهیم برنامهای بنویسیم که قیمت قطعات رایانه را از ورودی دریافت کند و قیمت کل رایانه را به همراه نام
و قیمت قطعات در خروجی نمایش دهد.
 1پروژه جدیدی به نام  PriceOfComputerایجاد کنید.
 2تعداد قطعات رایانه را از ورودی دریافت کنید و دو آرای ه با نامهای  computerو  priceبرای قطعات
و قیمت آنها اعالن کنید.
 3قطعه کد زیر را برای دریافت عناصر آرایه  computerبه برنامه اضافه کنید.
)for (int i = 0; i < computer.Length; i++
{
;)"Console.Write("Enter the name of a computer part
;)(computer[i] = Console.ReadLine
}
هر آرایه دارای ویژگی  Lengthاست که تعداد عناصر آرایه را مشخص می کند computer.Length .تعداد
عناصر آرایه  computerاست.

 4کد مرحله قبل را تغییر دهید تا عالوه بر عناصر  ،computerقیمت قطعات را هم دریافت کنید.
 5کد محاسبه قیمت رایانه را بنویسید.
برای محاسبه قیمت کل قطعات رایانه از متغیر  sumPriceاستفاده میکنیم:
;long sumPrice = 0
)for (int i = 0; i < price.Length; i++
;]sumPrice += price[i
 6برنامه را طوری تکمیل کنید که نام ،قیمت قطعات و قیمت کل را نمایش دهد.

فعاليتمنزل
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كارگاه4

پیمایش نویسه های رشته

رشته ،مجموعه متوالی ( )s equential collectionاز نویسه ها است و برای نمایش نویسه های یک رشته می توان
از نام رشته و شماره نویسه استفاده کرد .شماره نویسه ها از صفر شروع می شود .میخواهیم برنامهای بنویسیم
که یک مقدار رشتهای از ورودی گرفته ،نویسه های آن را جدا کرده ،هرکدام را در یک خط بنویسد و معکوس
رشته را نمایش دهد.
 1پروژه جدیدی به نام  StringCharایجاد کنید.
 2دستورات الزم را برای دریافت یکرشته از کاربر بنویسید.
نام متغیر رشتهای را  myStrدر نظر بگیرید.
 3دستورات زیر را به کد اضافه کنید.
)for (int i = 0; i < myStr.Length; i++
;)]Console.WriteLine (myStr[i
ویژگی  Lengthطول متغیر رشتهای یعنی تعداد نویسه های رشته را تعیین میکند.
برنامه را اجرا کنید .خروجی آن چیست؟
 4کد زیر را جایگزین مرحله  3کنید.
)foreach (char c in myStr
;)Console.WriteLine(c
برنامه را اجرا كنيد .نتيجه و كد را با مرحله  3مقايسه كنيد.
اگر بخواهیم به محتوای تمام عناصر آرایه صرف نظر از طول آرایه دسترسی داشته باشیم و آرایه را پیمایش کنیم،
میتوان از دستور  foreachاستفاده کرد.
شکل کلی دستور foreach

(نام آرایه  inمتغیر حلقه نوع داده) foreach
{
; دستور
}

در این دستور از اندیس استفاده نمیشود و متغیر حلقه ،نقش یک عنصر از آرایه را به عهده دارد؛ بنابراین باید
از نوع عناصر آرایه باشد.
یادداشت
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پس از کلیدواژه  foreachدر  VSدو بار کلید  tabرا فشار دهید تا شکل کامل دستور نوشته شود.

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

 5براي نمایش معكوس رشته ،كد زير را تكميل كنيد.
)for (int i = myStr.Length - 1; i >= ...... ; ......
........................................................
آيا ميتوان اين كد را با دستور  foreachنوشت؟
كنجكاوي

ـ در دستور  foreachمنظور از متغیر حلقه چیست؟
ـ آیا میتوان بهوسیلۀ عملگر انتساب (=) مقداری را داخل متغیر حلقه  foreachقرار داد؟

فعاليتمنزل

برنامهاي بنويسيد كه سطح شايستگي هنرجويان يك كالس را به صورت عددی دريافت كرده ،بهوسیله
دستور  foreachتعداد هنرجوياني كه سطح شايستگي الزم را كسب نكردهاند یعنی داراي سطح شايستگي
 1هستند نمايش دهد .بررسي شود كه سطح شايستگي دريافت شده یکی از سه سطح  2 ،1و  3باشد.

عملیات روی آرایه
آرایه یک نوع داده است که میتواند تعداد زیادی داده هم نوع را نگه داری کند .بهوسیله حلقههای تکرار میتوانیم
عملیات یکسانی روی تمام یا برخی از عناصر آرایه انجام دهیم.
كارگاه  5ویرایش عناصر آرایه
میخواهیم قیمت محصوالت یک فروشنده را از ورودی دریافت کرده ،در آرایه ذخیره کنیم .سپس مبلغ مالیات
ارزشافزوده ( )VATرا به قیمت محصوالت اضافه کرده ،ضمن نمایش قیمت جدید هر محصول ،آن را در همان
خانه آرایه ذخیره کنیم .تعداد محصوالت در ابتدا مشخص نیست اما حداکثر  50عدد است .با ورود عدد صفر یا
عدد منفی بهعنوان قیمت محصول ،دریافت داده پایان مییابد.
 1پروژه جدیدی به نام  ValueAddedTaxایجاد کنید.
 2با اعالن آرایه و متغیرهای مناسب ،کد زیر را برای دریافت قیمت محصوالت تکمیل کنید.
)for (i = 0; i < 50; i++
{
;)Console.Write("Enter the price of {0} the product: ", i+1
;))(temp = int.Parse(Console.ReadLine
)if (temp > 0
;priceList[i] = temp
else
;break

}
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بهوسیلۀ این حلقه ،حداکثر  50عدد بهعنوان قیمت محصول دریافت میشود .عدد دریافتی ابتدا بررسی میشود.
اگر مثبت بود در آرایه قرار میگیرد و اگر صفر یا منفی بود ،دستور  breakباعث خروج از حلقه میشود .تعداد
قیمت محصوالت واردشده ،بهوسیلۀ متغیر  iنگه داری میشود.
 3دستورات محاسبه مالیات ارزشافزوده را بنویسید.
;)"Console.WriteLine ("Product price plus VAT:
)for (int j = 0; j < i; j++
{
;)]priceList[j] = (int)(priceList[j] + 0.09 * priceList[j
;)]Console.WriteLine ("Product{0}: {1}", j, priceList[j
}

در اين كد نقش متغیر  iو  jچيست؟
در این قطعه کد با نمایش پیام مناسب ،مالیات ارزشافزوده  9درصد به قیمت هر محصول اضافهشده ،در همان
خانه آرایه ذخیره میشود.
 4در قطعه کد مرحله  3تبدیل صریح به  intرا حذف کنید .چه خطایی رخ میدهد؟ چرا؟
فعاليتمنزل

برنامهاي بنويسيد كه هزينه روزانه يك ماه شما را دريافت كرده ،در يك آرايه ذخيره كند .سپس هزينه
ماهانه و ميانگين هزينه روزانه شما را محاسبه كرده ،نمايش دهد .سپس تعداد روزهایی که هزینه روزانه
بیشتر از میانگین شده است را محاسبه کرده و نمایش دهد.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل
کار

دسترسی
به عناصر
آرایه

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد رایانه

تجهيزات :رایانهای که نرمافزار IDE

روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر
از حد نمایش عناصر آرایه ـ ویرایش عناصر آرایه ـ رفع خطای برنامه 3
انتظار
در حد
انتظار

نمايش عناصر آرايه ـ ویرایش عناصر آرايه

پایینتر
از حد نمايش عناصر آرايه
انتظار
فعاليتمنزل
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نمره

2

1

پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

جستوجو در آرایه
فرض کنید در دفتر تلفن میخواهیم شماره تلفن یک شخص خاص را پیدا کنیم .اگر اسامی دفتر تلفن مرتب
نباشد ،الزم است از ابتدای دفتر تلفن نام مورد نظر را به ترتیب با تمام اسامی موجود در دفتر تلفن مقایسه کنیم.
نام مورد نظر در هرکجای دفتر تلفن میتواند باشد ،بنابراین عمل مقایسه تا یافتن نام مورد نظر و یا رسیدن به
انتهای دفتر تلفن ادامه مییابد .به این روش جست وجو ،جست وجوی خطی یا ترتیبی ()Linear Search
میگویند .جست وجو یکی از عملیات رایج و پرکاربرد روی آرایهها است .در جست وجو ،شماره مکان عنصر مورد
جست وجو مشخص میشود.
فیلم

فعالیت گروهی

پویانمایی شماره  : 11103جست وجوی خطی

یک آرایه نامرتب شامل اسامی  100هنرجو داریم .برای پیدا کردن نام یک هنرجو در این آرایه به روش
جست وجوی خطی چند مقایسه نیاز است؟ جدول زیر را کامل کنید.
مکان عنصر موردنظر

اول آرایه

وسط آرایه

آخر آرایه

در آرایه نباشد

تعداد مقایسه

اگر اسامی دفتر تلفن بر اساس حروف الفبا مرتب باشند ،بهسرعت میتوان نام موردنظر را پیدا کرد .در این حالت
وسط دفتر را باز میکنیم ،اگر نام مورد نظر را دیدیم ،جست وجو پایانیافته است ،در غیر این صورت با توجه
به ترتیب الفبایی و نام موردنظر ،در اسامی قبلی یا بعدی دفتر تلفن جست وجو را ادامه میدهیم .به این روش
جست وجو ،جست وجوی دودویی ( )Binary Searchمیگویند.
فعالیت گروهی

در هر یک از موارد زیر تعیین کنید از روش جست وجوی خطی یا دودویی استفاده میشود؟ انتخاب روش
بر اساس چه معیاری است؟
 1یافتن کارنامه تحصیلی یک هنرجو در بین سایر کارنامههای مرتبشده براساس نام هنرجويان.
 2پیدا کردن یک کتاب بر اساس نام آن کتاب در کتابخانه.
 3پیدا کردن یک کتاب بر اساس كد کتاب در کتابخانه.
 4پیدا کردن نام هنرجویی که در کالس باالترین معدل را دارد ،اگر اسامي براساس معدل مرتبشده باشد.
91

كارگاه  6پیادهسازی جست وجوی خطی
میخواهیم برنامهای براي نمايشگاه خودرو بنویسیم که پس از اطمینان از وجود یک خودرو در نمایشگاه ،قیمت
آن را در خروجی نمایش دهد.
 1پروژه جدیدی به نام  LinearSearchایجاد کنید.
 2برای خودروها و قیمت آنها دو آرایه متناظر اعالن کرده ،مقداردهي كنید.
;}"string[] car = {"Pride", "Mazda", "Renault", "Peugeot", "Toyota
;long[] price = ..................................................................................................................
 3برای جست وجو در آرایه  carکدهای زیر را بنویسید.
;"string item = "Pride
)for (int i = 0; i < car.Length; i++
)]if (item==car[i
{
;)Console.WriteLine("{0} Found in {1}", item, i
;break

}

متغیر  itemعنصر مورد جست وجو را نگه داری میکند.
برنامه را اجرا کنید .خروجی برنامه چیست؟
 4برنامه را طوری تغییر دهید تا قیمت خودروی مورد جست وجو در خروجی نمایش داده شود.
 5مقدار  itemرا برابر  Hyundaiقرار دهید.
برنامه را اجرا کنید .خروجی چیست؟
 6برای تشخیص یافتن و یا عدم یافتن عنصر ،کد را بهصورت زیر تغییر دهید.
;"string item = "Pride
;bool found = false
)for (int i = 0; i < car.Length; i++
)]if (item==car[i
{
;found = true
;)]Console.WriteLine("price {0}={1}", item,price[i
;break

}

)if (found == false
;)"Console.WriteLine ("item Not Found

نقش متغیر  foundدر این کد چیست؟
به جای شرط  found==falseعبارت  !foundرا قرار دهید و برنامه را اجرا کنید.
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 7برنامه را طوری تغییر دهید که نام خودرو را از ورودی دریافت کند.
به کمک کلید  F10برنامه را اجرا کنید .با دو مقدار  Renaultو  Hyundaiنتیجه برنامه را مشاهده كنيد.
فعاليتمنزل

فیلم

فعالیت گروهی

برنامهاي بنويسيد كه نام و نمره هنرجويان را از ورودي دريافت كرده ،در آرايه مناسب ذخيره كند .سپس
نام هنرجوياني را نمايش دهد كه نمره  20گرفتهاند.

پویانمایی شماره  :11104جست وجوی دودویی

بازی حدس عدد
هنرجویی یک عدد بین  1تا  100انتخاب کرده ،آن را یادداشت میکند .برنده شخصی است که با کمترین
تعداد ،عدد مورد نظر را حدس بزند.
ـ شما چه الگوریتمی برای برنده شدن پیشنهاد میدهید؟ بهتر است اولین حدس چه عددی باشد؟
ـ هنرجویی عدد  59را یادداشت کرده است .در روش جست وجوی دودویی حداکثر با چند مقایسه عدد
مورد  نظر حدس زده خواهد شد؟ جدول زیر را کامل کنید.
مقایسه

نتیجه مقایسه

عددحدسزدهشده
(وسط آرایه)

آخرین عدد
آرایه

اولین عدد
آرایه

1

عدد بزرگتر است

50

100

1

2
3
4
5

ـ در جست وجوی دودویی اگر عنصر مورد جست وجو در آرایه نباشد ،الگوریتم چگونه پایان مییابد؟

فعاليتمنزل

با در نظر گرفتن عدد انتخابي  ،12جدول باال را پر كنيد.
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کالس Array
کتابخانه غنی  .NET Frameworkدارای کالسهای آماده فراوانی است .این کالسهای آماده و از قبل
ایجادشده (inـ  )Builtدارای اعضایی مانند ویژگیها و متدها هستند که انجام عملیات را آسانتر کرده ،به توسعه
سریعتر نرمافزار کمک میکنند .با کالس  Consoleو برخی متدهای آن مثل  WriteLineو  ReadLineآشنا
هستیم .برای عملیات مختلف روی آرایهها از کالس آماده  Arrayاستفاده ميكنيم.
كارگاه  7متدهای کالس Array
میخواهیم با یک مثال عملکرد متدهای کالس  Arrayجدول  1را بررسی کنیم.
جدول 1ـ متدهای پرکاربرد کالس Array

نام متد
Sort

کاربرد

شکل کلی
(نام آرایه) Array.Sort

Reverse

(نام آرایه) Array.Reverse

IndexOf

(مقدار ,نام آرایه) Array.IndexOf

LastIndexOf

(مقدار ,نام آرایه) Array.LastIndexOf

یک مقدار را در آرایه صعودی مرتبشده جست وجو
 BinarySearchکرده ،مکان اولین مورد پیدا شده را برمیگرداند( .مقدار ,نام آرایه) Array.BinarySearch
اگر پیدا نشود عدد منفی برمیگرداند.

 1یک پروژه جدید به نام  ArrayClassایجاد کنید.
 2یک آرایه مفروض بهصورت زیر اعالن و مقداردهی کنید.
;}int[] a = {20, 18, 10, 15 , 50, 80, 10, 37
 3کدهای زیر را پس از اعالن وارد کنید.
;int x = 10
;)int found = Array.IndexOf (a, x
;)Console.WriteLine (found
مقدار متغیر  foundپس از اجرای برنامه چیست؟
عملکرد متد  IndexOfچیست؟
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 4اگر  x=60قرار دهیم خروجی چه میشود؟
 5كد زير را به برنامه اضافه كنيد.
مقدار متغیر  foundپس از اجرای این دستور چیست؟
تفاوت عملکرد متد  LastIndexOfبا متد  IndexOfچیست؟
 6كد زير را به برنامه اضافه كنيد.

;)found = Array.LastIndexOf (a, x
;)Console.WriteLine(found

 7با دستور  foreachعناصر آرایه  aرا در خروجی نمایش دهید.
برنامه را اجرا کنید .عملکرد متد  Sortچیست؟
 8کد زیر را به برنامه اضافه کرده ،برنامه را اجرا کنید.

;)Array.Sort(a

;x = 10
;)found = Array.BinarySearch (a, x
;)Console.WriteLine (found

مقدار متغیر  foundچیست؟
 9کد زیر را به برنامه اضافه کنید و دوباره با دستور  foreachعناصر آرایه  aرا در خروجی نمایش دهید.
;)Array.Reverse(a
برنامه را اجرا کنید .عملکرد متد  Reverseچیست؟
 10کد زیر را اضافه کرده ،برنامه را اجرا کنید.
;)found=Array.BinarySearch(a, x
;)Console.WriteLine(found
مقدار متغیر  foundچیست؟

فعاليتمنزل

ـ میخواهیم برنامهای بنویسیم که با استفاده از یک فهرست انتخاب (منو) عملیات زیر را روی آرایه انجام
دهد و برنامه تا زمانی که کاربر گزینه خروج را انتخاب نکرده است ،ادامه یابد .گزینههای منو به رنگ سفید
روی زمینه آبی نمایش داده شوند.
نمایش محتوای عناصر آرایه 2 Show
معکوس کردن عناصر آرایه 4 Reverse

جستوجوی دودویی یک عنصر در آرایه 6 Binary Search

			دریافت عناصر آرایه 1 Input
			مرتب کردن عناصر آرایه 3 Sort

جستوجوی خطی یک عنصر در آرایه 5 Linear Search
خروج 7 Exit

95

پروژه

فاز :2
برنامه کتابخانه هنرستان را با استفاده از دستوراتی که در این پودمان آموختهاید بنویسید.
ـ تعداد کتابها و اعضا را از ورودی دریافت کرده ،آرایههای متناظر برای آنها اعالن کنید.
برای مشخصات اعضا ،نام و نام خانوادگی و برای مشخصات کتاب ،عنوان و موضوع کتاب را درنظر بگیرید و
برای هر کدام یک آرایه مناسب طراحی کنید .اندیس آرایهها به عنوان کد عضویت استفاده شود.
ـ منوی زیر را طراحی کنید:
 ( Input user 1دریافت مشخصات اعضا)
 ( Input book 2دریافت مشخصات کتاب)
 ( User Show 3نمایش فهرست اعضا)
 ( Book Show 4نمایش فهرست کتابها)
 ( Book Subject 5نمایش فهرست کتابها با موضوع خاص)
 ( EditUser 6ویرایش مشخصات اعضا با دریافت کد عضویت آنها)
( Exit 7خروج)
با اجرای برنامه این منو نمایش داده شود .کاربر برای انتخاب منوی مورد نظرش باید عدد متناظر منو را وارد
کند .بعد از انجام عملیات منوی انتخاب شده ،مجددا ً منو نمایش داده شود.
توجه :یک نوع داده شمارشی به نام  MenuItemبرای تشخیص منوی انتخاب شده تعریف کنید.
ـ تکمیل پروژه :کد شماره  1و  2را در  VSتایپ کرده و عملکرد آنها را مقایسه کنید.
شماره 1

شماره 2
;" string s = " C# Programing
)foreach (char c in s
{
;)Console.Write(c
;)Thread.Sleep(50
}

برای استفاده از متد  Sleepباید کد زیر را در بخش معرفی فضای نام
بنویسید.
;using System.Threading

ورودی متد  Sleepمیزان توقف چاپ هر نویسه را بر حسب میلی ثانیه
تعیین میکند .در این کد  50میلی ثانیه توقف دارد.

برای زیباسازی پروژه از کدی مشابه کد شماره  2استفاده کنید.
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; " string s = " C# Programing
;)Console.Write(s
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 3

مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر

جست وجو درآرایه ـ مرتب سازی و معکوس کردن آرایه ـ
3
از حد
رفع خطای برنامه

جست وجو
در آرایه

مكان :كارگاه استاندارد رایانه

تجهيزات :رایانه ای که نرمافزار IDE

برنامه نویسی روی آن نصب است
زمان 30 :دقیقه

انتظار

در حد
جست وجو درآرایه ـ مرتب سازی و معکوس کردن آرایه
انتظار

2

از حد مرتب سازی و معکوس کردن آرایه

1

پایینتر
انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مرحله اعالن آرایه
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1
 2دسترسی به عناصر آرایه
 3جست وجو در آرایه
اعالن آرایه

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش ساختار آرایه مسئله را تحلیل کرده ،برنامه را ایجاد و خطایابی کند.
شاخصها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

اعالن آرایه ـ رفع خطای برنامه

2

به کارگیری عناصر آرایه ـ رفع خطای برنامه

3

به کارگیری متدهای مرتب سازی آرایه ـ جست وجو در آرایه ـ رفع خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEبرنامهنویسی روی آن نصب است.
زمان 60 :دقیقه (اعالن آرایه  10دقیقه ـ دسترسی به عناصر آرایه  20دقیقه ـ جست وجو در آرایه  30دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

اعالن آرایه

2

2

دسترسی به عناصر آرایه

1

3

جست وجو در آرایه

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
تصمیم گیری ،تشخیص اهداف و محدودیت ها ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تشخیص ساختار مناسب داده هنگام تعریف آرایه در برنامه
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان سوم
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در هر نرمافزار کاربردی تولیدشده به وسیلۀ محیطهای برنامهنویسی ،تعامل کاربر با محیط نرمافزار اهمیت
ویژهای دارد .واسط گرافیکی کاربر ،بخش دیداری و قابل انتخاب است که به کاربر این امکان را می دهد به
وسیلۀ نمادهای گرافیکی و نشانگرهای دیداری ،با دستگاههای الکترونیکی تعامل و ارتباط برقرار کند .میزان
رضایتمندی کاربر و ارتباط مؤثر با محیط نرمافزار به طراحی واسط گرافیکی در محیط برنامهنویسی ،وابستگی
زیادی دارد .واسط گرافیکی کاربر ،با دو بخش محیط نرمافزاری و اجزای سختافزاری مرتبط است و سبب
راهنمایی و کاربری مناسب استفادهکنندگان نرمافزار میشود .در نتیجه در مقایسه با نرمافزارهای مشابه میتواند
عامل تعیینکننده برای انتخاب نرمافزار به وسیلۀ کاربران به منظور برآورده کردن انتظارات کاری در زمینه
کسبوکار باشد و زمینه رقابت تجاری را برای تولید نرمافزارهای مختلف فراهم آورد .زبان برنامهنویسی  C#با
داشتن امکانات وسیع و متنوع برای ایجاد واسط گرافیکی ،میتواند بر حسب نیازهای کاربر ،واسط های گرافیکی
مورد انتظار را طراحی کند .در این پودمان معرفی و کار با کنترلهای ایجاد واسط گرافیکی کاربر و مدیریت
رویدادهای مربوط به آنها را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری 5
شایستگی ایجاد واسط گرافیکی کاربر
آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان کادرهای محاورهای انتخاب رنگ و قلم ویندوز را در برنامه فراخوانی کرد؟
چرا کاربران تمایل بیشتری برای کار با برنامههای گرافیکی دارند؟
از چه روشی برای دریافت نام کاربری و گذرواژه در برنامه استفاده کنیم؟
برای تغییر شکل ظاهری برنامه ،چه کارهایی میتوان انجام داد؟
بازی های ویندوزی چگونه طراحی می شوند؟
هدف از این واحد شایستگی ایجاد واسط گرافیکی کاربر در پروژه ویندوزی است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از  IDEبرنامه نویسی ،یک واسط گرافیکی کاربر در پروژه ایجاد کرده و کد رویدادهای آن را بنویسد.
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آشنایی با پروژههای ویندوزی

دو شکل زیر را با هم مقایسه کنید .چه تفاوتهایی بین آنها میبینید؟ کدام یک ظاهر زیباتری دارد؟ شما ترجیح
میدهید از کدام شکل برای ورود نام و گذرواژه استفاده کنید؟

شکل 2ـ خروجی برنامه ویندوزی

شکل 1ـ خروجی برنامه کنسول

با ورود سیستمعاملهای گرافیکی به دنیای رایانه ،زبانهای برنامهنویسی بهوجود آمدند که در محیط گرافیکی این نوع
سیستمعاملها قادر به اجرا و فعالیت باشند .از جمله این زبانهای برنامهنویسی میتوان به Microsoft Visual C++,
 Borland Delphi,Visual Basic.Netو  C#اشاره کرد .خروجی این نوع برنامهها در محیط ویندوز و با ظاهری زیبا
و کاربرپسند قابل مشاهده است.
همه برنامههایی که تا این بخش در  C#نوشتید ،با كاربر از طريق کنسول ارتباط برقرار میکرد ،به همین دلیل
به این برنامهها ،برنامههای کنسولی گفته می شود .اکنون که تجربه کافی در زمینه نوشتن برنامههای کنسولی
را بهدست آوردید ،زمان آن است که با برنامههای ویندوزی آشنا شوید و بتوانید برنامههایی بنویسید که ظاهر
کاربردیتر و شبیهتر به برنامههای رایج امروزی دارند.

واسط گرافیکی کاربر

پروژههای کنسول با پروژههای ویندوزی تفاوتهایی دارند .در پروژههای ویندوزی ،صفحهای وجود دارد که روی آن
ابزارهایی برای ورود اطالعات ،نمایش خروجیها و کلیدهایی برای ثبت و کنترل پروژه قرار میگیرند (شکل .)2
ابزارهای طراحی و نمایش خروجیهای پروژه ویندوزی روی صفحهای قرار می گیرند که به آن فرم ()Form
میگوییم (شکل  .)3فرم دربرگیرنده همه اجزای گرافیکی پروژه است و به عنوان یک واسط بین اجزای گرافیکی
برنامه و کاربر عمل میکند .به همین دلیل به آن واسط گرافیکی کاربر ( )GUIمیگویند.

شکل 3ـ فرم در پروژه ویندوزی
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کنترل

به اجزای گرافیکی که در ساخت واسط گرافیکی کاربر به کار می روند و در محیط گرافیکی برنامه قابل مشاهده
هستند ،کنترل می گویند .حتی فرم نیز یک کنترل است .کنترل ها در دسته های مختلفی در جعبه ابزار قرار
دارند .فرم ،بستری برای دربرگرفتن کنترل ها است.

فیلم

فیلم شماره  :11105آشنایی با  IDEویژوال استودیو درپروژههای ویندوزی
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیتکارگاهی

ـ جدول  1را کامل کنید.
ردیف

نام پنجره

1
2

Toolbox

جدول 1ـ اجزای  IDEپروژه های ویندوزی
کاربرد
فهرستی از پرونده های تشکیل دهنده پروژه را نمایش میدهد.

3
4

Form

5
6

ـ یک پروژه جدید با نام  FirstAPPدر مسیر دلخواه ایجاد کرده ،ابتدا جعبه ابزار را در صفحه ثابت کنید
و سپس ببندید.
ـ پنجره ویژگی ها ( )Propertiesرا مخفی کنید و بعد از حالت مخفی خارج کنید.
ـ چیدمان  IDEپروژه را شبیه شکل  4تنظیم کنید.
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پودمان سوم :طراحی واسط گرافیکی

ویژگی های فرم
با شناخت ویژگی های یک کنترل و تنظیم آنها میتوانید ظاهری زیبا برای پروژه طراحی کنید .برای مقداردهی
ویژگی های یک کنترل در  VSاز پنجره ویژگی ها استفاده میکنیم.
كارگاه  1تنظیم ویژگی های فرم
میخواهیم فرمی برای مصرف بهینه آب طراحی کنیم (شکل .)5

شکل   5ـ  فرم مصرف بهینه آب

 1پروژه ویندوزی با نام  WaterConsumptionایجاد کنید.
 2رنگ زمینه فرم را تغییر دهید.
روی فرم راست کلیک کرده ،گزینه  Propertiesرا انتخاب کنید .در سمت راست فرم در پنجره ویژگی های فرم،
ویژگی  BackColorرا پیدا کرده ،آن را انتخاب کنید .روی عالمت
کلیک کنید تا فهرست کشویی باز شود
و از زبانه  Webرنگ ( LightSkyBlueآبی روشن) را انتخاب کنید .رنگهای دیگر را آزمایش کنید.
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با انتخاب هر ویژگی در پنجره  ،Propertiesشرح آن ویژگی در بخش پایین پنجره نمایش داده میشود (شکل .)6

شکل  6ـ پنجره Properties

 3عنوان فرم را به «مصرف بهینه» تغییر دهید.
از پنجره ویژگیهای فرم ،مقدار ویژگی  Textرا به «مصرف بهینه» تغییر دهید .با تغییر مقدار ویژگی RightToLeft
به  Yesچه تغییری در عنوان فرم مشاهده میکنید؟
 4برای فرم ،تصویر زمینه قرار دهید به صورتی که تمام فرم را پر کند.
از پنجره ویژگیهای فرم ،ویژگی  BackgroundImageرا انتخاب کنید .با کلیک روی عالمت و دکمه Import
تصویر مورد نظر را انتخاب کنید .مقدار ویژگی  BackgroundImageLayoutرا روی گزینه  Stretchقرار دهید.
مقادیر دیگر این ویژگی را بررسی کرده ،نتیجه را در جدول  2بنویسید.
جدول 2ـ تأثیر مقادیر ویژگی  BackgroundImageLayoutروی فرم
مقدار
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نتیجه
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 5ویژگی  FormBorderStyleفرم را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.
مقادیر این ویژگی را بررسی کرده ،نتیجه را در جدول  3بنویسید.
جدول 3ـ تأثیر مقادیر ویژگی  FormBorderStyleروی فرم
نتیجه

مقدار

 6ویژگی  Right ToLeft Layoutفرم را  trueکنید.
در ظاهر فرم چه تغییری ایجاد می شود؟
فعالیت گروهی

با کمک هم گروهی خود جدول  4را کامل کنید.
جدول 4ـ عملکرد برخی ویژگی های فرم
ویژگی

عملکرد

Font
(Size (Width , Height
Locked
Text
Icon
ControlBox

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3
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كارگاه  2استفاده از کنترل برچسب در واسط کاربری
همه ما بارها در برنامههای مختلف با راهنمایی و توضیحات برنامه ،اطالعاتی را تکمیل کردهایم .این توضیحات
میتواند متنهایی برای راهنمایی کاربر هنگام ورود اطالعات یا نمایش یک پیام مهم برای جلب توجه کاربر باشد.
در این کارگاه و کارگاه بعد می خواهیم با استفاده از کنترل های برچسب ( )Labelو کادر متن ( )TextBoxو
دکمه( )Buttonیک نمون برگ ورود کاربر بسازیم.

شکل 7ـ فرم ورود کاربر
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 1پروژه ویندوزی به نام  Loginایجاد کنید.
 2ویژگی های فرم را تنظیم کنید (شکل .)7
ویژگی  FormBorderStyleفرم را  Noneکنید و اندازه فرم را مانند شکل  7تغییر دهید .رنگ زمینه فرم را
به رنگ LightSkyBlueتغییر دهید و جهت نمایش فرم را از راست به چپ کنید .قلم فرم را به  Tahomaو
اندازه  12تغییر دهید.
 3کنترل برچسب را به فرم اضافه کنید.
واژه  Labelرا در قسمت  Search ToolBoxجست وجو کنید و با دابل کلیک روی کنترل آن را به فرم اضافه
کنید .از این برچسب برای نمایش عنوان برنامه استفاده می شود .با اضافه کردن یک کنترل به فرم ،ویژگی های
آن کنترل به عنوان کنترل فعال ،در پنجره ویژگی های نمایش داده می شود.
 4اندازه برچسب را تنظیم کنید.
با ماوس عرض ( )Widthبرچسب را به اندازه عرض فرم تغییر دهید .عرض برچسب تغییر نمی کند .چرا؟
ویژگی  AutoSizeرا  falseکنید و دوباره عرض برچسب را تغییر دهید.
 5نام برچسب را تغییر دهید.
نام هر کنترل در ویژگی  Nameآن نگهداری می شود .با اضافه کردن هر کنترل به پروژه VS ،نام پیش فرضی
برای آن درنظر می گیرد که از نام کنترل و یک عدد تشکیل شده است .به عنوان مثال نام پیش فرض برچسبی
که به فرم اضافه کردید  Label1است .اگر برچسب دوم را به فرم اضافه کنید ،نام آن  Label2خواهد بود .در
پنجره ویژگی ها ،نام برچسب را تغییر دهید .تغییر نام هیچ تأثیری در ظاهر کنترل ندارد.
این نام بهصورت پیشفرض ،هم نام با متغیری است که برای دسترسی به این کنترل در برنامه ،از آن استفاده میشود.
 6متن داخل برچسب را تغییر دهید.
متن داخل برچسب با نام پیش فرض آن یکسان است .برای تغییر آن ویژگی  Textبرچسب را «نمون برگ ورود
کاربر» قرار دهید .ویژگی  RightToLeftبرچسب را به  Yesتغییر داده ،نتیجه را بررسی کنید.
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 7رنگ قلم و زمینه برچسب را تغییر دهید.
ویژگی  ForeColorرا به  Whiteو ویژگی  BackColorرا به  Blackتغییر دهید.
 8متن داخل برچسب را به صورت عمودی و افقی وسط چین کنید.
ویژگی  TextAlignرا  MiddleCenterقرار دهید .این ویژگی را با مقادیر دیگر مقداردهی کرده ،نتیجه را روی
برچسب بررسی کنید.
 9برچسب را به باالی فرم قفل کنید.
مقدار ویژگی  Dockبرچسب را  Topقرار دهید تا با تغییر اندازه فرم ،برچسب هم متناظر با آن تغییر کند.
 10دو کنترل برچسب برای نمایش متن «نام کاربری» و «گذرواژه» به فرم اضافه کنید.
كنجكاوي

ویژگی  RightToLeftفرم را به  Yesتغییر دهید .ویژگی  RightToLeftبرچسبهای جدید چه مقداری دارند؟
كارگاه  3استفاده از کادر متن و دکمه در واسط کاربری
 1یک کنترل کادر متن ( )TextBoxبه فرم اضافه کنید.
برای دریافت نامکاربری یک کنترل کادر متن به فرم اضافه کنید .ویژگی  Nameکادر متن چه مقداری دارد؟
 2نام کادر متن را تغییر دهید.
بهتر است نامی که برای کنترل انتخاب می کنید ،مانند متغیرها متناسب با عملکرد آن در برنامه و نشان دهنده
نوع کنترل باشد .برای نامگذاری کنترل ،مخفف نوع کنترل نظیر  lblبرای برچسب txt ،برای کادرمتن btn ،برای
دکمه را به عملکرد کنترل اضافهکنید.
 3اندازه کادر متن را تغییر دهید.
عرض کادر متن را مانند شکل 7تنظیم کنید .برای این کار عالوه بر استفاده از ماوس می توانید از ویژگی Size
نیز استفاده کنید.
 4ویژگی  BorderStyleکادر متن را  FixedSingleقرار دهید و نتیجه را بررسی کنید.
 5ویژگی  Textکادر متن را بررسی کنید.

كنجكاوي

ویژگی  ،Textمتنی که زمان اجرا در کادر متن وارد می شود را نگهداری می کند .مقدار پیش فرض این
ویژگی چیست؟ مقدار ویژگی  Textکادر متن را تغییر دهید و با اجرای برنامه نتیجه را بررسی کنید .آیا
کادر متن فقط برای دریافت اطالعات به کار می رود؟
 6کادر متن جدیدی برای دریافت گذرواژه به فرم اضافه کنید.
بعد از انتخاب کادر متن ورود نام کاربر ،با فشردن کلید  CTRLو کشیدن هم زمان ماوس ،کادر متن جدیدی
ایجاد کنید .آیا مقدار ویژگی های کادر متن جدید با کادر متن قبلی تفاوت دارد؟ کدام ویژگی کادر متن جدید
با قبلی متفاوت است؟
 7تنظیمی انجام دهید که گذرواژه وارد شده در این کادر متن مشاهده نشود.
ویژگی  PasswordCharکادر متن را * قرار دهید .برنامه را اجرا کنید و در کادر متن تایپ کنید.

كنجكاوي

آیا می توان بیش از یک نویسه را در ویژگی  PasswordCharقرار داد؟ نوع داده این ویژگی چیست؟
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 8تعداد نویسه های کادر متن گذرواژه را محدود کنید.
می خواهیم کاربر نتواند گذرواژه ای بیشتر از  8نویسه وارد کند .ویژگی  MaxLengthرا برابر  8قرار دهید .برنامه
را اجرا کنید و سعی کنید بیش از  8نویسه در کادر متن گذرواژه بنویسید .نتیجه چیست؟
 9کنترل دکمه ( )Buttonرا به فرم اضافه کنید.
از کنترل دکمه برای اجرای دستورات استفاده می شود.
 10ویژگی های دکمه را تنظیم کنید.
ویژگی  Textدکمه را «ورود» و ویژگی  Cursorآن را  Handقرار داده ،برنامه را اجرا کنید .با قرار گرفتن ماوس
روی دکمه ،اشارهگر ماوس چه تغییری میکند؟
 11ویژگی  Enabledدکمه را بررسی کنید.
ویژگی  Enabledدکمه را  falseکنید .برنامه را اجرا کرده ،وضعیت دکمه را بررسی کنید .این ویژگی را برای
کادر متن و برچسب نیز تغییر داده ،برنامه را اجرا کنید.
 12ویژگی  Visibleکنترل ها را بررسی کنید.
مقدار این ویژگی را برای یکی از کنترل ها  falseقرار دهید و برنامه را اجرا کنید.
كنجكاوي

فعالیت گروهی

آیا میتوان یک ویژگی چند کنترل را همزمان تغییر داد؟

با کمک هم گروهی خود ،جدول ویژگی های کنترل ها را تکمیل کنید.
نام ویژگی

عملکرد

کنترل

Name

نام کنترل

همه کنترل ها

BackColor

رنگ زمینه

Label-TextBox-Button-Form

ForeColor
Text
Enabled
Visible
AutoSize
TextAlign
Size
Location
Cursor
Dock
RightToLeft
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Label-Form-Button
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فعالیتکارگاهی

فرم مشخصات کاربر را ایجاد کنید (شکل .)8
ـ ویژگی  Nameکنترل های کادر متن و دکمه را به صورت زیر قرار دهید.
نام کاربر

نام خانوادگی

txtLastName txtFirstName

نام کاربری

گذرواژه

txtUserName

txtPassword

تکرار گذرواژه

نشانی

ثبت

حذف

btnDelete btnSave txtAddress txtRePassword

جستجو
btnSearch

ـ برای کادر متن «نشانی» ویژگی  Multilineرا
 trueقرار دهید.
ـ کادر متن «نام کاربری» حداکثر  10نویسه باشد.

شکل   8ـ فرم مشخصات کاربر
فعاليتمنزل

ماشین حساب مشابه ویندوز  10را طراحی کنید (شکل .)9
رنگ زمینه فرم را ( )242 ,242 ,242قرار دهید .ویژگی FlatStyle
دکمه را  Flatو ویژگی  FlatAppearance.BorderSizeرا صفر

قرار دهید.

شکل 9ـ فرم ماشین حساب

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی
نتایج
شرایط عملکرد
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و  )...ممکن
شایستگیهای مدیریت کیفیت ،پایش شاخص  های کیفیت -زبان
فنی
غیرفنی

ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات
زیستمحیطی

حفاظت از تجهیزات کارگاه

نگرش

دقت در چینش خالقانه کنترل ها در فرم برای
طراحی واسط گرافیکی کاربرپسند

استاندارد
(شاخص ها  /داوری  /نمره دهی)

نمره

قابل قبول انتخاب کنترل های کاربر پسند  -توجه به 2
نحوه چینش کنترل   ها در فرم و تنظیم
ویژگی آنها از لحاظ دسترسی راحت به آنها
و زیبایی ظاهری واسط کاربری
غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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ارزشیابی مرحله 1
شرایط عملکرد
نتایج
مراحل
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
کار
مکان و )...

ایجاد
واسط
گرافیکی
کاربری

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
 IDEبرنامه نویسی روی آن نصب
است.
زمان 15 :دقیقه

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر
از حد ایجاد پروژه ویندوزی ـ طراحی واسط گرافیکی کاربرپسند 3
انتظار
در حد
ایجاد پروژه ویندوزی ـ طراحی واسط گرافیکی کاربری 2
انتظار
پایینتر
از حد ایجاد پروژه ویندوزی
انتظار

1

واکنش برنامه به رویدادها
هنگام کار با ویندوز برای انجام عملیات مختلف بارها از راست کلیک استفاده کردهاید .آیا راست کلیک در
بخشهای مختلف ویندوز و برنامههای متفاوت نتیجه یکسان دارد؟ راست کلیک یک رویداد ( )Eventو واکنش
برنامه به آن ،متد رویداد است .رویداد ،یک کالس یا یک شیء را قادر می سازد تا دیگر کالس ها و اشیاء را از
رخ دادن اتفاقی باخبر کند .واکنشی که برنامه در مقابل رویدادها نشان خواهد داد ،باید پیشبینی شده و متدهای
مربوط به آنها نوشته شود .به این متدها  Event Handlerمیگویند .متد قطعه کدی شامل تعدادی دستور
است که این مجموعه دستورات با فراخوانی متد اجرا می شوند.
فعالیتکارگاهی

پروژه  Loginرا اجرا کنید .نام کاربری و گذرواژه را در کادرهای متن وارد کنید .برای خروج از برنامه ،روی
دکمه خروج کلیک کنید .چه اتفاقی میافتد؟ به نظر شما چگونه باید از اجرای پروژه خارج شویم؟
در پروژه های کنسولی ،برنامه معموالً به وسیله دستورات متنی اجرا می شود .در صورتی که مشخصه اصلی پروژه های
ویندوزی رویدادگرا بودن آن است یعنی برنامه در زمان اجرا به رویدادهای مختلف اشیای برنامه مانند  Componentها،
کنترل ها و دیگر کالس ها واکنش نشان می دهد.
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كارگاه  4ایجاد واکنش به رویداد کلیک
میخواهیم یک ماشینحساب ساده ویندوزی طراحی و برنامه نویسی کنیم (شکل .)10

شکل 10ـ فرم ماشین حساب ساده

در این برنامه با کلیک روی دکمه عملگرها ،نتیجه عملیات در کادر متن سوم نوشته می شود .با کلیک روی
دکمه «خروج» برنامه بسته می شود و با کلیک روی دکمه «پاک کردن» محتوای کادرهای متن پاک می شود.
 1پروژه ویندوزی به نام MyCalculatorایجاد کنید.

 2واسط کاربری مناسب را طراحی کنید.
نام کنترلهای کادر متن را به ترتیب  txtNumber1و  txtNumber 2و  txtResultقرار دهید .نام دکمه «خروج» را
 btnExitو نام دکمه «پاککردن» را  btnClearقرار دهید .نام دکمه عمل جمع را  btnAddقرار دهید (شکل .)10
 3برای دکمه «خروج» متد رویداد کلیک ایجاد کنید.

در پنجره طراحی فرم با دابل کلیک روی هر کنترل ،وارد پنجره کدنویسی می شوید و متد رویداد پیشفرض
کنترل ،در کالس فرم ایجاد می شود .رویداد پیشفرض کنترل دکمه ،رویداد کلیک ( )Clickاست.

شکل 11ـ متد رویداد کلیک

شکل عمومی متد رویدادها

)آرگومان های رویداد ،فرستنده پیام) نام متد private void

دستورات واکنش نسبت به رویداد

{
}

نام پیشفرض متد رویداد به صورت «    نام رویداد ـ نام کنترل» است .تا زمانی که شما دستوری در بدنۀ متد
  Clickـ  btnExitننویسید ،این متد کاری انجام نمیدهد.
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 4در متد   Clickـ  btnExitدستور زیر را بنویسید.
)private void btnExit _ Click (object sender, EventArgs e
{
;)(this.   Close
}
به جای متد () this.Closeاز () Closeنیز میتوانید استفاده کنید .منظور از کلیدواژه  thisفرمی است که متد
در کالس آن نوشته شدهاست .برنامه را با کلید  F5اجراکنید .روی دکمه خروج کلیک کنید .چه اتفاقی میافتد؟
 5وارد صفحه کدنویسی شوید.

برای رفتن به صفحه کدنویسی چند روش وجود دارد .میتوانید روی پرونده فرم ( )Form1 .csدر پنجره Solution Explorer
راستکلیک کرده ،گزینه  View Codeرا انتخاب کنید (شکل .)12

شکل 12ـ منوی زمینهای پرونده فرم
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 6برای پاک کردن محتوای کادرهای متن ،متد رویداد  Clickدکمه «پاک کردن» را بنویسید.
محتوای کادر متن در ویژگی  Textآن نگهداری میشود .برای تغییر این محتوا باید ویژگی  Textرا مقداردهی کنید.
شکل کلی تغییرمقدار ویژگی یک کنترل هنگام کدنویسی

;مقدار جدید ویژگی= نام ویژگی .نام کنترل

برای مثال برای نوشتن  Aliدر کادرمتن  txtFirstNameکد زیر را بنویسید:

;"txtFirstName.Text="Ali
)private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e
{
;"" = txtNumber1.Text
;"" = txtNumber2.Text
;"" = txtResult.Text

}

کد "" = txtNumber1.Textچه کاری انجام میدهد؟
نوع داده ویژگی های کنترل با هم متفاوت است .برای مثال ویژگی  Textاز نوع رشته است .برای اطالع از نوع
داده ویژگی کافیست در هنگام کدنویسی اشارهگر ماوس را روی ویژگی نگه دارید.

 7متد رویداد کلیک دکمه «پاک کردن» را به روش دیگری بنویسید.
از متد  Clearکادر متن هم میتوان برای پاک کردن متن استفاده کرد.

;)(txtNumber1.Clear

 8متد رویداد کلیک دکمه عمل جمع را بنویسید.
)private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e
{
;)double num1 = double. Parse(txtNumber1.Text
;)double num2 = double. Parse(txtNumber2.Text
;double res = num1 + num2
;)(txtResult.Text = res.ToString
}
برای تبدیل مقدار یک متغیر عددی به نوع رشتهای از متد  ToStringاستفاده می شود .چرا برای انتساب ویژگی
 Textکادرهای متن به متغیر  num1و  num2از متد  Parseاستفاده شده است؟

برنامه را اجراکنید .با ورود دو عدد در کادر متنها و کلیک دکمه جمع ،خروجی را مشاهده کنید.
 9متد رویداد کلیک دکمههای عمل ضرب ،تفریق و تقسیم را بنویسید.
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كارگاه  5اضافه کردن تصویر به پوشه منابع Resource
میخواهیم یک آلبوم تصویر ایجاد کنیم .برای استفاده راحت تر از تصاویر مورد نظر در برنامه ،آنها را به عنوان
منابع پروژه در پوشه  Resourceقرار می دهیم.
 1یک پروژه ویندوزی به نام  PictureViewerایجاد کنید.
 2کادر مدیریت پرونده های منبع را باز کنید.
در پنجره  Solution Explorerروی مثلث کنار پوشه  Propertiesکلیک کنید تا ساختار درختی آن باز شود،
سپس روی پرونده  Resources.resxدابل کلیک کنید تا زبانه آن به پروژه اضافه شود (شکل .)13

شکل 13ـ پنجره مدیریت پرونده های منبع

 3پرونده تصویر موجود را به پروژه اضافه کنید.
کادر  Resources.  resxکه در صفحه پروژه ظاهر شده ،شامل گزینه  Add Resourceاست که به شما امکان

اضافهکردن پرونده هایی به عنوان پرونده منبع در پروژه را میدهد .روی مثلث کنار این گزینه کلیک کنید تا
فهرست کشویی آن باز شود ،سپس گزینه  Add Existing Fileرا انتخاب کنید (شکل .)14

شکل 14ـ اضافه کردن پرونده های موجود به عنوان منبع

در کادر باز شده ،یکی از تصاویر موجود در سیستم خود را انتخاب کنید .چه اتفاقی میافتد؟

 4پنج پرونده تصویر به منبع پروژه اضافه کنید.
با اضافه کردن هر پرونده تصویر به پنجره  Solution Explorerدقت کنید چه تغییری در این پنجره مشاهده

میکنید؟
114

پودمان سوم :طراحی واسط گرافیکی

 5سه تصویر دیگر با روش کشیدن و رها کردن (  )Drag & Dropبه پروژه منبع پروژه اضافه کنید.
فعالیتکارگاهی

هنگام اضافه کردن پرونده های تصویر به پروژه (شکل  )14گزینه  New Imageرا انتخاب کنید ،چه اتفاقی
میافتد؟ کاربرد این گزینه در چه مواقعی است؟

یادداشت

در مسیر ذخیرهسازی پروژه ،پوشهای به نام  Resourcesوجود دارد که یک نسخه از پرونده تصاویر انتخاب
شده ،در آن قرار دارد .به همین دلیل به این پوشه ،پوشه منابع ( )Resource Fileمیگویند.
كارگاه  6استفاده از کنترل کادر تصویر در برنامه
میخواهیم در برنامۀ آلبوم تصویر ،عکس منظرهای از شهر را در وسط فرم قرار دهیم.

 1پروژه  PictureViewerرا باز کنید.
 2یک کنترل کادر تصویر ( )PictureBoxروی فرم قرار دهید.
یک کنترل کادر تصویر با نام  picSampleبا اندازه  150در  100به فرم اضافه کنید.
 3کادر تصویر را وسط فرم قرار دهید.
برای تنظیم فاصلۀ کنترل ها از یکدیگر و فرم از منوی  Formatاستفاده کنید (شکل .)15

شکل15ـ وسط چین کردن کنترل

 4تصویر دلخواه را در کادر تصویر وارد کنید (.)Import
روی مثلث کنار کادر تصویر کلیک کنید و گزینه  Choose Imageرا انتخاب کنید (شکل  .)16کادر محاورهای
 Select Resourceباز می شود (شکل .)17

شکل16ـ منوی مقداردهی ویژگی های مهم کادرتصویر
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شکل 17ـ کادر محاورهای Select Resource
فعالیت گروهی

با استفاده از گزینههای  Local resourceو  Project resource fileتصویر دلخواه را در کادر تصویر قرار
دهید و تفاوت این دو گزینه را بنویسید.
 5ویژگی کادر تصویر را تنظیم کنید تا تصویر به اندازه کادر تصویر شده ،کامل دیده شود.

ممکن است تصویر انتخابی شما به طور کامل در کادرتصویر دیده نشود .این مشکل زمانی دیده می شود که اندازه
کنترل کادر تصویر کوچکتر از اندازه تصویر مورد نظر باشد .ویژگی  SizeModeرا انتخاب کرده ،مقدار آن را
روی  Stretch Imageقراردهید .عملکرد این ویژگی چیست؟
 6تصویر کادر تصویر را حذف کنید.
مقدار ویژگی  Imageکادر تصویر چه چیزی را نشان میدهد؟ مقدار این ویژگی را پاک کنید .چه اتفاقی میافتد؟
 7دو دکمه با متن تصویر  1و تصویر 2به فرم اضافه کنید.
 8کدی بنویسید که با کلیک روی هر دکمه تصویر متناظر آن در کادر تصویر نمایش داده شود.
در متد رویداد کلیک دکمه ،ویژگی  Imageرا با تصویر مورد نظر مقداردهی کنید .این ویژگی از نوع تصویر

است .از تصاویری استفاده کنید که در پوشه منابع قرار دادیم .در کدنویسی برای دسترسی به منابع پروژه ،باید
از کالس  Resourcesکه در فضای نام  Propertiesاست به صورت زیر استفاده کنیم.
نام منبعProperties.Resources.
برای نمایش تصویر مورد نظر در کادر تصویر ،در دستور زیر به جای نام منبع ،نام پرونده تصویر موجود در پوشه
منابع را بنویسید.
; نام منبعpicSample.  Image = Properties.Resources.
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 9برای نمایش سایر تصاویر ،دکمه اضافه کنید و کد رویداد کلیک هر یک را بنویسید.
فعالیتکارگاهی

به فرم پروژه Loginیک کادر متن و به فرم مشخصات کاربری یک کنترل کادر تصویر با نام  picUserو
یک دکمه برای بارگذاری تصویر کاربر با نام  btnLoadPictureاضافه کنید.

كارگاه  7تغییر اندازه و محل کنترل روی فرم
میخواهیم برنامه آلبوم تصویر را توسعه دهیم تا قابلیت
نمایش تصویر ،بزرگتر و کوچک تر شدن تصویر را داشته
باشد.

شکل 18ـ فرم نمایشگر تصویر

 1پروژه  PictureViewerرا باز کنید.
 2طراحی فرم را انجام دهید.
اندازه عرض فرم  400و ارتفاع فرم را 300قرار دهید .دکمهای برای بزرگنمایی به نام  btnZoomInو دکمهای
برای کوچکنمایی به نام  btnZoomOutو دو دکمه  btnPrevو  btnNextبرای نمایش تصویر قبلی و بعدی
روی کادر تصویر به فرم اضافه کنید (شکل .)18
 3متد رویداد کلیک دکمه  btnZoomInرا بنویسید.
با دابل کلیک روی دکمه  btn ZoomInمتد رویداد کلیک را ایجاد کرده ،کدهای زیر را بنویسید.
)private void btnZoomIn_Click(object sender, EventArgs e
{
;picSample.Width += 4
;picSample.Height += 3

}
برنامه را اجرا کنید و نتیجه کلیک روی دکمه  +را بررسی کنید .آیا تصویر پس از تغییر اندازه ،در وسط فرم باقی میماند؟
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 4برای قرارگرفتن تصویر وسط فرم ،کد متد  btnZoomIn_Clickرا توسعه دهید.
دو ویژگی  Leftو  Topکنترل ها ،موقعیت کنترل را روی فرم
نشان میدهند (شکل  .)19اگر  Top=0و  Left=0باشد ،کنترل
در کدام نقطه از فرم قرار میگیرد؟
دستوراتی برای افزایش مقدار ویژگی  Leftو  Topکادر تصویر به
متد  btnZoomIn_Clickاضافه کنید و با اجرای برنامه ،نتیجه
آنها را بررسی کنید .سپس این دستورات را از برنامه حذف کنید .آیا
در پنجره ویژگی ها به  Leftو  Topدسترسی دارید؟
شکل 19ـ ویژگی  Leftو  Topکنترل

برای اینکه تصویر وسط فرم قرار گیرد ،دستورات زیر را به متد  btnZoomIn_Clickاضافه کنید.

;picSample.Left = (this.Width - picSample.Width) / 2
;picSample.Top = (this.Height - picSample.Height) / 2

 5متد رویداد کلیک دکمه کوچکنمایی را بنویسید.
 6متد رویداد  btnNext_Clickرا بنویسید.
)private void btnNext_Click (object sender, EventArgs e
{
;"picSample.ImageLocation = "c:\\1.jpg

}

تصویر دلخواه  1.jpgرا در درایو  Cقرار دهید .با قرار دادن نشانی تصویر موردنظر در ویژگی ImageLocation

میتوانید تصویر را داخل کادر تصویر قرار دهید .دقت کنید که نشانی و نام تصویر را به شکل صحیح و کامل
بنویسید و به جای عالمت    \ در مسیر از \\ استفاده کنید .برنامه را اجرا کنید .با کلیک روی دکمه  btnNextچه
مشاهده میکنید؟
 7متد رویداد کلیک دکمه  btnNextرا برای نمایش  5تصویر متفاوت تغییر دهید.
برای نمایش تصویرهای مختلف روی کادر تصویر ،نسخه مشابه پنج پرونده تصویری دلخواه با نام  1.JPGو
 2.JPGو  3.   JPGو  4.  JPGو  5.  JPGرا در پوشه  Debugبرنامه قرار دهید .پوشه  Debugبرنامه که حاوی
پرونده اجرایی برنامه است در مسیر «\binپوشه پروژه» قرار دارد.
برای نگهداری شماره تصویری که در کادر تصویر دیده می شود ،یک متغیر در بخش کالس فرم تعریف کنید.
public partial class Form1 : Form
{
شماره پرونده تصویری که در کادرتصویر بارگذاری می شود int i = 1; //
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متد  btnNext_Clickرا به صورت زیر تغییر دهید.
)private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e

{

;"string path = i.ToString() +". JPG
;picSample.ImageLocation = path
;i++
)if (i == 6
;i = 1

}

برنامه را اجرا کنید و چندین بار روی دکمه  btnNextکلیک کنید .عملکرد دستور  ifدر متد btnNext_Click

چیست؟
كنجكاوي

چرا یک نسخه از پروندههای تصویری را در پوشه  Debugقرار دادیم؟
 8برای نمایش تصویر قبلی متد رویداد کلیک  btnPrevرا بنویسید.
 9کد را طوری تغییر دهید تا با نمایش تصویر آخر دکمه  btnNextو با نمایش تصویر اول دکمه
 btnPrevغیرفعال شوند.

فعالیتکارگاهی

فعاليتمنزل

یک دکمه روی فرم قرار دهید و در متد رویداد کلیک آن هر بار یکی از دستورات زیر را نوشته ،برنامه را اجرا
کنید و عملکرد هر دستور را بنویسید.
;)(picSample.Show
;)(picSample.Hide
شکل 20فرم طراحی یک بازی ساده را نشان میدهد.
در این بازی آدمک با کلیک دکمههای جهتدار به
اندازه یک کاشی در جهت تعیین شده ،حرکت میکند
و نمیتواند از کاشیها عبور کند .با خرید کاالی ایرانی
یعنی برخورد با کاشی کاالی ایرانی امتیاز کسب
میکند و در صورت خرید کاالی خارجی و یا برخورد با
خرچنگها امتیاز از دست میدهد .این فرم را طراحی
کرده ،متد رویداد کلیک دکمهها را برای حرکت آدمک
بنویسید .متد حرکتهای دیگر ،تشخیص برخورد و ثبت
امتیاز را میتوانید با مهارتهایی که در بخشهای بعدی
بهدست میآورید ،بنویسید.

شکل20ـ طراحی بازی ساده
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

واکنش به
رویدادها

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
  IDEبرنامهنویسی روی آن نصب است
پرونده تصویر
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد تعیین رویداد مورد نیاز ـ نوشتن متد رویداد
ـ رفع خطای برنامه
انتظار
در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

نمره
3

تعیین رویداد مورد نیاز ـ نوشتن متد رویداد

2

تعیین رویداد مورد نیاز

1

کادرهای محاورهای
در برنامه های مختلف کادرهایی شبیه شکل  21بسیار دیدهاید .به
این کادرها ،کادر محاورهای ( )DialogBoxمیگوییم.

شکل21ـ کادر محاوره ای پیام

از کادر محاورهای برای نمایش پیام و دریافت اطالعات ازکاربر استفاده
میشود .کادر محاورهای میتواند براساس موقعیت برنامه دارای
ظاهری متفاوت باشد .برخی از کادرهای محاورهای دارای عملکرد از
پیش تعیینشده هستند .مانند کادر محاورهای OpenFileDialog
برای انتخاب پرونده (شکل  ،)22و  ColorDialogبرای انتخاب رنگ
(شکل  )23و  FontDialogبرای انتخاب قلم (شکل )24که در
بیشتر برنامهها استفاده میشوند.
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شکل24ـ کادر محاورهای انتخاب قلم

شکل23ـ کادر محاورهای انتخاب رنگ

كارگاه  8کادر محاورهای انتخاب پرونده
میخواهیم در فرم مشخصات کاربر عالوه بر دریافت مشخصات کاربر ،امکان قرار دادن تصویر کاربر را هم اضافه کنیم.

 1پروژه ثبت اطالعات کاربر را بازکنید.
 2یک کادر محاورهای  OpenFileDialogبه فرم اضافه کنید.
ابزارهای موجود در جعبه ابزار نظیر  OpenFileDialogکه هنگام استفاده روی فرم دیده نمی شوند،
 Componentهستند.
 3روی دکمه «بارگذاری تصویر» دابل کلیک کنید و کدهای زیر را بنویسید.
)private void btnLoadPicture_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(openFileDialog1.ShowDialog
;picUser.ImageLocation = openFileDialog1. FileName
}
برای نمایش کادر محاورهای از متد ( )ShowDialogاستفاده میکنیم .نشانی پرونده انتخاب شده در ویژگی
 FileNameکادر محاورهای قرار دارد .برنامه را اجرا کنید و یک پرونده تصویری انتخاب کنید .آیا میتوان

پروندههای غیرتصویری را انتخاب کرد؟

 4نمایش پروندهها را در کادر محاورهای انتخاب پرونده محدود کنید.

برای محدود کردن نمایش پروندهها در کادر محاورهای کد زیر را قبل از متد  ShowDialogاضافه کنید.

;"openFileDialog1.Filter = "Image Files(*. BMP;*. JPG;*.GIF)|*. BMP;*. JPG;*.GIF
کادر محاورهای باز کردن پرونده دارای ویژگی  Filterاست که با آن میتوانیم نوع پرونده هایی را تعیین کنیم که

در کادر محاورهای نشان داده می شود.
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شکل کلی مقداردهی ویژگی Filter

|....فیلترنوع دوم |توضیحات نوع دوم|فیلتر نوع اول|توضیحات نوع اول

اگر در کادر محاورهای پرونده ای انتخاب نشود ،چه چیزی در کادر تصویر نمایش داده خواهد شد؟
 5بر اساس پاسخ کاربر به کادر محاورهای ،برنامه را مدیریت کنید.

برای مدیریت برنامه با توجه به عملکرد کاربر کد مرحله  4را به صورت زیر ویرایش کنید.

;"openFileDialog1.Filter = "Image Files(*. BMP;*. JPG;*.GIF)|*.BMP;*. JPG;*.GIF
)if(openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK
;picUser. ImageLocation = openFileDialog1. FileName

برنامه را اجراکنید .درصورت عدم انتخاب پرونده درکادر محاورهای چه اتفاقی میافتد؟
كارگاه  9کادرهای محاورهای رنگ و قلم
میخواهیم یک برنامه با عنوان «شهر من خانه من» ایجاد کنیم که کاربر بتواند برای هر تصویر انتخابی خود،
نظر خود را با رنگ و قلم دلخواه در کادر متن بنویسد.

شکل 25ـ استفاده از کادرهای محاوره ای

 1یک پروژه ویندوزی به نام  PictureCityایجاد کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید (شکل.)25

یک کنترل کادر متن و کادر تصویر ،سه دکمه برای انتخاب تصویر ،رنگ و قلم و یک دکمه برای خروج از برنامه
و کادر محاوره ای  OpenFileDialogو  ColorDialogو  FontDialogروی فرم قرار دهید.
 3ویژگی کادر متن را برای نوشتن متن به زبان فارسی تغییر دهید.
 4کد متد رویداد کلیک دکمۀ «انتخاب عکس» را برای تغییر عکس به انتخاب کاربر بنویسید.
 5کد متد رویداد کلیک دکمۀ «انتخاب رنگ» را بنویسید.

برای این که رنگ قلم کادر متن به رنگ انتخابی کاربر تغییر کند ،دستور زیر را بنویسید.
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;)(ColorDialog1.ShowDialog
;textBox1.ForeColor = colorDialog1.Color
رنگی که کاربر بهوسیلۀ کادر محاورهای  ColorDialogانتخاب میکند ،در ویژگی  Colorاین کنترل ذخیره میشود.
 6کد متد رویداد کلیک دکمۀ «انتخاب قلم» را برای تعیین قلم به انتخاب کاربر بنویسید.
;)(FontDialog1.ShowDialog
;textBox1.Font = fontDialog1.Font
ویژگی  Fontدر کادر محاورهای  ،  FontDialogتنظیمات قلم انتخاب شده به وسیلۀ کاربر شامل نوع ،اندازه و

حالت قلم را نشان میدهد .با اجرای این دستور همه این تنظیمات برای قلم کادر متن مقداردهی می شود .برنامه
را اجرا کنید و نتیجه کلیک روی دکمه ها را ببینید.

 7عنوان کادرهای محاورهای را تغییر دهید.
برای تعیین عنوان کادر محاورهای از ویژگی  Titleاستفاده کنید .ویژگی Titleکادرمحاوره ای OpenFileDialog
را «انتخاب عکس» قرار دهید .برنامه را اجرا کنید و روی دکمۀ «انتخاب عکس» کلیک کنید .چه تفاوتی با اجرای

قبل مشاهده می کنید؟

کادر پیام
گاهی در یک برنامه نیاز دارید که پیامی را به کاربر اطالع دهید یا به کاربر هشدار دهید که یک پیشامد
غیرمنتظره رخ داده است .در چنین مواقعی از کادرهای پیام استفاده می شود .برای مثال فرض کنید هنگام اجرای
کارگاه  8کاربر پرونده ای را انتخاب کرده که قالب پروندههای تصویر را ندارد ،در این صورت باید بهوسيلۀ یک کادر
پیام به او هشدار داده شود (شکل .)26

شکل26ـ کادر محاورهای پیام

برای نمایش کادر پیام از کالس  MessageBoxاستفاده میکنیم .این کالس دارای متد  Showاست که کادر
پیام را با پیام دلخواه شما نمایش داده ،منتظر پاسخ کاربر میماند .متن پیام ،عنوان پنجره ،تعداد و نوع دکمههای
کادر پیام بهوسيله پارامترهایی مشخص می شود که به متد  Showفرستاده می شوند.
شکل کلی فراخوانی متد Show

;)دکمه پیشفرض , Icon,دکمه ها ,عنوان ,پیام(MessageBox.Show
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جدول   5ـ پارامترهای متد Show

پارامتر

نوع

شرح

پیام

string

متنی است که در کادر نمایش داده می شود .این پارامتر
اجباری است.

عنوان

string

متنی است که در نوار عنوان کادر نمایش داده می شود.

دکمهها
نماد
دکمه
پیشفرض

نوع داده شمارشی
MessageBoxButtons

نوع داده شمارشی
MessageBoxIcon

نوع داده شمارشی
MessageBoxDefaultButton

دکمههایی را مشخص می کند که باید درکادر پیام نمایش
داده شوند.
نماد کادر پیام
دکمه پیشفرض کادر پیام را تعیین میکند.

نوع داده شمارشی  MessageBoxButtonsتعیین کننده نوع دکمه است .هنگامی که کاربر یکی از دکمههای
کادر پیام را انتخاب میکند ،دکمه انتخابی در متغیری از نوع داده شمارشی  DialogResultقرار میگیرد.
فعالیت گروهی

با استفاده از راهنمای مایکروسافت و به کمک هم گروهی خود اعضای نوع دادههای شمارشی MessageBoxIcon ,
 MessageBoxButtons , MessageBox DefaultButtonو  DialogResultرا تعیین کنید.

كارگاه  10توسعه برنامه با استفاده از کادر پیام
میخواهیم در پروژه فرم اطالعات کاربر ،از ورود نام بیشتر از  10نویسه با نمایش پیام مناسب جلوگیری کنیم.

 1پروژه ثبت اطالعات کاربر را باز کنید.
 2متد رویداد کلیک دکمه «ثبت» را به صورت زیر بنویسید.
)private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e
{
;int firstNameLength = txtFirstName.TextLength
)if(firstNameLength>10
",پیام خطا"" ,تعداد نویسه های نام بیشتر از حد مجاز است"(MessageBox. Show
;)MessageBoxButtons.RetryCancel

}
ویژگی  TextLengthتعداد نویسه های کادر متن را نگهداری میکند .برنامه را اجراکنید .نامی بیش از  10نویسه
واردکنید و روی دکمه ثبت کلیک کنید .چه اتفاقی میافتد؟
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 3دستورات را کامل کنید تا همین پیام خطا
برای نامخانوادگی نیز نمایش داده شود
( شکل .)27

عبارت "پیام خطا" را حذف کنید .چه اتفاقی
میافتد؟

شکل 27ـ پیام خطا در فرم اطالعات کاربر

 4کد را ویرایش کنید تا در صورت انتخاب دکمه  Retryکادر متن نام و نامخانوادگی خالی شود.
متد  ،Showمقداری از نوع داده شمارشی  DialogResultبرمیگرداند .این مقدارمشخص میکند،کدام یک از

دکمههای کادر پیام بهوسيلۀ کاربر انتخاب شده است .با توجه به این نکته ،میخواهیم برنامه را به شکلی کامل
کنیم که اگر کاربر دکمه  Retryرا انتخاب کرد ،متن وارد شده در نام و نامخانوادگی حذف شده ،آماده دریافت
اطالعات جدید شود.
دستورات دکمه ثبت را به شکل زیر تغییر دهید.
  ",پیام خطا"" ,تعداد نویسه های نام بیشتر از حد مجاز است"(if(MessageBox.Show
)MessageBoxButtons.RetryCancel) == DialogResult.Retry
;)(txtFirstName.Clear
 5دستورات مرحله  4را به صورت زیر تغییر دهید.

  ",پیام خطا"" ,تعداد نویسه های نام بیشتر از حد مجاز است"(if(MessageBox.Show
MessageBoxButtons.  RetryCancel,MessageBoxIcon.Warning,
)MessageBoxDefaultButton.Button1) == DialogResult.Retry
;)(txtFirstName.Clear

برنامه را اجرا کنید .نتیجه اجرای برنامه چه تفاوتی با اجرای قبل دارد؟

 6دستورات رویداد کلیک دکمه «ثبت» را کامل کنید تا در صورت انتخاب دکمه  Retryدر پیام خطای
نامخانوادگی ،کادرمتن « نامخانوادگی» خالی شود.
فعالیتکارگاهی

فعاليتمنزل

با کمک هنرآموز خود تغییراتی در دستورات کارگاه  10ایجاد کنید که دو دکمه  Ok, Cancelدر کادر پیام
نمایش داده شود .دکمه پیشفرض را دکمه  Cancelتعیین کنید و تصویر نماد کادر محاورهای را تغییر دهید.
برنامهای بنویسید که در«   فرم ورود کاربر» اگر نام کاربری و گذرواژه معتبر بود پیام خوشآمدگویی و
درصورت معتبر نبودن پیام خطا را نمایش دهد.
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ارزشیابی مرحله 3
مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و)...

استفاده از
کادرهای
محاوره ای

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار IDE
برنامه نویسی روی آن نصب است.
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

افزودن کادر محاوره ای به واسط گرافیکی
باالتر از حد کاربری و تنظیم ویژگی های آن ـ نوشتن
برنامه استفاده از کادر محاوره ای ـ نمایش
انتظار
کادر پیام با مشخصات تعیین شده ـ مدیریت
برنامه بر اساس پاسخ کاربرـ رفع خطای برنامه
افزودن کادر محاوره ای به واسط گرافیکی
کاربری و تنظیم ویژگی های آن ـ نوشتن
برنامه استفاده از کادر محاوره ای ـ نمایش
کادر پیام با مشخصات تعیین شده

2

پایین تر از افزودن کادر محاوره ای به واسط گرافیکی
حد انتظار کاربری و تنظیم ویژگی های آن

1

در حد
انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مرحله ایجاد واسط گرافیکی کاربری
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

2

1
 3استفاده از کادرهای محاوره ای
ایجاد واسط گرافیکی کاربری

واکنش به رویدادها

استاندارد عملکرد:
با استفاده از  IDEبرنامه نویسی ،یک واسط گرافیکی کاربر در پروژه ایجاد کرده و کد رویدادهای آن را بنویسد.

شاخصها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

ایجاد پروژه ویندوزی ـ طراحی واسط گرافیگی کاربرپسند

2

نوشتن متد رویدادهای مورد نیاز برنامه ـ رفع خطای برنامه

3

به کارگیری کادرهای محاوره ای مورد نیاز در برنامه ـ استفاده از کادر پیام بر اساس نیاز ـ مدیریت برنامه بر اساس پاسخ کاربر ـ رفع
خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامه نویسی روی آن نصب است.
زمان 60 :دقیقه (ایجاد واسط گرافیکی کاربری  15دقیقه ـ واکنش به رویدادها  20دقیقه ـ استفاده از کادرهای محاوره ای  20دقیقه)

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره
قبولی از 3

1

ایجاد واسط گرافیکی کاربری

2

2

واکنش به رویدادها

1

3

استفاده از کادرهای محاوره ای

1

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت،پایش شاخص های کیفیت ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در چینش خالقانه کنترل ها در فرم برای طراحی واسط گرافیکی کاربرپسند

میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 6
شایستگی کار با کنترلهای پیشرفته
آیا تا به حال پی برده اید
در بازی های رایانه ای کنترل زمانی چگونه طراحی می شود؟
چگونه می توان ساعت رایانه را در باالی پروژه ها اضافه کرد؟
آزمون های چند گزینه ای یا صحیح ـ غلط چگونه در سی شارپ کدنویسی می شوند؟
چگونه می توان تعداد زیادی کنترل را به شکلی زیبا و با دسترسی راحت در یک فرم جا داد؟
برای نمایش دادههای زیاد و انتخاب کاربر ،چه پیشنهادی دارید؟
هدف از این واحد شایستگی به کارگیری کنترل های پیشرفته در پروژه های ویندوزی است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش انواع کنترل های پیشرفته و گروه بندی آنها ،پروژه چند فرمی ایجاد کرده ،برای رویدادهای
آن برنامه بنویسد.
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زمانسنج

شکل  28و  29تصویر بازی پک من (MANـ  )PACو کاالی ایرانی است .حتماً تاکنون با این بازی یا بازیهای
شبیه به آن برخورد کردهاید .به نظر شما چگونه می توان حرکت شخصیتهای این بازی را طراحی کرد؟ اگر قرار
باشد شما این بازی را در  VSبنویسید ،برای حرکتهای سریع و مداوم پک من از چه چیزی استفاده میکنید؟

شکل 29ـ تصویر بازی کاالی ایرانی

شکل 28ـ تصویر بازی  MANـ PAC

برنامههای زیادی ،مانند این بازی وجود دارند که دستور یا دستوراتی باید در یک فاصله زمانی مشخص تکرار
شوند .مانند زمانی که میخواهیم یک عبارت هرچند ثانیه یکبار روی صفحه نمایش داده شود .در چنین مواقعی
می توانیم از زمانسنج ( )Timerاستفاده کنیم .مهم ترین ویژگی زمان سنج  Intervalاست که فاصله زمانی تکرار
دستور برحسب میلی ثانیه را تنظیم می کند.
رویداد  Tickتنها رویداد زمانسنج است .این رویداد در فاصله زمانی مشخص شده در ویژگی  Intervalرخ
میدهد و دستورات متد این رویداد اجرا می شوند.
كارگاه  1رویداد Tick
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیک دکمه «حرکت» خودرو در راستای افقی حرکت کند.

شکل 30ـ فرم برنامۀ حرکت خودرو
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 1پروژهای با نام  MoveCarایجاد کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید.
دو کنترل دکمه با نام  btnStartو  btnStopو یک کنترل کادرتصویر با نام  picCarو یک زمانسنج به فرم
اضافه کنید (شکل  .)30آیا زمان سنج روی فرم دیده می شود؟
زمان سنج نیز یک  componentاست.
 3متد رویداد  Tickزمانسنج را بنویسید.
روی زمانسنج دابل کلیک کنید تا متد رویداد  Tickایجاد شود .کد زیر را بنویسید.
)private void timer1 - Tick (object sender, EventArgs e
{
;picCar.Left + = 5
}
كنجكاوي

عملکرد متد   Tickـ  timer1چیست؟ برنامه را اجرا کنید .چرا خودرو حرکت نمیکند؟
 4متد رویداد کلیک دکمه  btnStartرا بنویسید.
)private void btnStart -  Click (object sender, EventArgs e
{
;timer1.Enabled = true
}
برنامه را اجرا کنید .آیا خودرو حرکت میکند؟ چرا؟
 5برای توقف خودرو متد رویداد کلیک دکمه  btnStopرا بنویسید.
 6امکان کم و زیاد کردن سرعت خودرو را به برنامه اضافه کنید.
چگونه می توان سرعت خودرو را کم یا زیاد کرد؟ کنترل های مورد نیاز را به فرم اضافه کرده ،کدنویسی کنید.

فعاليتمنزل

ـ برنامه را طوری تغییر دهید که در صورت برخورد خودرو به فرم هم ،خودرو متوقف شود.
ـ برای حرکت کردن خودرو به سمت عقب نیز برنامه بنویسید.
كارگاه  2تعیین زمان سپری شده
در بسیاری از برنامهها نیاز داریم که مدت زمان سپری شده را تعیین کنیم .میخواهیم برنامهای بنویسیم که
مدت زمان سپری شده بعد از کلیک دکمه را نمایش دهد (شکل .)31
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 1پروژه ای با نام  Chronometerایجاد کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید (شکل .)31
با استفاده از سه کنترل برچسب و سه دکمه ،یک زمانسنج ساده با برچسب دقیقهشمار ( )lblMinuteو
ثانیهشمار ( )lblSecondطراحی کنید.
 3برای ایجاد ثانیهشمار یک زمانسنج ( )timer1روی فرم قرار دهید.
ویژگی  Intervalزمانسنج را باید با چه عددی مقداردهی کنید؟
 4کد ثانیهشمار را در رویداد  Tickزمانسنج بنویسید.
متغیرهای  secondو  minuteرا برای ذخیره ثانیه و دقیقه تعریف کنید.
public partial class Form1: Form
{
……………………………………………..
)(public Form1
{
;)(InitializeComponent
}
)  Tick (object sender, EventArgs eـ private void timer1
{
;second += 1
)if (second == 60
{
;second = 0
;minute + = 1
}
;)(lblSecond.Text = second.ToString
;)(lblMinute.Text = minute.ToString
}
}
 5دستور فعالسازی زمانسنج را در متد کلیک دکمه «شروع» ( )btnStartبنویسید.
عالوه بر فعالسازی زمانسنج در متد رویداد کلیک دکمه شروع باید زمان محاسبه شده را با مقداردهی متغیرهای
 minuteو  secondصفر کرده ،مقدار آنها را در برچسبها نمایش دهید.
 6زمانسنج را در متد رویداد کلیک دکمه «توقف» ( )btnStopغیرفعال کنید.
برنامه را اجرا کنید.
فعالیتکارگاهی

ساعت سیستم را در برنامه خود نمایش دهید.
راهنمایی:

برای نمایش ساعت سیستم در برنامه از یک زمانسنج و برچسب استفاده کنید و برای نمایش زمان در برچسب
از دستور زیر استفاده کنید که ساعت فعلی سیستم را به شکل  long timeروی برچسب نشان میدهد.
;)(lblTime.Text = DateTime. Now.ToLongTimeString
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شرایط عملکرد
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
شایستگیهای
غیرفنی

مدیریت کیفیت،پایش شاخص های
کیفیت ـ زبان فنی

ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات
زیستمحیطی

حفاظت ازتجهیزات کارگاه

نگرش

دقت در دسته بندی و چینش خالقانه
کنترل ها در فرم برای طراحی واسط
گرافیکی کاربرپسند

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها  /داوری  /نمره دهی)

نمره

قابل قبول انتخاب کنترلهای کاربرپسند ـ توجه به نحوه چینش 2
کنترلها در فرم و تنظیم ویژگیهای آنها از لحاظ
دسترسی راحت به آنها و زیبایی ظاهر واسط کاربری ـ
خالقیت در طراحی واسط گرافیکی کاربری
غیر قابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد اضافه کردن زمانسنج به واسط کاربری و تنظیم ویژگیهای 3
به کارگیری
زمان سنج

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار IDE
برنامه نویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

انتظار

آن ـ نوشتن کد برنامه ـ رفع خطای برنامه

حد انتظار اضافهکردن زمانسنج به واسط کاربری و تنظیم ویژگیهای 2
آن ـ نوشتن کد برنامه

پایین تر از اضافه کردن زمانسنج به واسط کاربری و تنظیم ویژگیهای 1
حد انتظار آن
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کنترلهای دکمه رادیویی ( )RadioButtonو کادر عالمت ()CheckBox
شکل  32فرمی را نشان میدهد که در آن کاربر باید مکانی که در تصویر نمایش داده شده را تشخیص دهد
و از بین چندین گزینه ،گزینه درست را انتخاب کند .همچنین مکانهای تاریخی شهر اصفهان را عالمت بزند.
در قسمت اول شکل  32که با عنوان مکانهای دیدنی ایران مشخص شده است ،از بین  4انتخاب ،شما تنها
می توانید یک گزینه را انتخاب کنید .نام کنترلی که در این قسمت استفاده شده ،دکمه رادیویی ()RadioButton
است .کنترل دکمه رادیویی برای ایجاد مجموعهای از گزینهها به کار میرود که در این مجموعه فقط یک گزینه
را می توان انتخاب کرد.

شکل32ـ کنترل های دکمه رادیویی و کادر عالمت

در قسمت دوم شکل  32شما اجازه انتخاب یک یا چند گزینه را دارید .کنترلی که در این قسمت استفاده شده،
کنترل کادرعالمت ( )CheckBoxاست .با کلیک روی این کنترل ،عالمت √ در آن ظاهر و با کلیک دوباره این
عالمت حذف می شود.
جدول   6ـ برخی ویژگیهای مشترک کنترل های دکمه رادیویی و کادر عالمت
نام ویژگی

عملکرد

Checked

انتخاب یا عدم انتخاب کنترل

CheckAlign

محل قرار گرفتن کادر انتخاب کنترل

Enabled

فعال بودن یا فعال نبودن کنترل

Text

متن کنار کنترل
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كارگاه  3پاسخ برنامه به انتخاب کادر عالمت و دکمه رادیویی
میخواهیم برنامهای بنویسیم که در فرم ورود کاربر نمایش گذرواژه با خواست کاربر ممکن شود و با توجه به
نوع کاربر که می تواند مدیر ،معلم یا دانش آموز باشد هنگام ورود پیام خوشآمدگویی مناسب نمایش داده شود.
 1پروژه  Loginرا باز کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید (شکل .)33
یک کنترل کادرعالمت به نام  chkPasswordبه فرم اضافه کنید .سه کنترل دکمه رادیویی با نام rdoManager،
 rdoTeacherو  rdoStudentبه فرم اضافه کنید.

شکل 33ـ سفارشی کردن فرم ورود کاربر

 3دکمه رادیویی  rdoManagerرا انتخابکنید.
برای انتخاب دکمههای رادیویی باید ویژگی  Checkedآن را  trueقرار دهید.
 4متد رویداد  CheckedChangedکادر عالمت را بنویسید.
با دابل کلیک روی کادر عالمت ،متد رویداد  CheckedChangedکادر عالمت را ایجاد کنید و کدهای زیر را بنویسید.
)  CheckedChanged (object sender, EventArgs eـ private void chkPassword
{
)if (chkPassword.Checked==true
;'txtPassword.PasswordChar='\0
else
;'*'=txtPassword. PasswordChar

}

برنامه را اجرا کنید .عملکرد متد رویداد   CheckedChangedـ  chkPasswordچیست؟
 5متد رویداد کلیک دکمه «ورود» را بنویسید.
)  Click (object sender, EventArgs eـ private void btnLogin
{
)if (rdoManager.Checked
;)"مدیر خوش آمدید"( MessageBox.Show
134

پودمان سوم :طراحی واسط گرافیکی

)else if (rdoTeacher.Checked
;)"معلم خوش آمدید"( MessageBox.Show
)else if (rdoStudent.Checked
;)"هنرجو خوش آمدید"( MessageBox.Show

برنامه را اجرا کنید .با انتخاب انواع کاربر دکمه ورود را کلیک کنید.
یادداشت

}

کاراکتر '  ' \0یک کاراکتر  nullاست .با قرار دادن کاراکتر '  ' \0در ویژگی  PasswordCharکاراکترهای
نوشته شده در کادر متن دیده می شوند.

دستهبندیکنترلها
شکل  34پنجره تنظیم مشخصات پوشه در
ویندوز را نشان میدهد .به نظر شما چگونه
می توانید هم زمان دو دکمه رادیویی را در این
پنجره انتخاب کنید؟ در این پنجره گزینههای
مربوط به تغییر نحوه نمایش پوشهها در یک
گروه و روش انتخابکردن پوشه در گروه
دیگری قرار گرفته است تا کاربر بتواند از هر
گروه یک گزینه را انتخاب کند.
برای دستهبندی کردن کنترلها در برنامه ،از
کنترلهای گروهبندی استفاده میشود که به آنها
 Containerمیگویند.

شکل  34ـ گروه بندی دکمههای رادیویی
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كارگاه  4کنترل کادر گروهی
در این پروژه میخواهیم یک سرگرمی با تصاویر مکانهای دیدنی و تاریخی طراحی کنیم .یک تصویر از بین
   8تصویر به صورت تصادفی در کادر تصویر قرار میگیرد .تصویر با قرار گرفتن  9برچسب روی آن از دید کاربر
پنهان می شود .کاربر برای مشاهدۀ هر یک از قسمتهای تصویر ،کادر عالمت مربوط به آن را انتخاب میکند و
بهمحض حدس تصویر نام مکان و شهر یا استان تصویر را در دو گروه دکمههای رادیویی انتخاب میکند.
 1یک پروژه با نام  Tourایجاد کنید.
 2فرم برنامه را طراحی کنید (شکل .)35
یک کادر تصویر روی فرم قرار داده ،تصویری داخل آن وارد کنید .با  9برچسب کادر تصویر را پر کنید تا تصویر
به طور کامل مخفی شود.
دو کنترل کادرگروهی ( )GroupBoxبرای دستهبندی کادرهای عالمت و دکمههای رادیویی روی فرم قرار داده،
ویژگی  Textاین کنترل ها را به « نمایش قسمتی
از تصویر» و « نام تصویر» تغییر دهید.
 9کنترل کادر عالمت را داخل کادر گروهی
«نمایش قسمتی از تصویر» قرار داده ،عبارت
«شماره  »1تا «شماره  »9را در ویژگی Text
کادرهای عالمت بنویسید 8 .دکمه رادیویی در
کادر گروهی «  نام تصویر» قرار دهید.
کنترل پنل ( )Panelرا از جعبه ابزار به فرم اضافه
کرده ،دکمههای رادیویی نام شهر یا استان مکان
تاریخی را روی آن قرار دهید.
 3ویژگی کادرهای گروهی را تغییر دهید.
شکل 35ـ دستهبندی کنترل ها
ویژگی  RightToLeftکادر گروهی «  نمایش
قسمتی از تصویر» را  Yesقرار دهید .به کادرهای عالمت دقت کنید .چه تغییری در ویژگیهای آنها اتفاق میافتد؟
قلم کادر گروهی « نام تصویر» را تغییر دهید ،سپس ویژگی قلم دکمههای رادیویی را بررسی کنید .چه تغییری
مشاهده میکنید؟ از این تغییرات چه نتیجهای میگیرید؟
 4ویژگیهای کنترل پنل را تنظیم کنید.
ویژگی قلم پنل را تغییر دهید .چه تغییری در دکمههای رادیویی داخل پنل مشاهده میکنید؟ چگونه می توانید
یک عنوان برای کنترل پنل بنویسید؟
 5پنل را روی فرم جابه جا کنید.
دکمههای رادیویی روی پنل چه تغییری میکنند؟
 6کد متد رویداد  CheckedChangedکادرهای عالمت را بنویسید.
متد رویداد  CheckedChangedکادرهای عالمت را برای نمایش بخشی از تصویر بنویسید که با برچسب
پوشیده شده است.
باید قسمتی از تصویر که با برچسب پنهان شده است ،با انتخاب کادر عالمت هم شماره با برچسب نمایش داده
شود .با مخفی کردن برچسب ،قسمتی از تصویر که زیر برچسب قرار دارد ،نمایان می شود.
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)private void checkBox1 _  CheckedChanged (object sender, EventArgs e
{
;label1.Visible = false

}
 7متد رویداد کلیک دکمه «تغییر تصویر» را کامل کنید تا با هر بار کلیک روی دکمه ،تصویر جدیدی
نمایش داده شود.
برای تولید اعداد تصادفی از کالس  Randomاستفاده میشود .این کالس دارای متد  Nextبرای تولید اعداد
تصادفی صحیح است .جدول  7را به کمک راهنمای مایکروسافت و با توجه به شکلهای مختلف این متد کامل کنید.
جدول7ـ شکلهای مختلف متد Next

شرح

شکل
)( Next
)Next (int max
)Next (int min, int max

برای استفاده از این متد ابتدا باید متغیری از نوع کالس  Randomایجاد کنید.
;)( Random rnd = new Random
سپس با استفاده از متد  Nextعدد تصادفی صحیح تولید کنید.
تولید عدد تصادفی صحیح از  1تا n = rnd. Next (1,9)    ; // 8
 8تصویر از مکانهای تاریخی در پوشه  Debugپروژه با نام شمارههای  1تا  )1. jpg ,2. jpg ,…( 8قرار دهید.
با تولید یک عدد تصادفی بین  1تا  ،8متدی بنویسید که یک تصویر را از بین  8تصویر انتخاب کند.
از آنجا که در این برنامه عدد تصادفی تولید شده در متد رویداد کلیک دکمه تغییر تصویر و دکمه پاسخ صحیح
استفاده می شود ،متغیر  nو  rndرا در کالس  Formتعریف می کنیم .قطعه کد زیر را در کالس  Formبنویسید.
; int n
;)(Random rnd= new Random
)private void btnChangePicture _  Click (object sender, EventArgs e
{
;)n = rnd.Next (1,9
;"string s=n.ToString () + ".jpg
;pictureBox1. ImageLocation = s

}
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 8متد رویداد کلیک دکمه «پاسخ صحیح» را بنویسید.
با استفاده از عدد تصادفی تولید شده در متد کلیک دکمه «تغییر تصویر» ،متد رویداد کلیک دکمه «پاسخ
صحیح» را کامل کنید.
)  Click (object sender, EventArgs eـ private void btnCorrect
{
)switch (n
{
case 1:
" ,پاسخ صحیح" " ,پاسخ صحیح :سی و سه پل در استان اصفهان" ( MessageBox.Show
;)MessageBoxButtons.OKCancel
;break
case 2:
" ,پاسخ صحیح" " ,پاسخ صحیح :دروازه قرآن در شیراز"( MessageBox.Show
;)MessageBoxButtons.OKCancel
;break
case 3:
…………………………………..
…………………………………..
………………………………….

}

فعالیت گروهی

ـ برنامه  Tourرا تغییر دهید تا به جای انتخاب کادر عالمت با کلیک روی هر برچسب بخشی از تصویر
ظاهر شود.
ـ با کمک هم گروهی خود و هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.
نام کنترل
دکمه رادیویی

()RadioButton
کادر عالمت
()CheckBox
کادر گروهی
()GroupBox
پنل ()Panel
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کاربرد

ویژگیهای مهم

رویدادهای مهم

Checked
CheckAlign

) ( CheckedChanged

......................
Checked

.....................
......................
......................
.......................
........................
..........................

. ...................................

}
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یادداشت

اگر بخواهیم از متغیری در بخش های مختلف کالس  Formاستفاده کنیم ،آن را در کالس  Formتعریف
می کنیم.
زمانی که یک کنترل در داخل پنل یا کادر گروه بندی قرار میگیرد ،آن کنترل به فرزند پنل یا کادر گروهی
تبدیل می شود و این ارتباط بین والد و فرزند اجازه میدهد که مقادیر ویژگیهای عمومی بین آنها به اشتراک
گذاشته شود .برای مثال اگر مقدار ویژگی  Enabledپنل را برابر با  falseقرار دهیم ،نه تنها خود پنل بلکه تمامی
کنترل های داخل آن نیز غیرفعال می شوند.
کنترل سربرگ ((TabContorl

گاهی اوقات مجبوریم اطالعات مختلفی از یک موضوع مشخص را دستهبندی کرده ،در یک فرم نمایش دهیم
و همه این اطالعات نمی توانند در یک صفحه قرار گیرند .شکل  36پنجره مشخصات سیستم را نشان میدهد
که شامل قسمتهای مختلف است .هنگام کارکردن با ویندوز و برنامههای ویندوزی با پنجرههای شبیه شکل
 36زیاد برخورد کردهایم .این نوع پنجرهها شامل تعدادی سربرگ ( )tabهستند که با کلیک روی هر سربرگ،
محتویات آن نمایش داده می شود .در  VSبرای ایجاد سربرگ در برنامه از کنترل  TabControlاستفاده
میکنیم.

شکل 36ـ کنترل سربرگ در پنجرههای ویندوزی
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كارگاه  5دسته بندی کنترل ها با کنترل Tab
میخواهیم با استفاده از کنترل  ،Tabدو صفحه برای ورود اطالعات شخصی و اطالعات تحصیلی ایجاد کنیم.

شکل 38ـ سربرگ دریافت اطالعات تحصیلی

شکل 37ـ سربرگ دریافت مشخصات فردی

 1پروژهای با نام  PersonalInfoایجاد کنید.
 2از جعبه ابزار یک  TabControlروی فرم قرار دهید.
ویژگی  Dockکنترل  Tabرا از پنجره ویژگیها طوری تنظیم کنید که این کنترل کل فرم را پر کند.
ویژگی  RightToLeftLayoutرا  trueقرار دهید .چه تغییری اتفاق میافتد؟
 3تنظیمات سربرگ اول کنترل  Tabرا انجام دهید.
روی سربرگ اول که با  TabPage1مشخص شده است کلیک کرده ،سپس روی صفحه فرم آن کلیک کنید تا
پنجره ویژگیهای سربرگ اول فعال شود .عنوان سربرگ اول را در ویژگی  Textبه «مشخصات فردی» تغییر
دهید .دو کنترل پنل در سربرگ اول قرار داده ،کنترل های الزم را برای دریافت مشخصات فردی روی آن قرار
دهید (شکل .)37
 4تنظیمات سربرگ دوم کنترل  Tabرا انجام دهید.
عنوان سربرگ دوم را به «اطالعات تحصیلی» تغییر دهید و کنترل های الزم را برای دریافت اطالعات تحصیلی
در سربرگ دوم قرار دهید.
 5یک سربرگ دیگر به کنترل Tabاضافه کنید.
از پنجره ویژگیهای کنترل ،Tabدر ستون مقدار ویژگی  TabPagesروی عالمت  ...کلیک کنید تا کادر
محاورهای ویرایش سربرگهای کنترل  (Tabpage Collection Editor) Tabباز شود .در این کادر امکان
حذف و اضافه کردن سربرگ به کنترل و همچنین تنظیم ویژگیهای سربرگها وجود دارد .در کادر باز شده
گزینه  Addرا انتخاب کنید .چه اتفاقی میافتد؟ نتیجه را در فرم مشاهده کنید.
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 6عنوان ،قلم و رنگ زمینه سربرگ سوم را از طریق ویژگی  TabPagesکنترل Tabتغییر دهید.
از طریق ویژگی  TabPagesکادر محاورهای ویرایش سربرگهای کنترل Tabرا باز کنید و عنوان ،قلم و رنگ
زمینه سربرگ سوم را تغییر دهید .تغییرات را در برنامه مشاهده کنید.
 7سربرگ سوم را حذف کنید.
 8کد زیر را در متد رویداد کلیک دکمه «ادامه» برای رفتن به سر برگ اطالعات تحصیلی بنویسید.
;tabControl1. SelectedTab = tabPage2

کاربرد ویژگی  SelectedTabچیست؟
 9متد رویداد کلیک دکمه «خروج» هر دو سربرگ را بنویسید.

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

به کارگیری
کنترل های
انتخاب و
گروه بندی

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار IDE
برنامه نویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از افزودن کنترلهای انتخاب و گروهبندی و تنظیم ویژگیهای
حد انتظار آنها ـ نوشتن کد برنامه ـ رفع خطای برنامه

3

افزودن کنترلهای انتخاب و گروهبندی و تنظیم ویژگیهای
آنها ـ نوشتن کد برنامه

2

افزودن کنترل های انتخاب و گروه بندی

1

در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار
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كارگاه  6ایجاد پروژههای چند فرمی
همیشه با یک فرم نمی توانیم برنامه را کامل کنیم .در بسیاری از مواقع باید از یک فرم ،فرم دیگری را فراخوانی
کنیم و در واقع بین فرمها حرکت کنیم .فرم های متنوع برای دسته بندی موضوعات برنامه به کاربر کمک
می کنند که مسیر حرکت برنامه را سریع تر پیدا کند.
قصد داریم برنامهای بنویسیم که کاربر با ورود نامکاربری و گذرواژه به فرم صفحه شخصی کاربر منتقل شود و
در آن فرم ،پیام خوشآمدگویی به همراه نام کاربر دیده شود.

شکل 40ـ فرم صفحه شخصی کاربر ()MainForm

شکل 39ـ فرم ورود کاربر ()LoginForm

 1پروژه ویندوزی  Loginرا باز کنید.
نام  Form1را به  LoginFormتغییر دهید.
 2فرم جدیدی با نام  MainFormبه برنامه اضافه کنید.
روی نام پروژه در پنجره  Solution Explorerراست کلیک کنید و گزینه  Add / New Itemرا انتخاب کنید
(شکل  )41تا کادرمحاورهای  Add New Itemباز شود ( شکل .)42
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با انتخاب  Windows Formدر قسمت Name

این کادر محاورهای نام فرم نمایش داده می شود.
نام فرم را به  MainFormتغییر دهید .دقت
کنید که نام فرم ،نام کالس فرم هم خواهد بود.
به پنجره  Solution Explorerدقت کنید .فرم
 MainFormبه پنجره اضافه شده است .برنامه
را با فشردن کلید میان بر  F5اجرا کنید .پس
از اجرای برنامه کدام فرم نمایش داده می شود؟
شکل42ـ اضافه کردن فرم جدید به برنامه

 MainForm 3را فرم شروع برنامه قرار دهید.
در پنجره  Solution Explorerروی پرونده  Program.csدابل کلیک کنید ،تا باز شود.

در متد  Mainدر این پرونده ،متد  Runاز کالس  Applicationفراخوانی می شود .آرگومان ورودی متد Run

در اینجا ،دستور ایجاد فرمی است که در شروع برنامه نمایش داده می شود .اولین فرم که همراه با ایجاد پروژه
ویندوزی به صورت خودکار ایجاد می شود ،به صورت پیشفرض فرم شروع برنامه است (.)LoginForm
;)) (Application.Run (new LoginForm
نام فرم دوم ) (MainFormرا به جای  LoginFormدر ورودی متد  Runبنویسید.
;)) (Application. Run (new MainForm
برنامه را اجرا کنید .کدام فرم به عنوان فرم شروع برنامه نمایش داده می شود؟
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 4فرم  MainFormرا مطابق شکل  40طراحی کنید.
یک کنترل برچسب با نام  lblWelcomeبرای نمایش پیام خوش آمدگویی به کاربر به فرم  MainFormاضافه کنید.
 5امکان دسترسی به اطالعات یک فرم را برای فرمهای دیگر فراهم کنید.
در  LoginFormدو متغیر  succeededو  userNameرا مطابق کد زیر اعالن کنید.
public partial class LoginForm : Form
{
;public bool succeeded
;public string userName
برای ورود به صفحه شخصی کاربر ( )MainFormباید نام کاربری و گذرواژه معتبر باشد .متغیر  succeededبرای این
منظور تعریف شده است .برای پیام خوش آمدگویی به نام کاربر نیاز داریم ،متغیر  userNameبرای ذخیره نام کاربر
تعریف شده است .این اطالعات در  LoginFormقرار دارد برای اینکه فرمهای دیگربرنامه هم به این اطالعات دسترسی
داشته باشند ،سطح دسترسی این متغیرها را  publicقرار میدهیم .به صورت پیش فرض سطح دسترسی متغیرهای یک
فرم  privateاست و فقط خود فرم به آنها دسترسی دارد.
به متغیرهایی که در کالس تعریف میشوند فیلد ( )f ieldمیگویند .فیلدها در کالس به صورت خودکار مقداردهی اولیه
میشوند .مقدار اولیه فیلد  succeededو  userNameچیست؟
 6در  LoginFormمتد رویداد کلیک دکمه «ورود» را بنویسید.
)private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e
{
)"" && txtPassword.Text == "123علیرضا" == if (txtUserName.Text
{
;succeeded = true
;userName = txtUserName.Text
;)(this.Close
}
else
 ",MessageBoxButtons.OKخطا"  ",نام کاربری یا گذرواژه معتبر نیست "(MessageBox.Show
;),MessageBoxIcon.Error
}

 7متد رویداد  Loadفرم صفحه شخصی کاربر را بنویسید.
قبل از نمایش فرم صفحه شخصی کاربر باید نام کاربری و گذرواژه از کاربر دریافت شده ،صحت آنها بررسی شود.
روی فرم دابل کلیک کرده ،متد رویداد  Loadرا بنویسد.
)private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e
{
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;" خوش آمدید

;)(LoginForm frm = new LoginForm
;)(frm.ShowDialog
)if (frm. succeeded
{
"  " + frm.userName +کاربر گرامی " = lblWelcome.Text
}
else
;)(this.Close
}

كنجكاوي

فعالیتکارگاهی

عملکرد دستور ;)(  LoginForm frm = new LoginFormچیست؟

ـ متن  lblWelcomeرا به گونهای تغییر دهید که ظاهر  UserFormمشابه شکل  40شود.

ـ برای نمایش فرم می توان از متدهای  Showیا  ShowDialogاستفاده کرد .به کمک هنرآموز خود تفاوت این
دو متد را بررسی کنید.
ـ آیا میتوان در این برنامه به جای متد  ShowDialogاز متد  Showاستفاده کرد؟چرا؟
فعاليتمنزل

برنامه کارگاه  6را توسعه دهید تا اگر کاربر سه بار نام کاربری و گذر واژه را اشتباه وارد کرد پس از نمایش
پیام مناسب ،ورود اطالعات به مدت  30ثانیه امکان پذیر نباشد.

پژوهش

استفاده از سطح دسترسی  publicچه معایبی دارد؟ چه راهکارهایی برای انتقال اطالعات بین فرمها وجود
دارد؟

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3
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ارزشیابی مرحله 3
شرایط عملکرد
نتایج
مراحل کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
مکان و )...
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
به کارگیری
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار IDE
چند فرم در
برنامه نویسی روی آن نصب است
پروژه
زمان 15 :دقیقه

نمره

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

افزودن فرم جدید به پروژه ـ نوشتن کد برنامه ـ تعیین فرم
باالتر از
اصلی پروژه ـ انتقال اطالعات از یک فرم به فرم دیگر ـ رفع 3
حد انتظار
خطای برنامه
در حد
انتظار

پایینتر از
حد انتظار

افزودن فرم جدید به پروژه ـ تعیین فرم اصلی پروژه ـ
نوشتن کد برنامه

2

افزودن فرم جدید به پروژه

1

کنترلهای کادرفهرست ( )ListBoxو کادر ترکیبی ()ComboBox
فرض کنید در یک برنامه ویندوزی از بین
نام  30هنرجو ،میخواهیم یکی را انتخاب
کنیم .به نظر شما کدامیک از کنترل ها برای
طراحی این برنامه مناسبتر هستند؟ آیا
الزم است نام  30هنرجو به طور کامل روی
فرم نمایش داده شود؟ شکل  43یک نمونه
از پنجرههایی است که در ویندوز دیدهاید.
اگر قرار بود نام همه درایوها همیشه در این
پنجره نمایش داده شوند ،عالوه بر اینکه فضای
زیادی اشغال میشد ،برنامه زیبایی خود را نیز
از دست میداد .در چنین مواردی از کنترل
کادر فهرست ( )ListBoxو یا کادر ترکیبی
( )Comboboxاستفاده می شود.
کنترل کادرفهرست به کاربر امکان میدهد که
از بین عناصری که در فهرست وجود دارد،
یک عنصر را انتخاب کند (شکل  .)44کادرهای
انتخابی در دو شکل  43و  44را با هم مقایسه
کنید .چه تفاوتی بین این دو کادر میبینید؟

شکل 43ـ کنترل کادر ترکیبی در برنامههای ویندوزی

شکل 44ـ کنترل کادر فهرست در برنامههای ویندوزی
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کادری که در شکل  43نشان داده شده است ،کادر ترکیبی است .این کادر از یک کادر فهرست و یک کادر متن تشکیل
میشود که عنصر انتخاب شده از کادر فهرست در کادر متن قابل نمایش است و ویژگی  ،Textمتن موجود در کادر متن
را نشان میدهد مهمترین ویژگیها و متدهای کادر فهرست و کادر ترکیبی در جدول  8و  9نمایش داده شده است.
جدول   8ـ ویژگیهای مهم کادر فهرست و کادر ترکیبی
ویژگی

کاربرد

Items

تعیین عناصر فهرست

Sorted

مرتبسازی فهرست

Items.Count

تعداد عناصر فهرست

SelectedIndex

اندیس عنصر انتخاب شده

SelectedItem

عنصر انتخاب شده

جدول 9ـ متدهای مهم کادر فهرست و کادر ترکیبی
متد

شکل کلی متد

( Addاضافه کردن به فهرست)

(عنصر متنی)  . Items.Addنام کنترل

( Removeحذف عناصر)

(عنصر انتخابی)  . Items.Removeنام کنترل

( RemoveAtحذف عناصر)

(اندیس عنصر)  . Items.RemoveAtنام کنترل

( Clearحذف همه عناصر)

( )  . Items.Clearنام کنترل

كارگاه  7استفاده از کادر فهرست و کادر ترکیبی
در این کارگاه قصد داریم برای اخذ رأی
انتخابات شورای دانشآموزی فرمی طراحی
کنیم تا دانشآموز از بین نامزدهای موجود در
کادرترکیبی تعدادی از آنها را انتخاب کرده ،به
فهرست منتخبان درکادر فهرست اضافه کند و
قابلیت حذف و جست وجو نیز داشته باشد.

شکل 45ـ فرم استفاده از کادر فهرست و کادر ترکیبی
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 1پروژه ویندوزی به نام  StudentElectionایجاد کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید
در کنترل کادر ترکیبی نام  15نامزد را به دلخواه وارد کنید .از ویژگی  Itemsاستفاده کنید (شکل .)45
 3متد رویداد کلیک دکمه  btnAddرا برای اضافه کردن نامزدها به فهرست منتخبان بنویسید.
برای اضافه کردن نامزد به فهرست کدهای زیر را بنویسید.
)private void btnAdd _  Click (object sender, EventArgs e
{
)if (lstResults.Items.Count<5
)if (cboCandidates.Text.Length > 0
;)lstResults.Items.Add (cboCandidates.Text

}

با اجرای برنامه چند نامزد را می توان به فهرست منتخبان اضافه کرد؟
 4کد مرحله  3را تغییر دهید تا در صورت درخواست اضافه کردن نامزد ششم ،پیام مناسب نمایش دهد.
 5متد رویداد کلیک دکمه «حذف» را بنویسید.
برای حذف از فهرست منتخبان کدهای زیر را بنویسید.

)private void btnDelete _ Click (object sender, EventArgs e
{
;int index=lstResults.SelectedIndex
)if (index >= 0
;)lstResults.Items.RemoveAt (index

 6متد رویداد کلیک دکمه «پاک کردن فهرست» را بنویسید.
فعالیتکارگاهی
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ـ با استفاده از پنجره ویژگیها ،تغییری در ویژگیهای کادر ترکیبی ایجاد کنید که اسامی هنرجویان را به
شکل مرتب نمایش دهد.
ـ دستوراتی به پروژه اضافه کنید تا شماره عنصر انتخاب شده در فهرست را در یک کادر متن نمایش دهد.

}
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پروژه

فاز:3
برای برنامه کتابخانه هنرستان واسط گرافیکی مانند فرم زیر طراحی کنید.
ـ سربرگ جست وجو را برای فراهم کردن امکان جست وجو بر اساس نام کتاب ،نام مؤلف ،موضوع و سال
چاپ طراحی کنید.

ـ در سربرگ اعضا ،مشخصات عضو شامل نام و نام خانوادگی ،کد عضویت ،تلفن ،نشانی ،کد ملی و عکس
مطابق شکل زیر طراحی کنید.

دکمه ثبت :مشخصات عضو را در آرایههای متناظر ذخیره میکند.
دکمه جدید :فرم را برای ثبت مشخصات عضو جدید خالی میکند.
دکمه درج تصویر :عکس مناسب را انتخاب و نمایش میدهد و در ضمن آدرس آن را در آرایه مناسب
جهت بازیابی ذخیره میکند.
ـ سربرگ کتاب را مشابه سربرگ اعضا برای درج اطالعات زیر طراحی کنید.
نام کتاب  ،مؤلف  ،مترجم  ،انتشارات  ،سال چاپ  ،موضوع  ،شابک  ،عکس کتاب
ـ در نوار عنوان فرم تاریخ و ساعت دیده شود .از دستور;)( DateTime.Now.ToStringاستفاده کنید.
ـ فرم  Loginرا برای دریافت نام کاربری و گذرواژه کاربر مدیر به پروژه اضافه کنید.
درصورتی که در فرم  Loginبیش از  3بار نام کاربری و گذرواژه اشتباه وارد شود ،امکان دریافت نام
کاربری و گذرواژه به مدت یک دقیقه غیر فعال شود.
در شروع برنامه سربرگ اعضا و کتاب غیرفعال باشد و با کلیک روی دکمه «  ورود مدیر» فرم Login
نمایش داده شود و در صورت معتبر بودن نام کاربری و گذرواژه وارد شده در این فرم ،سربرگ اعضا و کتاب
برای کاربر مدیر فعال شود.
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 4
مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات،
زمان ،مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از افزودن کنترل فهرست به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های آن
حد انتظار ـ نوشتن کد برای حذف و درج به فهرست ـ رفع خطای برنامه

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
افزار
استفاده از تجهيزات :رایانه ای که نرم
در حد افزودن کنترل فهرست به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های آن ـ
کنترل های  IDEبرنامه نویسی روی آن
انتظار نوشتن کد برای حذف و درج به فهرست
نصب است
فهرست
دقیقه
زمان20 :
پایین تر از
افزودن کنترل فهرست به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های آن
حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
كسب حداقل نمره  2از مرحله به کارگیری زمان سنج
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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نمره
3
2
1

پودمان سوم :طراحی واسط گرافیکی

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1
3

2
4

به کارگیری کنترل زمان سنج
به کارگیری چند فرم در پروژه

به کارگیری کنترل های انتخاب و گروه بندی
استفاده از کنترل های فهرست

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش انواع کنترل های پیشرفته و گروه بندی آنها ،پروژه چند فرمی ایجاد کرده ،برای رویدادهای آن برنامه بنویسد.

شاخصها:
شماره مرحله
کار

شاخص های مرحله کار

1

به کارگیری زمان سنج در واسط کاربری بر حسب نیاز ـ نوشتن برنامه و رفع خطای آن

2

به کارگیری کنترل های انتخاب و گروه بندی در واسط کاربری بر حسب نیاز ـ نوشتن برنامه و رفع خطای آن

3

به کارگیری چند فرم در برنامه ـ نوشتن برنامه و رفع خطای آن

4

به کارگیری کنترل های فهرست در واسط کاربری ـ نوشتن برنامه و رفع خطای آن

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامه نویسی روی آن نصب است.
زمان 75 :دقیقه (به کارگیری زمان سنج  20دقیقه ـ به کارگیری کنترل های انتخاب و گروه بندی 20دقیقه ـ به کارگیری چند فرم در پروژه 15دقیقه ـ استفاده از کنترل های
فهرست  20دقیقه)

معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

به کارگیری زمان سنج

2

2

به کارگیری کنترل های انتخاب و گروه بندی

1

3

به کارگیری چند فرم در پروژه

1

4

استفاده از کنترل های فهرست

1

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت ،پایش شاخص های کیفیت ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در دسته  بندی و چینش خالقانه کنترل ها در فرم برای طراحی واسط گرافیکی کاربرپسند

میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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توسعۀ واسط گرافیکی
با توسعه ساختارهای کنترلی در زبان برنامهنویسی و ایجاد واسط گرافیکی مناسب ،میزان تعامل کاربران با برنامه کاربردی
افزوده شده است و محیطهای طراحیشده در قالب استاندارد گرافیکی عرضه میشود .در واقع با راهنمایی کاربر در محیط
نرمافزار تولید شده از بروز خطاهای احتمالی ،جلوگیری میشود .کار با تجهیزات ورودی سختافزاری نظیر صفحهکلید و
ماوس ،ممکن است محدودیتهایی را هنگام ورود داده به رایانه ،ایجاد کند .در محیط برنامهنویسی  C#کالسهای آماده
و متنوعی برای کنترل عملکرد صفحهکلید و ماوس وجود دارد که سبب میشود واسط گرافیکی کاربر طوری توسعه یابد
که میزان تعامل کاربر با نرمافزار تولید شده را تا حد زیادی افزایش دهد در این پودمان رویدادهای صفحه کلید و ماوس و
کاربرد برخی کنترل های پیشرفته مرتبط با واسط گرافیکی نظیر کادر محاوره ای رنگ و قلم و منو و متدهای کار روی نویسه
و رشته را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری 7
شایستگی کار با ماوس و منو
آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان برای رویدادهای ماوس در برنامههای ویندوزی برنامهنویسی کرد؟
در یک بازی رایانه ای ،عملکرد ماوس چگونه کنترل می شود؟
چگونه می توان برای یک برنامه ،منوهای ویندوزی ایجاد کرد؟
منوهایی که در سیستم عامل و تلفن های همراه وجود دارند ،چگونه طراحی می شوند؟
هدف از این واحد شایستگی استفاده از ماوس و منوها در برنامههای ویندوزی است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش چگونگی عملکرد منوها و رویدادهای ماوس ،برای برنامه فرم طراحی کرده ،کد برنامه را
بنویسد.
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عملکرد ماوس در ویندوز و برنامههای کاربردی
یکی از مهمترین ابزار کار با واسط گرافیکی کاربر در سیستمعامل ویندوز و برنامههای کاربردی ،ماوس است ،به
همین دلیل کار با ماوس در برنامهنویسی ویندوز اهمیت فراوانی دارد.
برای بررسی عملکرد ماوس در ویندوز و برنامههای کاربردی به پرسشهای
زیر پاسخ دهید:
برای اجرای یک برنامه در نوار وظیفه چگونه از ماوس استفاده میکنید؟
برای اجرای یک برنامه از روی میز کار چگونه از ماوس استفاده میکنید؟
برای ایجاد نسخه مشابه یک پرونده یا پوشه چگونه از ماوس استفاده میکنید؟
وقتی که اشاره گر ماوس روی نمادهای میزکار قرار میگیرد ،آیا شکل نماد
تغییر میکند؟
در برنامۀ نقاشی ویندوز برای ترسیم شکل چگونه از ماوس استفاده میکنید؟
فعالیت گروهی

به کمک همگروهیهای خود کاربردهای دیگر ماوس در ویندوز و برنامههای کاربردی را پیدا کنید و در
جدول زیر بنویسید.
کاربرد ماوس در ویندوز

کاربرد ماوس در برنامههای کاربردی
تغییر  ظاهر   دکمه ها   د ر    وضعیت ها ی   متفاو ت   فشردن،
رهاکردن و حرکت ماوس روی دکمه ()down, up, over

رویدادهای ماوس وابسته به دکمه ماوس
در این کتاب رویدادهای ماوس را با توجه به عملکرد دکمه های ماوس به دو دسته وابسته به دکمه و مستقل از
دکمه تقسیم می کنیم.
در اینجا به رویدادهایی که با عملکرد دکمه های ماوس ،روی کنترلها رخ میدهد ،رویدادهای ماوس وابسته به
دکمه می گوییم .هر ماوس ،دارای حداقل سه دکمه است که با فشردن یکی از سه دکمه ،رویداد ماوس وابسته
به دکمه ،رخ میدهد (جدول.)1
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جدول 1ـ برخی رویدادهای ماوس وابسته به دکمه ماوس
نام رویداد
MouseClick

فعالیتکارگاهی

شرح رویداد در VS

شرح رویداد

زمانی رخ میدهد که کنترل با ماوس Occurs when the control is clicked
by the mouse.
کلیک شود.

MouseDoubleClick

Occurs when the control is double
clicked by the mouse.

MouseDown

Occurs when the mouse pointer
is over the control and a mouse
button is pressed.

MouseUp

Occurs when the mouse pointer
is over the control and a mouse
button is released.

ـ شرح رویدادهای جدول  1را با توجه به شرح آنها در  VSبنویسید.
ـ با انجام عملیات زیر به وسیلۀ ماوس چه رویدادی رخ میدهد؟
رویداد

عملیات
نگهداشتن دکمه راست یا چپ
رها کردن دکمه راست یا چپ

ـ کدام رویداد ماوس وابسته به دکمه دیگری را قب ً
ال استفاده کرده اید؟
كارگاه  1واکنش برنامه به رویدادهای ماوس
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیک روی دکمۀ
اجرا ،پیام خوشآمدگویی در کادر پیام را نمایش دهد
و رنگ آن هنگام نگهداشتن دکمه ماوس ،تغییر کند و
با رهاکردن دکمه ماوس ،رنگ آن به حالت اول برگردد.
 1پروژ ه ویندوزی به نام  MouseEvent1ایجاد کنید.
 2یک دکمه با نام  btnRunو رنگ زمینۀ آبی به
فرم اضافه کنید (شکل .)1
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شکل 1ـ فرم برنامه رویدادهای ماوس
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میخواهیم با کلیک روی دکمه  ،btnRunپیام «به سیشارپ خوشآمدید» نمایش داده شود.
 3متد رویداد  MouseClickرا برای کنترل  ،btnRunایجاد کنید.
( )Eventsرا انتخاب کنید .فهرست رویدادهای کنترل btnRun
از پنجره ویژگیهای( )Propertiesکنترل ،نماد
در پنجره قابلمشاهده است (شکل  .)2با انتخاب هر رویداد ،شرح آن در پایین پنجره  Propertiesدیده میشود.

شکل 2ـ انتخاب رویداد برای کنترل

با دابل کلیک روی گزینه  ،MouseClickمتد رویداد  MouseClickکنترل  btnRunرا ایجاد کنید.
)private void btnRun_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e
{

محل نوشتن دستور

دستوری در رویداد  MouseClickبنویسید که رشت ه «به سیشارپ خوشآمدید» را در کادر پیام نمایش دهد.
برنامه را اجرا کنید و روی دکمه کلیک کنید.
 4قابلیت خروج از برنامه را با دابل کلیک روی فرم ایجاد کنید.
برای خروج از برنامه میتوانید از متد () Application.Exitاستفاده کنید .آیا روش دیگری می شناسید؟
 5در متد رویداد  MouseDownدکمه  btnRunکد زیر را بنویسید.

}

;btnRun.BackColor = Color.Red

از ساختار آماده  Colorبرای دسترسی به رنگ ها استفاده می شود.
با نگه داشتن دکمۀ ماوس ،رنگ دکمه  btnRunچه تغییری میکند؟
 6در متد رویداد  MouseUpدکمه  btnRunرنگ دکمه را به حالت اول برگردانید.
برنامه را دوباره اجرا کنید.
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كارگاه  2رویدادهای  MouseDownو MouseUp
میخواهیم برنامهای بنویسیم که به کمک ماوس ،ماشین را در نزدیکی مانع ،پارک کنیم .با نگهداشتن دکمه
ماوس در فضای فرم ،ماشین به سمت مانع حرکت میکند و با رها کردن دکمه ماوس ،ماشین متوقف میشود
(شکل .)3

شکل 3ـ بازی پارک ماشین

 1پروژه ویندوزی با نام  ParkCarایجاد کنید.
 2یک کادرتصویر برای «ماشین» و یک کادرتصویر برای «مانع» ،با ویژگیهای زیر به فرم اضافه کنید.
کنترلهای PictureBox
مقدار

نام ویژگی
Name

picCar

picBarrier

Image

تصویر ماشین

تصویر مانع
StretchImage

SizeMode

 3یک زمانسنج به فرم اضافه کنید.
كنجكاوي

چرا در این برنامه نیاز به زمانسنج داریم؟
 4متد رویداد  Tickـ timer1را با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e
{
;picCar.Left += 5
}
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 5متد رویداد  MouseDownـ Form1را با کد زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e
{
;timer1.Enabled = true
}

 6متد رویداد  MouseUpـ Form1را با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e
{
;timer1.Enabled = false
&& )if ((picCar.Right + 10 > picBarrier.Left
))(picCar.Right<picBarrier.Left
;)"  آفرین ،برنده شدی"(MessageBox.Show
else
;)" متأسفانه ،بازنده شدی"(MessageBox.Show

ویژگی  Rightچه مقداری را نگهداری می کند؟
برنام ه پارک ماشین را اجرا کنید .با چه شرایطی ،کاربر برنده میشود؟
پس از پایان یک بازی چگونه میتوان بازی جدیدی را شروع کرد؟ برنامه آن را بنویسید.
فعاليتمنزل

}

بازی کارگاه  2را به صورت زیر تغییر دهید:
بعد از رها کردن ماوس ،ماشین به نسبت زمان نگهداشتن دکمه ماوس ،حرکت کند .بهطور مثال اگر کاربر
یک ثانیه دکمه ماوس را نگه دارد ،ماشین  100پیکسل حرکت کند.

رویدادهای ماوس مستقل از دکمه
با حرکت ماوس روی نمادهای برنامه در میزکار و نوار وظیفه چه تغییراتی در شکل نمادها مشاهده میکنید؟
لحظهای ماوس را بدون آنکه کلیک کنید ،روی یکی از نمادهای نوار وظیفه نگهدارید .چه مشاهده میکنید؟
با حرکت ماوس و بدون کلیک در فضای برنامههای ویندوزی هم رویدادهایی رخ میدهد .ما در اینجا به این
رویدادها ،رویدادهای ماوس مستقل از دکمه می گوییم.
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كارگاه  3رویدادهای  MouseEnterو MouseLeave
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با ورود اشاره گر
ماوس روی یک واژه انگلیسی ،تصویر مربوط به
آن واژه نمایش داده شود و با خارج شدن اشاره گر
ماوس از روی واژه ،تصویر مربوطه پنهان شود و
همزمان رنگ متن هم تغییرکند .اگر اشاره گر ماوس
برای چند لحظه روی واژه نگه داشته شود ،معنی
فارسی هم به صورت متن راهنما نمایش داده شود.
 1پروژ ه ویندوزی به نام EnglishLearning
ایجاد کنید.
شکل 4ـ فرم برنامه آموزش واژگان انگلیسی

 2پنج کنترل برچسب با ویژگیهای زیر به فرم پروژه اضافه کنید (شکل .)4
کنترل Label
مقدار

نام ویژگی
Name

lblBook

lblPen

lblCar

lblApple

lblClock

Text

Book

Pen

Car

Apple

Clock

Font.Size

15

ForeColor

Black

سپس پنج کنترل کادر تصویر با ویژگیهای زیر به فرم پروژه اضافه کنید.
کنترل PictureBox

نام ویژگی
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مقدار

Name

picBook

picPen

picCar

picApple

picClock

Image

تصویر کتاب

تصویر قلم

تصویر ماشین

تصویر سیب

تصویر ساعت

SizeMode

StretchImage

Visible

false
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كنجكاوي

چرا ویژگی  Visibleکادرتصویرها برابر با  falseاست؟
 3متد رویداد  lblBook_MouseEnterرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void lblBook_MouseEnter(object sender, EventArgs e
{
;lblBook.ForeColor = Color.Red
;picBook.Visible = true
;lblBook.Cursor = Cursors.Hand
}

کالس  Cursorsدر سی شارپ ،دارای مجموعهای از اشاره گرهای ماوس است .برای تغییر شکل اشاره گر ماوس
روی کنترل میتوان ویژگی  Cursorکنترل را تغییر داد.
 4در متد رویداد  lblBook_MouseLeaveدستوری بنویسید که  picBookپنهان شود و رنگ
 lblBookمشکی شود.
 5متد رویداد  lblBook_MouseHoverرا ایجاد کنید و کد زیر را بنویسید.
)private void lblBook_MouseHover(object sender, EventArgs e
{
;)(ToolTip tip = new ToolTip
;)" کتاب" tip.SetToolTip(this.lblBook,
}

کالس  ToolTipبرای ایجاد متن راهنما در یک کادر مستطیلی کوچک استفاده میشود.
برنام ه را اجرا کنید .عملکرد متد  SetToolTipچیست؟
 6برای آموزش همه واژگان ،برنامه را کامل کنید.
رویدادهای ماوس مستقل از دکمه ،زمانی رخ میدهد که اشاره گر ماوس را روی کنترل حرکت دهید و یا از روی
کنترل خارج کنید .رویدادهای ماوس مستقل از دکمه ،در جدول  2آمده است.
جدول 2ـ رویدادهای ماوس مستقل از دکمه
نام رویداد
MouseEnter

شرح رویداد

زمانی رخ میدهد که ماوس به بخشی از Occurs when the mouse enters the
visible part of the control.
کنترل وارد شود.

MouseLeave
MouseMove
MouesHover
فعالیتکارگاهی

شرح رویداد در VS

Occurs when the mouse pointer
leaves the control.
Occurs when the mouse pointer is
moved over the control.
Occurs when the mouse pointer
rests on the control.

ستون شرح رویدادها در جدول  2را تکمیل کنید.
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فعاليتمنزل

ـ در برنامههای کاربردی برخی از دکمه های گرافیکی سه حالت  up ، downو  overدارند .به کمک کنترل
 PictureBoxیک دکمه گرافیکی سه حالته طراحی کنید.
راهنمایی :به کمک یک نرم افزار گرافیکی ،سه تصویر متفاوت در یک اندازه همانند شکل زیر ایجاد کنید.
Down

Up

Over

ـ برنامه آموزشی کارگاه  3را برای آموزش واژگان فارسی استفاده کنید .کاربر با ورود ماوس به روی تصویر،
واژۀ فارسی معادل آن را ببیند.
آرگومانهای رویدادهای ماوس
به متد رویداد نمونه زیر توجه کنید:
)private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e

معموالً در متد رویدادها ،دو آرگومان  senderو  eوجود دارد:
آرگومان  ، senderمعموالً کالسی است که این رویداد به وسیله آن منتشر می شود.
در رویداد  Mouse Moveآرگومان  eاز کالس  MouseEventArgsاست که شامل مختصات اشاره گر ماوس
نسبت به کنترل و نوع دکمه ماوس و تعداد دفعات کلیک و چرخش آن است .ویژگیهای آرگومان  eدر رویداد
 MouseClickو  MouseEnterبا هم تفاوت دارد.
كارگاه  4آرگومانهای رویدادهای ماوس
میخواهیم برنامهای بنویسیم که عملیات روی ماوس را شبیهسازی کند و هرگونه عملیاتی نظیر راستکلیک یا
کلیک چپ یا وسط ،دابل کلیک کردن و حرکت اشاره گر ماوس را در یک تصویر ماوس نمایش دهد (شکل .)5

شکل 5ـ برنامۀ شبیه ساز ماوس
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 1پروژۀ ویندوزی به نام  MouseSimulationایجاد کنید.
 2فرم برنامه را طراحی کنید (شکل .)5
سه کادرتصویر برای دکمههای راست ،وسط و چپ ماوس به فرم اضافه کنید .اندازه هرکادرتصویر را مشخص کنید.
کنترل های PictureBox

نام ویژگی
Name
BackColor

مقدار
picLeft

picMiddle

picRight

Black

یک کنترل پنل( )Panelبرای بدنه ماوس با نام  pnlMouseBodyو رنگ زمینۀ مشکی به فرم اضافه کنید.
یک کنترل پنل به اندازه پنل  ،pnlMouseBodyدر سمت راست شکل ماوس با نام  pnlMouseP anelبه فرم
اضافه کنید.
 3قطعه کدی بنویسید که با نگهداشتن دکمه ماوس روی پنل ماوس رنگ دکمه متناظر با دکمه ماوس
سفیدشود.
متد رویداد  pnlMousePanel_MouseDownرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void PnlMousePanel_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e
{
)if (e.Button == MouseButtons.Left
;picLeft.BackColor = Color.White
)else if (e.Button == MouseButtons.Middle
;picMiddle.BackColor = Color.White
)else if (e.Button == MouseButtons.Right
;picRight.BackColor = Color.White
}

 4قطعه کدی بنویسید که با رها کردن دکمه ماوس ،رنگ دکمهها مشکی شود.
برای تشخیص دکمه های ماوس از نوع داده شمارشی  MouseButtonsاستفاده می کنیم .اعضای این نوع داده
شمارشی ،دکمه های ماوس هستند.
 5حرکت اشاره گر ماوس را در پنل  pnlMouseBodyشبیه سازی کنید.
برای نمایش حرکت اشاره گر ماوس روی پنل ماوس یک کادر تصویر اشاره گر با نام  picCursorبه پنل بدنه
( )pnlMouseBodyاضافه کنید .ویژگی  Imageرا تصویر اشاره گر ماوس قرار دهید.
در متد رویداد  pnlMousePanel_MouseMoveکد زیر را بنویسید.
)private void pnlMousePanel_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e
{
;picCursor.Location = e.Location
}
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برنامه شبیهساز را اجرا کنید .با راستکلیک ،کلیک چپ ،کلیک وسط ،دابل کلیک و حرکت ماوس روی پنل
ماوس ،برنامه را آزمایش کنید.
 6کد مرحله  5را تغییر دهید تا به جای تصویر اشارهگر ،شکل نمادین ماوس حرکت کند.
فعالیتکارگاهی

به برنامه کارگاه  4امکان تعیین راست دست و چپ دست بودن کاربر را اضافه کرده ،متناظر با آن دکمه های
ماوس را جابه جا کنید.
ویژگیهای آرگومان  eدر جدول  3آمده است.
جدول 3ـ ویژگیهای آرگومان e

نام ویژگی

نوع داده

شرح

Button

نوع داده شمارشی

مشخص میکند    که کدام دکمه ماوس
فشار دادهشده است(.راست ـ چپ ـ وسط)

MouseButtons

شرح در VS
Gets which mouse button
was pressed.
Gets the location of
the mouse during the
generating mouse event.

Location

ساختار Point

X

int

 coordinateـGets the x
of the mouse during the
generating mouse event.

Y

int

 coordinateـGets they
of the mouse during the
generating mouse event.

Clicks

int

Gets the number of times
the button was pressed and
released.

موقعیت اشاره گر ماوس را روی کنترل
مشخص میکند.

در  VSبا قرار دادن اشاره گر ماوس روی هر ویژگی ،نوع و عملکرد آن بهصورت راهنما در اختیار برنامهنویس قرار
میگیرد (شکل  .)6با توجه به این راهنما جدول  3را تکمیل کنید.

شکل   6ـ نمایش راهنمای دستور
فعاليتمنزل
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ـ برنامهای بنویسید که با حرکت ماوس در فضای فرم واژه  Computerبه همراه اشارهگر ماوس نمایش داده شود.
ـ برنامه را بهگونهای ویرایش کنید که به جای واژه  Computerمختصات ماوس بهصورت ( )x,yبه همراه
اشاره گر ماوس نمایش داده شود.

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

چندین کنترل با یک متد رویداد
در متدهای رویداد آرگومان  senderمعموالً از نوع  objectاست .برای دسترسی به ویژگیهای کنترلی که رویداد
برای آن رخ داده است باید این آرگومان را به نوع آن کنترل تبدیل کنیم.
;) senderنام کالس کنترل(= نام متغیر نام کالس کنترل

بهطور مثال ،اگر رویداد برای کنترل  Labelباشد ،دستور باال بهصورت زیر نوشته میشود:

;Label lbl = (Label) sender

دستور باال یک تبدیل نوع از  objectبه  Labelانجام میدهد و برنامهنویس برای مدیریت دکمهای که رویداد روی
آن رخداده کافی است ،نام نمونه کنترل( )lblرا در برنامه استفاده کند.
در برنامه کارگاه 4واحد یادگیری  6کد متد رویداد کلیک
همه برچسبها مشابه است .بنابراین میتوانیم به جای 9
متد رویداد کلیک برای برچسبها ،یک متد رویداد کلیک
برای همه برچسبها بنویسیم .برای این کار باید متد رویداد
کلیک برچسب  label1را به عنوان متد رویداد کلیک بقیه
برچسبها تعیین کنیم .در پنجره  Propertiesفهرست
رویدادهای برچسب  label2را نمایش میدهیم و نام متد
رویداد کلیک برچسب  (label1_Click) label1را جلوی
رویداد  Clickوارد میکنیم (شکل.)7

شکل 7ـ تعیین متد رویداد کلیک سایر برچسب ها

این کار را برای بقیه برچسبها نیز انجام میدهیم .سپس کد زیر را در متد رویداد کلیک برچسب  label1وارد
میکنیم.
)private void label1_Click(object sender, EventArgs e
{
;Label lbl = (Label) sender
;lbl.Visible = false
}
فیلم

فعالیت منزل

پژوهش

فیلم شماره  :11106بازی سرعت کلیک

پس از مشاهده فیلم  « ،بازی سرعت کلیک» را نوشته و اجرا کنید.
ـ بررسی کنید چگونه میتوان با برنامهنویسی ،یک متد رویداد را برای یک کنترل تخصیص داد.
;Button btn = sender as Button
		
ـ کاربرد دستور روبه رو را بررسی کنید.
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كارگاه  5رویدادهای ماوس و زمانسنج
نام دستگاه اعصابسنج را شنیدهاید .یک بازی
الکترونیکی است که کاربر باید دسته الکترونیکی
را در یک مسیر پر پیچوخم حرکت دهد بدون
اینکه به مسیر برخورد کند.
فیلم

فعالیتکارگاهی

كنجكاوي

فعالیت منزل

فیلم شماره  :11107بازی اعصاب سنج

فیلم را مشاهده کنید و پروژه مشابه ایجاد کرده ،کدهای آن را بنویسید.
ـ آیا میتوان در بازی اعصاب سنج از رویدادهای  Form_MouseMoveیا  Form_MouseHoverبرای
بررسی خطای کاربر استفاده کرد؟
ـ اگر بهجای رویداد  MouseClickاز رویداد  Clickاستفاده کنیم ،چه مشکلی پیش میآید؟چه تفاوتی
بین رویداد  Clickو  MouseClickوجود دارد؟
«بازی اعصاب سنج» را طراحی کنید .با سلیقه خودتان مسیرهای مشکلتری برای بازی ایجاد کنید .کادر
تصویر المپ را به پروژه اضافه کنید تا به هنگام خطای کاربر بهصورت چشمکزن ظاهر شود .با خطای کاربر
در بازی شکل اشاره گر ماوس تغییر کند.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

شایستگیهای مدیریت کیفیت ،پایش شاخص های کیفیت

غیرفنی

ایمنی و
بهداشت

توجهات
زیستمحیطی
نگرش

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمره دهی)

قابلقبول

توجه به نحوه چینش کنترلها در فرم
و دستهبندی گزینههای منو و تنظیم
ویژگیهای آنها از لحاظ دسترسی راحت به
آنها و زیبایی ظاهری واسط کاربری

غیرقابل
قبول

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تشخیص رویدادهای ماوس مطابق
نیاز برنامه ـ طراحی منوهای کاربر پسند

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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نمره

2

1
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ارزشیابی مرحله 1
نتایج
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان ممکن
و )...

واکنش به
رویدادهای
ماوس

مکان :کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات :رایانهای که نرمافزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است.
زمان 20 :دقیقه

باالتر
از حد
انتظار

نمره

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعیین رویدادهای مورد نیاز در برنامه ـ نوشتن متد 3

رویداد ماوس با استفاده از آرگومان ورودی متدها
ـ تغییر شکل اشاره گر ماوس و افزودن  Tooltipـ
نوشتن یک متد برای چند کنترل ـ رفع خطای برنامه

در حد تعیین رویدادهای ماوس مورد نیاز در برنامه ـ نوشتن 2
انتظار

متد رویداد ماوس با استفاده از آرگومان ورودی متدها
ـ تغییر شکل اشاره گر ماوس و افزودن Tooltip

پایین تر تعیین رویدادهای ماوس مورد نیاز در برنامه
از حد
انتظار

1

ایجاد منو
یکی از اجزای مهم واسط گرافیکی کاربر در سیستمعامل ویندوز ،منو ( )Menuاست که دسترسی آسان به
امکانات نرمافزار کاربردی را ممکن میسازد .نرمافزارهایی که دارای امکانات فراوانی هستند از ابزار منو برای
دسترسی به قابلیتهای نرمافزار استفاده میکنند.

كنجكاوي

ـ چه تفاوتی بین منوهای باال از لحاظ شکل و قالب و گروهبندی وجود دارد؟
ـ در کدام شکل ،منو با راستکلیک فعال میشود؟
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برای انجام چه عملیاتی در ویندوز از منوها استفاده میکنید؟ آیا این عملیات کلید میانبر دارند؟
آیا این منوها با کلید  Altفعال میشوند؟ یک پنجره بازکنید و کلید  Altرا فشار دهید.
با راستکلیک در محیط های مختلف ویندوز ،منوی یکسانی باز میشود؟
چند نمونه از این عملیات را در جدول زیر بنویسید و در صورت وجود کلید میانبر آن را مشخص کنید.
نوع عملیات با منو

کلید میانبر

تهیه نسخه مشابه پرونده یا پوشه

Ctrl+C
Ctrl+P

كارگاه 6

ایجاد منو با کنترل MenuStrip

میخواهیم با استفاده از کنترل  MenuStripمنویی همانند شکل  8ایجاد کنیم.

شکل 8ـ منو
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 1پروژۀ ویندوزی با نام  MenuBarایجاد کنید.
 2یک کنترل  MenuStripاز جعبهابزار به فرم اضافه کنید.
از بخش  Search ToolBoxاین کنترل را جستجو کنید.
کنترل  MenuStripکجا قرار میگیرد؟
 3گزینههای منو را اضافه کنید.
در بخش  Type Hereدر باالی فرم کلیک کنید و نام اولین گزینه منو پرونده را بنویسید.
گزینههای دیگر منو را کجا مینویسید؟
در پایین گزینه پرونده ،در بخش  Type Hereگزینه جدید را بنویسید .دیگر گزینهها را به همین ترتیب وارد
کنید.
 4خط جدا کننده ایجاد کنید.
برای گروهبندی گزینهها در منو از خط جداکننده
( )Separatorاستفاده میشود.
برای ایجاد خط جداکننده بین گزینه «بازکن» و
«ذخیره» روی گزینه «ذخیره» راستکلیک کنید و
از گزینۀ  ،Insertگزینه  Separatorرا انتخاب کنید.
با راستکلیک روی گزینهها ،چه گزینههای دیگری
مشاهده میکنید؟

 5روی گزینۀ « ذخیره» راستکلیک کنید و از گزینه  MenuItem ،Insertرا انتخاب کنید .چه
تغییری در منو رخ میدهد؟
اگر بخواهید گزینهای را حذف کنید ،چگونه اقدام میکنید؟
 6منوها را به سمت راست فرم منتقل کنید.
پنجره ویژگیهای کنترل  MenuStrip1را بازکنید .مقدار ویژگی  RightToLeftرا  Yesکنید .چه تغییری در
منو رخ میدهد؟
 7طراحی منوی شکل  8را تکمیل کنید و برنامه را اجرا کنید.
یادداشت

برای ایجاد خط جداکننده میتوانید عالمت « »-را در  Type Hereقرار دهید.
بهتر است برای ایجاد منوهای فارسی از گزینه  MenuItem ، Insertاستفاده کنید.
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فعاليتمنزل

منوی نرمافزار  Notepadویندوز را در یک پروژه طراحی کنید.

كارگاه  7سفارشی کردن منو
کنترل  ،MenuStripهمانند کنترلهای دیگر در سیشارپ ،دارای ویژگیهایی است .با راستکلیک روی کنترل
 MenuStrip1در کارگاه قبل و انتخاب گزینۀ  ،Propertiesویژگیهای این کنترل قابلمشاهده است.
میخواهیم منوی کارگاه  6را با تنظیم ویژگیهای آن سفارشی کنیم.
 1پروژه کارگاه  )MenuBar( 6را باز کنید.
 2از پنجره ویژگیهای منو ،ویژگی  RightToLeftرا برابر  Yesقرار دهید .شکل منو چه تغییری میکند؟
یادداشت

برای دیدن پنجره ویژگیهای یک گزینه ،روی گزینه راستکلیک کرده و  Propertiesرا انتخاب کنید.
 3گزینۀ «جدید» را انتخاب کنید .ویژگی  Nameاین گزینه را به  mnuNewتغییر دهید.
برای نامگذاری گزینههای منو بهتر است از پیشوند  mnuو عملکرد گزینه استفاده کنید.
 4ویژگی  Enabledگزینه «چسباندن» را  falseکنید.
شکل این گزینه چه تغییری میکند؟
 5گزینه « ذخیره» را انتخاب کنید .ویژگی  Visibleگزینه را  falseکنید.
شکل این گزینه چه تغییری میکند؟ آیا پس از اجرا گزینه تغییر میکند؟
 6ویژگی  Checkedگزینه « قرمز» از « رنگ زمینه» را  trueکنید.
شکل این گزینه چه تغییری میکند؟
 7با استفاده از ویژگی  ،Imageتصویر مناسب برای گزینه « جدید» قرار دهید.
از چه قالبهای تصویری میتوان برای تصویر گزینه منو استفاده کرد؟
 8رنگ زمینه و متن گزینههای منو را بهدلخواه تغییر دهید.
چه ویژگیهایی باید تغییر کنند؟
 9ویژگی  ShortCutKeysبرای گزینۀ «خروج از برنامه» را  Ctrl+Eقرار دهید.
 10کلیدهای  Altو پ را کلید دسترسی گزینه «پرونده» قرار دهید.
متن گزینه «پرونده» را به« & پرونده » تغییر دهید .شکل این گزینه چه تغییری میکند؟ برنامه را اجرا کنید.
همزمان کلید ترکیبی  Altو پ را بگیرید .چه مشاهده میکنید؟ کلید  Altرا بگیرید .چه مشاهده میکنید؟
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یادداشت

برای انتخاب منو و گزینههای آن با صفحهکلید ،از کلیدهای دسترسی استفاده میشود.
 11برای چند گزینۀ منو به دلخواه ،متن راهنما ( )ToolTipقرار دهید.

كنجكاوي

فعالیتکارگاهی

آیا میتوان جهت نمایش متن گزینههای منو را تغییر داد؟

جدول  4شامل ویژگیهای متداول گزینۀ منو است .با توجه به کارگاه  7این جدول را تکمیل کنید.
جدول   4ـ ویژگیهای کنترل منو
ویژگی

شرح

Name

نام منو یا گزینههای منو

Text

گزینههای منو

Checked
Enabled
Visible
		Image
RightToLeft
ShortCutKeys
ToolTipText

پس از طراحی منوها ،برای تعاملی کردن برنامه باید برای رویدادهای مختلف کنترل منو و گزینههای آن
کدنویسی کرد .یکی از رویدادهای کاربردی منوها ،رویداد  Clickاست.
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پژوهش

بررسی کنید که چه رویدادهای دیگری برای منو استفاده میشود و کاربرد آنها چیست؟
كارگاه  8رویداد برای گزینههای منو
میخواهیم ویرایشگری ایجاد کنیم که از طریق گزینههای منو ،رنگ زمینه متن و قلم نوشته ،تغییر کند.
 1پروژۀ ویندوزی به نام  TextEditorایجاد کنید.
 2فرم برنامه را طراحی کنید.
یک کادرمتن با نام  txtPaperبه فرم اضافه کنید و
ویژگی  MultiLineآن را  trueکنید.
یک کنترل  MenuStripبه فرم اضافه کنید و منویی
همانند شکل  9طراحی کنید.
 3یک کادر محاورهای قلم ( )FontDialogبه
فرم اضافه کنید.

شکل  9ـ برنامۀ قالببندی نوشته

 4متد رویداد کلیک گزینۀ «پاک» را بنویسید.
ویژگی  Nameگزینۀ «پاک» را  mnuClearقرار دهید .روی این گزینه دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.
)private void mnuClear_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(txtPaper.Clear
}

عملکرد گزینه «پاک» چیست؟
 5متد رویداد کلیک گزینههای «رنگ زمینه» را بنویسید.
روی گزینۀ «سفید» از زیر منوی « رنگ زمینه» دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.

)private void mnuWhite_Click(object sender, EventArgs e
{
;txtPaper.BackColor = Color.White
;mnuWhite.Checked = true
;mnuYellow.Checked = false
}

پس از اجرای برنامه ،با کلیک روی گزینه «سفید» چه رخ میدهد؟
برای گزینه « زرد» از زیر منوی « رنگ زمینه» ،همانند مرحله قبل ،کدنویسی کنید.
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 6متد رویداد کلیک گزینههای «رنگ متن» را بنویسید.
روی گزینه « مشکی» از منوی «رنگ متن» ،دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید.
)private void mnuBlack_Click(object sender, EventArgs e
{
;txtPaper.ForeColor = Color.Black
;mnuBlack.Checked = true
;mnuRed.Checked = false
;mnuBlue.Checked = false
}

برای گزینه های « قرمز» و « آبی» از زیر منوی « رنگ متن» ،نیز ،کد بنویسید.
 7متد رویداد کلیک گزینه « فونت» را بنویسید.
روی گزینه «فونت» دابلکلیک کنید .کد تغییر قلم کادرمتن  txtPaperرا با استفاده از کادر محاورهای fontDialog1
بنویسید.
 8برای گزینه «خروج از برنامه» کد مناسب ،بنویسید.
برنامه را اجرا کنید.
منوی استاندارد
در بیشتر نرمافزارها مانند واژهپردازها یک استاندارد برای منوهای نرمافزار وجود دارد .در سیشارپ هم میتوان
یک منوی استاندارد ایجاد کرد و بهدلخواه گزینههای منوی ایجادشده را با توجه به عملیات برنامۀ خود ویرایش
کرد.
فعالیتکارگاهی

بعد از افزودن کنترل  MenuStripبه فرم ،روی آن راستکلیک کنید و گزینه  Insert Standard Itemsرا
انتخاب کنید .در فرم برنامه چه مشاهده میکنید؟ منوی ایجادشده را بهدلخواه ویرایش و سفارشی کنید .آیا
پس از اجرای برنامه و کلیک روی گزینهها ،عملیاتی انجام میشود؟

ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل کار
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و )...

استفاده از
منوی نواری
در برنامه
ویندوزی

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامهنویسی
روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

افزودن منو به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های
باالتر از حد
آن ـ کد نویسی برای گزینه های منو ـ رفع خطای
انتظار
برنامه

در حد
انتظار

افزودن منو به واسط کاربری و تنظیم ویژگی های
آن ـ کد نویسی برای گزینه های منو

پایین تر از
حد انتظار

افزودن منو به واسط کاربری

نمره

3
2
1
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كارگاه 9

طراحی منوی زمینه

برای تغییر  Themeویندوز چگونه عمل میکنید؟ برای مشاهده ویژگیهای سیستم ()System Properties
چگونه عمل میکنید؟
در سیستمعامل ویندوز و برخی از برنامههای کاربردی برای اجرای برخی عملیات ،نظیر عملیات فوق نیازمند
راستکلیک روی اشیاء مختلفی هستیم تا گزینهها بهصورت منو در اختیار کاربر قرار گیرد.
میخواهیم برنامه کارگاه  8را بهگونهای تغییر دهیم که با راستکلیک روی کادرمتن ،منوی نوشته ظاهر شود و
بتوان قالب نوشته را تغییر داد.
 1پروژه ویندوزی کارگاه  )TextEditor( 8را باز کنید.
 2یک کنترل منوی زمینه ( )ContextMenuStripاز جعبهابزار به فرم اضافه کنید.
گزینههای منوی نوشته در کارگاه قبل را در منوی زمینه ایجاد کنید.
 3ویژگی  ContextMenuStripکنترل کادرمتن را  contextMenuStrip1قرار دهید.
برنامه را اجرا کنید و روی کنترل کادر متن راستکلیک کنید .چه چیزی مشاهده میکنید؟
برای اینکه با راستکلیک روی فرم همین منو نمایش داده شود ،چگونه عمل میکنید؟
 4برای رویداد کلیک گزینهها ،کد بنویسید.
برنامه را اجرا کنید.
كنجكاوي

چه تفاوتی بین کنترل  MenuStripو  ContextMenuStripوجود دارد؟
كارگاه 10

پروژه با منو

میخواهیم پروژهای بنویسیم که در آن کشور ایران را به صورت مختصر و به کمک یک برنامه چندرسانهای شامل
تصویر ،صدا و متن معرفی کند.
در این برنامه از منو برای دسترسی به عناصر چندرسانهای نظیر تصویر ،صدا و متن استفاده شده است .تعریف
گزینههای منو دلخواه و برعهده هنرجو است .عناصر استفاده شده در برنامه بهصورت نمونه است .هنرجو میتواند
گزینههای منو را براساس جاذبههای فرهنگی و گردشگری شهر خود طراحی کند.
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شکل 10ـ فرم و منوی برنامۀ مرزپرگهر

 1پروژۀ ویندوزی به نام  MyIranایجاد کنید.
 2فرم پروژه را طراحی کنید (شکل .)10
یک کنترل  MenuStripبه فرم اضافه کنید و منوی آن را طراحی کنید.
یک کنترل  Panelبه نام  pnlPicturesبه فرم اضافه کنید .هشت کنترل جعبه تصویر به  pnlPicturesاضافه
کنید و ویژگی  Visibleآن را  falseکنید.
از چهار برچسب برای ایجاد کادر بین هشت تصویر روی  pnlPicturesاستفاده کنید.
یک برچسب به نام  lblDescriptionبرای توضیح مختصر موضوع ،و یک برچسب به نام  lblTitleبرای عنوان
موضوع اضافه کنید .به طور مثال با اجرای گزینه «شهدای دفاع مقدس» از گزینه «اللهها» شکل  11نمایش داده
میشود.
 3متد رویداد کلیک گزینۀ «  شهدای دفاع مقدس» را بنویسید.

شکل 11ـ تصاویر برخی از شهدای دفاع مقدس
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. دابل کلیک کنید و کدهای زیر را بنویسید،روی گزینه شهدای دفاع مقدس
private void mnuShohadaDefa_Click(object sender, EventArgs e)
{
pic1.ImageLocation = @"images\hemmat.jpg";
pic2.ImageLocation = @"images\aviny.jpg";
pic3.ImageLocation =@"images\mahdavi.jpg";
pic4.ImageLocation = @"images\hadi.jpg";
pic5.ImageLocation = @"images\doran.jpg";
pic6.ImageLocation = @"images\babaee.jpg";
pic7.ImageLocation = @"images\chamran.jpg";
pic8.ImageLocation = @"images\bronsi.jpg";
PnlPictures.Visible = true;
lblTitle.Text = ";"شهدای دفاع مقدس
lblDescription.Text = " نفر است15  هزار و188 ;"آمار شهدای دفاع مقدس
}
. نمایش داده شودToolTip قطعه کدی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر اطالعاتی مربوط به آن در

 تمام تصاویر مورد نیاز برنامه را در پوشه ای.برای نمایش تصاویر در برنامه باید از آدرس نسبی استفاده کنید
. پروژه برنامه قرار دهیدDebug  در پوشهimages به نام

یادداشت

عملکرد عالمت @ قبل از مسیر پرونده چیست؟

كنجكاوي

. متد رویداد کلیک گزینه «سرود جمهوری اسالمی» را بنویسید4
Sounds  پوشه.برای پخش سرود روی گزینه « سرود جمهوری اسالمی» دابل کلیک کنید و کد زیر را بنویسید
.شامل سرودهای برنامه است
private void mnuSorood1_Click(object sender, EventArgs e)
{
System.Media.SoundPlayer player;
player = new System.Media.SoundPlayer(@"sounds\Sorod.wav");
player.Play();
mnuSorood1.Checked = true;
mnuSorood2.Checked = false;
mnuSorood3.Checked = false;
mnuSorood4.Checked = false;
mnuSorood5.Checked = false;
mnuSorood6.Checked = false;
}
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برای پخش صدا از کالس  SoundPlayerاستفاده می کنیم که فقط صداهای با قالب  wavرا پخش می کند.
متد  Playاین کالس ،صدا را پخش می کند.
 5به کمک کالس  SoundPlayerبرای گزینه «توقف سرود» ،دستور توقف (متد  )Stopسرود را بنویسید.
 6یک کادر محاوره ای  ColorDialogو  FontDialogبه فرم اضافه کنید و متد رویداد کلیک
گزینههای منوی «تنظیمات» را بنویسید.
فعاليتمنزل

برداشت

ـ برنامۀ باال را با گزینههای دلخواه کامل کنید.
ـ قابلیتی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر ،تصویر در اندازۀ بزرگتر نمایش داده شود.

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 3
مرا حل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...
مکان :کارگاه استاندارد رایانه

استفاده از

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است ـ بلندگو ـ
منوی زمینه
پرونده صوتی
در برنامه
زمان 20 :دقیقه

ویندوزی

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر از حد ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگیهای آن ـ تخصیص 3
انتظار
در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

منوی زمینه به کنترل ـ کدنویسی برای گزینههای
منو ـ پخش صدا در برنامه ـ رفع خطای برنامه

ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگی های آن ـ 2

تخصیص منوی زمینه به کنترل ـ کد نویسی برای
گزینه های منو ـ پخش صدا در برنامه
ایجاد منوی زمینه و تنظیم ویژگی های آن

1

معیار شایستگی انجام کار :
کسب حداقل نمره  2از مرحله واکنش به رویدادهای ماوس
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1
2
 3استفاده از منوی زمینه در برنامه های ویندوزی
واکنش به رویدادهای ماوس

استفاده از منوی نواری در برنامه های ویندوزی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش چگونگی عملکرد منوها و رویدادهای ماوس ،برای برنامه فرم طراحی کرده ،کد برنامه را بنویسد.

شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

نوشتن متد رویدادهای ماوس مورد نیاز با استفاده از آرگومان ورودی متدها – تغییر شکل اشارهگر ماوس و افزودن  Tooltipبر اساس نیاز-
نوشتن یک متد برای چند کنترل در صورت نیاز -رفع خطای برنامه

2

ایجاد منوی نواری در واسط کاربری بر اساس نیاز و کدنویسی گزینههای منو -رفع خطای برنامه

3

ایجاد منوی زمینه مرتبط با کنترلها بر اساس نیاز و کدنویسی گزینههای آن–رفع خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامهنویسی روی آن نصب است ـ بلندگو ـ پرونده صوتی
زمان 60 :دقیقه (واکنش به رویدادهای ماوس  20دقیقه ـ استفاده از منوی نواری در برنامه های ویندوزی  20دقیقه ـ استفاده از منوی زمینه در برنامه های
ویندوزی  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل
نمره قبولی از 3

1

واکنش به رویدادهای ماوس

2

2

استفاده از منوی نواری در برنامه های ویندوزی

١

3

استفاده از منوی زمینه در برنامه های ویندوزی

1

نمره هنرجو

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:

مدیریت کیفیت ،پایش شاخصهای کیفیت ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تشخیص رویدادهای ماوس مطابق نیاز برنامه ــ طراحی منوهای کاربر پسند
میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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2

*

واحد یادگیری 8
شایستگی کار با صفحهکلید
آیا تا به حال پی برده اید
• چگونه می توان کلید فشرده شده را در برنامه تشخیص داد؟
• چگونه برنامه با استفاده از صفحه کلید مدیریت می شود؟
• چگونه میتوان در یک متن عملیات "جست وجو"" ،جایگزینی" "،حذف" و "ویرایش" را انجام داد؟

هدف از این واحد شایستگی استفاده از صفحهکلید و کالس آماده  Stringدر برنامههای ویندوزی است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش رویدادهای صفحه کلید ،برای واکنش کنترل ها نسبت به رویدادهای صفحه کلید ،برنامه
بنویسید.
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عملکرد صفحهکلید در ویندوز

یکی از مهمترین دستگاههای ورود داده به رایانه ،صفحهکلید است .برای ورود اطالعات به برنامه و کنترل برنامهها
از صفحهکلید استفاده میشود.
برای شناخت بهتر عملکرد صفحهکلید به پرسشهای زیر پاسخ دهید.
در نرمافزار  Wordبرای تایپ واژگان و قالببندی آنها چگونه از صفحهکلید استفاده میکنید؟
اگر رایانه دستگاه ماوس نداشته باشد چگونه در سیستمعامل ویندوز یک پنجره را میبندید؟

چرا در بعضی از صفحهکلیدها ،رنگ برخی از کلیدها متفاوت است؟

نرمافزار  Notepadرا اجرا کنید .با فشردن کلیدهای زیر چه چیزی نمایش داده میشود؟
A

کلید جهتدار
باال()UpArrow

BackSpace

Ctrl

کلیدهای تحریری ،کلیدهایی هستند که با فشردن آنها نویسه های چاپ شدنی ()Printable Characters
روی صفحه نمایش ظاهر می شوند .کلیدهایی که با فشردن آنها عالمتی روی صفحه ظاهر نمی شود ،کلیدهای
غیر تحریری هستند.
فعالیتکارگاهی

با فشردن کلیدهای زیر چه نوع نویسه ای ایجاد میشود؟
کلید

نوع نویسه

Alt

غیر چاپشدنی

Home
Space
Enter
A
0
#
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كارگاه  1رویدادهای صفحهکلید برای فرم

میخواهیم برنامهای بنویسیم که با نگهداشتن و رها کردن کلید دلخواه ،رنگ فرم تغییر کند.
کنترل فرم دارای سه رویداد صفحهکلید است که در شکل  12با کادر مستطیل قرمز مشخصشد ه است .با کلیک
روی هر رویداد ،شرح آن در پایین پنجره نمایش داده میشود.

شکل 12ـ رویدادهای صفحهکلید

شرح رویدادهای صفحهکلید در جدول 5آمده است .جدول را تکمیل کنید.
جدول   5ـ رویدادهای صفحهکلید
نام رویداد

شرح رویداد

KeyDown

زمانی رخ میدهد که کلیدی فشرده شودOccurs when a key is f irst pressed. .

KeyPress

Occurs when the control has focus
and the user presses and releases a
key.

KeyUp
1

شرح رویداد در VS

Occurs when a key is released.

پروژۀ ویندوزی به نام  KeyBoardEvent1ایجاد کنید.

 2متد رویداد  KeyDownفرم را بنویسید.

با راست کلیک روی فرم ،پنجرۀ ویژگیهای فرم را انتخاب کنید .از پنجره ویژگیهای( )Propertiesفرم،
نماد ( )Eventsرا انتخاب کنید (شکل .)12
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روی رویداد  ،KeyDownدابل کلیک کنید .برای متد رویداد  ، Form1 _ KeyDownکد زیر را بنویسید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;this.BackColor = Color.Red
}

برنامه را اجرا کنید .کلیدی را بهدلخواه فشار دهید .چه اتفاقی میافتد؟
 3در متد رویداد  Form1_ KeyUpکدی بنویسید که رنگ زمینۀ فرم را آبی کند.

)private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e
{
}

برنامه را اجرا کنید .کلیدی را به دلخواه فشار دهید .چه اتفاقی میافتد؟
كارگاه  2ترتیب رخداد رویدادهای صفحه کلید

میخواهیم برنامهای بنویسیم که با فشردن انواع کلیدها و رخ دادن هر رویداد ،نام رویداد به برچسب اضافه شود.
هدف از این برنامه بررسی عملکرد سه رویداد صفحهکلید است.
 1پروژۀ ویندوزی به نام  KeyboardEvent2ایجاد کنید.
 2یک برچسب ( )Labelبه فرم اضافه کنید و ویژگی  Textآن را خالی کنید.
 3متد رویدادهای  Form_KeyDownو  Form_KeyPressو  Form_KeyUpرا ایجاد کنید و
کدهای زیر را بنویسید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;"   ـ label1.Text= "KeyDown
}
)private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e
{
;" ـ label1.Text+="KeyPress
}
)private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e
{
;" ـlabel1.Text+= "KeyUp
}
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 4برنامه را اجرا کرده ،کلیدهای زیر را وارد کنید و نتیجه را در جدول زیر بنویسید.
کلید

نتیجه

Alt
Home
Space
Enter
A
0
#

نتیجه حاصل از ورود نویسه های چاپ شدنی و غیرچاپ شدنی چیست؟
رویداد  KeyDownو  KeyUpنسبت به فشردن همه کلیدهای صفحهکلید واکنش نشان میدهند ولی رویداد
 KeyPressفقط به فشردن کلیدهای چاپشدنی و برخی از کلیدهای غیرچاپ شدنی(مثل  BackSpaceو
 )ESCواکنش نشان میدهد.
فعالیت گروهی

با کمک هم گروهی خود ،متن زیر را برای آشنایی بهتر با رویدادهای صفحهکلید ،ترجمه کنید.
; character keys other than space and backspaceـThe KeyPress event is not raised by non
 character keys do raise the KeyDown and KeyUp events.ـhowever, the non
Character keys include letters, numbers, punctuation, the Space bar, and the following
 printing characters: Tab, Enter, Return, Delete (or Backspace), Clear and Escـnon
(Escape).
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كارگاه  3رویداد  KeyDownو KeyUp
میخواهیم یک برنامه پرتاب توپ بنویسیم .در این برنامه با نگهداشتن هر کلید دلخواه ،توپ به سمت باال پرتاب
می شود و با رها کردن کلید ،توپ به سمت پایین سقوط می کند.
 1پروژه ویندوزی به نام  ShootBallایجاد کنید.
 2یک کنترل کادر تصویر با نام  picBallبه فرم اضافه کنید(شکل .)13
 3یک زمانسنج ( )Timerبا نام  timer1به فرم اضافه کنید.
مقدار ویژگی  Intervalآن را برابر با  10قرار دهید.

شکل 13ـ برنامۀ پرتاب توپ

 4متغیر منطقی  isUpرا برای تشخیص باال رفتن یا پایین آمدن توپ در بخش کالس فرم اعالن کنید.
public partial class Form1 : Form
{
;bool isUp

 5متد رویداد  Form1_KeyDownرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;isUp = true
;timer1.Enabled = true
}
عملکرد متد رویداد  Form1_KeyDownچیست؟
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 6متد رویداد  Form1_KeyUpرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e
{
;isUp = false
}
 7با دابل کلیک روی زمانسنج متد رویداد  timer1_Tickرا بهصورت زیر ایجاد کنید.
)private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e
{
)if (isUp
; = 5ـ picBall.Top
else
;picBall.Top += 5
}
عملکرد  timer1در این برنامه چیست؟

برنامه را اجرا کنید .یک کلید دلخواه را نگهدارید .چه اتفاقی میافتد؟ کلید را رها کنید .چه اتفاقی میافتد؟
 8برنامه را طوری تغییر دهید که توپ پس از رها کردن کلید در جایگاه اولیهاش متوقف شود.
كارگاه  4آرگومان  eدر رویداد  KeyDownو KeyPress
متد رویدادهای صفحهکلید دارای دو آرگومان است .تفاوت عملکرد رویدادها با آرگومان  eمشخص میشود.

)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
كنجكاوي

آیا نوع آرگومان  eدر رویداد  KeyDownو  KeyPressیکسان است و ویژگیهای یکسانی دارد؟
میخواهیم برنامهای بنویسیم که وقتی کلیدی زده میشود ،کد اسکی آن نمایش داده شود.

كنجكاوي

کد اسکی( )ASCII codeچیست؟
 1پروژۀ ویندوزی به نام  AsciiCodeایجاد کنید.
 2فرم برنامه را طراحی کنید (شکل .)14

شکل 14ـ برنامۀ کد اسکی نویسه ها
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یک کنترل برچسب بانام  lblCodeبرای کد کلید به فرم اضافه کنید.
یک کنترل برچسب بانام  lblCharacterبرای نام نویسه به فرم اضافه کنید.
 3متد رویداد  Form1_KeyDownرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;)(lblCharacter.Text = e.KeyCode.ToString
;)(lblCode.Text = e.KeyValue.ToString
}

 4برنامه را اجرا کرده ،کلیدهای زیر را فشار دهید و نتایج را در جدول بنویسید.
نویسه

نام کلید

کد اسکی

B
b

+و-
 +و  -بخش عددی صفحه کلید
Shift

آیا در این برنامه ،نتیجه برای حروف کوچک و بزرگ یکسان است؟
آیا رویداد  KeyDownو  KeyUpبرای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ مناسب است؟
کدام ویژگی آرگومان  eکد اسکی نویسه را مشخص میکند؟
 5ویژگی  KeyDataرا برای مرحله  ،3آزمایش کنید.
کد متد رویداد  KeyDownرا تغییر دهید تا به جای نمایش مقدار  ، KeyCodeمقدار  KeyDataرا نمایش
دهد.
برنامه را اجرا کرده ،کلیدهای جدول مرحله  4را فشار دهید و نتایج را در جدول دیگری بنویسید.
جدول مرحله  4و  5را با هم مقایسه کنید.
 6کد اسکی نویسه ها را با استفاده از رویداد  KeyPressنمایش دهید.
کدهای متد رویداد  Form1_KeyDownرا حذف کنید.
متد رویداد  Form1_KeyPressرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e
{
;)(lblCharacter.Text = e.KeyChar.ToString
;int code = (int)e.KeyChar
;)(lblCode.Text = code.ToString
}
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برای شناسایی کلید فشرده شده در رویداد  KeyPressاز چه ویژگی استفاده کردیم؟ نوع دادۀ آن چیست؟
یادداشت

برای تعیین کد اسکی یک دادۀ نویسه ای ،تبدیل نوع از  charبه  intانجام میشود.
 7جدول مرحله  4را با توجه به برنامه جدید ،تکمیل کنید.
آیا رویداد  KeyPressبرای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ مناسب است؟
آیا کد کلیدهای  Shiftو جهتدار نمایش داده میشود؟
جدول 6ـ ویژگی آرگومان  eدر رویداد KeyDown

كنجكاوي

فعاليتمنزل

مثال 1

مثال 2

نام ویژگی

نوع داده

شرح

کلیدA :

کلید:
Ctrl+A
65

KeyValue

int

کد کلید (اسکی) را برای رویدادهای KeyDown
یا  KeyUpبرمیگرداند.
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KeyCode

نام کلید را برای رویدادهای  KeyDownیا
نوع داده
شمارشی  KeyUp Keysبرمیگرداند.

A

A

KeyData

نام کلید ترکیبی را برای رویدادهای KeyDown
نوع داده
شمارشی  Keysیا  KeyUpبرمیگرداند.

A

A,Control

Alt

bool

اگر کلید  Altفشار داده شود مقدار این ویژگی
 trueاست.

false

false

Shift

bool

اگر کلید  Shiftفشار داده شود مقدار این ویژگی
 trueاست.

false

false

Control

bool

اگر کلید  CTRLفشار داده شود مقدار این
ویژگی  trueاست.

false

true

SuppressKeyPress

bool

با  trueشدن این ویژگی از ورود داده از طریق
صفحهکلید به وسیلۀ کاربر جلوگیری میکند.

ـ

ـ

مشابه جدول  6ویژگی های آرگومان  eدر رویداد  KeyPressرا بنویسید.
برنامهای بنویسید که با فشردن کلیدهای فارسی ،کد حروف فارسی نمایش داده شود.

187
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

شایستگیهای
غیرفنی

مدیریت کیفیت ،پایش شاخصهای
کیفیت ـ زبان فنی

ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات
زیستمحیطی

حفاظت از تجهیزات کارگاه

نگرش

دقت در تشخیص رویدادهای
صفحه کلید مطابق نیاز برنامه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره

قابل قبول توجه به نحوه چینش کنترل ها در فرم و تنظیم 2
ویژگی های آنها از لحاظ دسترسی راحت به آنها و
زیبایی ظاهر واسط کاربری

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

غیر قابل
قبول

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

واکنش به
یک کلید
صفحه کلید

مکان :کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان 15 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

تعیین رویدادهای مورد نیاز ـ ایجاد متد رویدادهای 3
باالتر از حد صفحه کلید ـ نوشتن کد متد رویدادهای صفحه
انتظار کلید با استفاده از آرگومان های متدها ـ رفع خطای
برنامه
در حد
انتظار

تعیین رویدادهای صفحه کلید مورد نیاز ـ ایجاد متد 2
رویدادهای صفحه کلید ـ نوشتن کد متد رویدادهای
صفحه کلید با استفاده از آرگومان های متدها

پایین تر از ایجاد متد رویدادهای صفحه کلید
حد انتظار
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1

نمره

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

كارگاه  5واکنش برنامه به فشردن کلیدهای ترکیبی

میخواهیم برنامهای بنویسیم که با فشردن کلید ترکیبی  Ctrlو جمع ،تصویر بزرگتر و با فشردن کلید
ترکیبی  Ctrlو تفریق ،تصویر کوچکتر شود.
 1پروژۀ ویندوزی به نام  ZoomPictureایجاد کنید.
 2یک کادر تصویر با ویژگیهای زیر به فرم اضافه کنید.

کنترل PictureBox

نام ویژگی

مقدار

Name

picSample

Image

تصویر دلخواه

SizeMode

StretchImage

 3متد رویداد  Form1_KeyDownرا ایجاد کنید وکدهای زیر را بنویسید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;double ratio= (double) picSample.Width / picSample.Height
)if(e.Control
{
)if (e.KeyValue==187
;picSample.Height += 5
)else if (e.KeyValue==189
;picSample.Height - = 5
;)picSample.Width = (int)( ratio* picSample.Height
}
}
كنجكاوي

ـ متغیر  ratioچه مقداری میگیرد و علت استفاده از آن چیست؟
ـ اعداد  187و  189کد اسکی چه کلیدهایی هستند؟
ـ عملکرد متد رویداد  Form1_KeyDownچیست؟
 4برنامه را طوری تغییر دهید که با کلیدهای  +و – در قسمت عددی صفحهکلید هم ،تصویر بزرگ
و کوچک شود.
 5برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازه تصویر ،کادرتصویر در وسط فرم قرار گیرد.
 6برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازۀ تصویر ،ارتفاع تصویر حداکثر  300و حداقل 50
پیکسل شود.
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فعاليتمنزل

برنامه کارگاه  5را با استفاده از ویژگی  KeyDataبنویسید.

رویدادهای صفحهکلید برای کنترلهای دیگر
اگر به پنجره ویژگیهای برخی از کنترلها نظیر کادرمتن ( )TextBoxنگاه کنید ،رویدادهای صفحهکلید برای این
کنترلها هم وجود دارد .زمانی یک کنترل به رویدادهای صفحهکلید واکنش نشان میدهد که فوکوس روی کنترل باشد.
فعالیتکارگاهی

چند کنترل در جعبه ابزار بیابید که به رویدادهای صفحهکلید واکنش نشان می دهند.
كارگاه  6فوکوس()Focus
 1به پروژه ویندوزی کارگاه  ،4یک کادرمتن و یک دکمه اضافه کنید.
 2برنامه را اجرا کنید (شکل الف).

كنجكاوي

در شکل «الف» میگوییم فوکوس برنامه روی کنترل کادرمتن است و در شکل «ب» فوکوس برنامه روی کنترل
دکمه است.
ـ اگر کلید حرفی را تایپ کنید ،آیا متنی در کادرمتن نوشته میشود؟
ـ کلید  Tabرا فشار دهید .اگر کلید حرفی تایپ کنید متنی در کادرمتن نوشته میشود؟(شکل ب)
ـ اگر کلیدی فشار دهید ،آیا کد اسکی و نویسه نمایش داده میشوند؟ آیا رویداد  Form_KeyDownرخ
میدهد؟
 3برنامه را ببندید و ویژگی  KeyPreviewفرم را  trueکنید.
 4برنامه را دوباره اجرا کنید.
اگر کلیدی فشار دهید ،آیا کد اسکی و نویسه نمایش داده میشوند؟ آیا رویداد  Form_KeyDownرخ
میدهد؟
اگر در یک برنامه فوکوس روی کنترلی باشد ،برای اینکه فرم به رویدادهای صفحهکلید واکنش نشان دهد ،ویژگی
 KeyPreviewرا  trueکنید.
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كنجكاوي

فیلم

فعالیت منزل

ـ آیا در کارگاه  4باید مقدار ویژگی  true ،KeyPreviewشود؟ چرا؟
ـ برای تغییر فوکوس در برنامه از چه کلیدی استفاده میکنید؟ در هنگام برنامه نویسی از چه کدی برای
تغییر فوکوس استفاده میکنید؟
فیلم شماره  :11108برنامه یافتن نویسه در صفحهکلید

پس از مشاهده فیلم« ،برنامه یافتن نویسه در صفحهکلید» را بنویسید.
كارگاه ٧

استفاده از نوع داده شمارشی Keys

در ویژگیهای آرگومان  eجدول  ،6ویژگی  KeyCodeاز نوع داده شمارشی  Keysاست .نوع دادۀ شمارشی ،Keys
مجموعهای شامل همه نویسههای صفحهکلید یعنی   کلیدهای      حروف     الفبا،کلیدهای    عددی،کلیدهای کنترلی،کلیدهای
تابعی ،کلیدهای هدایت و صفحهکلید عددی( )Numeric KeyPadاست.
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیدهای جهتدار( ،)Arrow Keysیک سفینه را در فضای فرم در جهتهای
چهارگانه حرکت دهد (شکل .)15

شکل   15ـ برنامۀ حرکت سفینۀ فضایی
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 1پروژۀ ویندوزی به نام  MoveSpacecraftایجاد کنید.
 2یک کنترل کادر تصویر با نام  picSpacecraftبه فرم اضافه کنید (شکل .)15
 3متد رویداد  Form1_KeyDownرا با کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
)switch(e.KeyCode
{
case Keys.Left:
;picSpacecraft.Left - = 5
;break
case Keys.Right:
;picSpacecraft.Left += 5
;break
case Keys.Up:
;picSpacecraft.Top - = 5
;break
case Keys.Down:
;picSpacecraft.Top += 5
;break
}
}

 4کد را تغییر دهید تا سفینه عالوه بر کلیدهای جهتدار با فشار کلیدهای  Dـ  Sـ  Wـ  Aهم حرکت کند.
برنامه را اجرا کنید.
آیا ویژگی  KeyPreviewفرم ،باید  trueشود؟ چرا؟
فعاليتمنزل
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ـ در کارگاه  7برنامه را تغییر دهید تا با فشردن کلیدهای جهتدار ،سفینه بهصورت خودکار در همان جهت
حرکت کند و با برخورد به دیوارۀ فرم در جهت خالف برگردد .از زمانسنج استفاده کنید.
ـ برنامهای بنویسید که در آن پنجرۀ برنامه ،با فشردن کلید  ESCبسته شود.

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

كارگاه  ٨رویداد  KeyDownکنترل کادرمتن
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با فشردن کلید  ،Enterفوکوس از یک کادرمتن به کنترل بعدی منتقل شود.
در برخی از برنامهها ،فرم ورود داده شامل چندین کنترل کادرمتن است .معموالً در این برنامه ها کاربر برای
فوکوس روی کنترلها از کلیک کردن یا کلید  Tabاستفاده می کند .اما در برخی از برنامهها ،کاربر میتواند با
فشردن کلید  Enterبه کادرمتن بعدی برود.
 1پروژۀ ویندوزی به نام  FocusByEnterایجاد کنید.

شکل   16ـ برنامۀ فوکوس با کلید Enter

 2فرم برنامه را طراحی کنید.
چهار کادر متن با ویژگیهای زیر به فرم اضافه کنید (شکل .)16
فوکوس روی کدام کنترل قرار دارد؟
کنترل TextBox
نام ویژگی
Name
Font.Size

مقدار
txtLastName txtFirstName

txtFatherName

txtMelliCode

15
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دو کنترل دکمه به فرم اضافه کنید.
 3متد رویداد  KeyDownبرای کنترل  txtFirstNameبا کدهای زیر ایجاد کنید.
)private void txtFirstName_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
)if (e.KeyCode == Keys.Enter
;)(txtLastName.Focus
}
برای اینکه فوکوس روی کنترل قرارگیرد از متد  Focusاستفاده میکنیم.
كنجكاوي

عملکرد متد رویداد  txtFirstName_KeyDownچیست؟
 4متد رویداد  KeyDownرا برای کنترلهای کادرمتن دیگر هم بنویسید.
 5برنامه را اجرا کنید و با فشردن کلید  Enterدر کادرهای متن ،برنامه را آزمایش کنید.
آخرین کنترلی که فوکوس دریافت میکند ،کدام است؟

پژوهش

برداشت

اگر بخواهیم با فوکوس روی هر کادرمتن رنگ زمینه آن تغییر کند و با از دست دادن فوکوس رنگ آن به
حالت اول درآید ،از چه رویدادهایی استفاده میکنیم؟
آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

نوع دادۀ نویسه( )charو متدهای آن
متغیر نوع  charمیتواند فقط شامل یک نویسه باشد و بهصورت زیر اعالن میشود:

;'char ch = 'A

نوع داده  charدر سی شارپ دارای متدهایی است که نوع نویسه شامل رقم بودن ،حرف کوچک بودن ،حرف
بزرگ بودن و  ...را مشخص میکند.

194

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

كارگاه 9

استفاده از متدهای نوع داد ه char

میخواهیم برنامهای بنویسیم که هنگام ورود داده در کادرمتن ،فقط کلیدهای ویژه مث ً
ال عددی عمل کند .برای
نمونه در شکل  17در کادرمتن مربوط به شماره دانشآموزی ،فقط نویسه های رقمی پذیرفته شود.

شکل 17ـ برنامۀ فیلتر ورودی

 1پروژۀ ویندوزی به نام  FilterInputDataایجاد کنید.
 2سه کادرمتن با ویژگیهای زیر به فرم اضافه کنید (شکل.)17
کنترل TextBox

نام ویژگی
Name
Font.Size

مقدار
txtStudentNO

txtFirstName

txtLastName

15

 3متد رویداد  KeyDownکنترل  txtStudentNOرا ایجاد کرده ،کد زیر را بنویسید و برنامه را اجرا کنید.
)private void txtStudentNO_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;e.SuppressKeyPress = true
}

در کادرمتن شماره دانشآموزی ،بهدلخواه کلیدی را تایپ کنید.
چه کلیدهایی در کادرمتن شماره دانشآموزی تایپ میشوند؟ عملکرد ویژگی  SuppressKeyPressچیست؟
 4اکنون کد باال را بهصورت زیر ویرایش کنید.

))if (! char.IsDigit((char)e.KeyCode
;e.SuppressKeyPress = true
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لزوم تبدیل  e.KeyCodeبه  charچیست؟
برنامه را دوباره اجرا کنید و کلیدهایی را بهدلخواه در کادرمتن شماره دانشآموزی تایپ کنید.
چه کلیدهایی در کادرمتن شماره دانشآموزی تایپ میشوند؟
آیا میتوان داده درون کادرمتن را با کلید  Deleteیا  Backspaceحذف کرد؟ آیا میتوان با کلیدهای جهتدار ،داده
را پیمایش کرد؟
 5کد مرحله  4را بهگونهای ویرایش کنید که بتوان عدد ورودی را حذف و پیمایش کرد.
 6متد رویداد  KeyDownکادرمتن  txtFirstNameرا ایجاد کرده ،کدهای زیر را بنویسید و برنامه را اجرا
کنید.
)private void txtFirstName_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
)))if (!(char.IsLetter((char)e.KeyCode) ||(e.KeyCode == Keys.Back
;e.SuppressKeyPress = true
}

چه نویسه هایی در کادرمتن تایپ میشود؟
 7بهجای متد رویداد  KeyDownمتد رویداد  KeyPressرا برای کنترل  txtFirstNameبا کدهای زیر ایجاد
کنید.

)private void txtFirstName_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e
{
)))if (!(char.IsLower(e.KeyChar
;e.Handled = true
}
برنامه را اجرا کرده ،نام  AliRezaرا در کادرمتن وارد کنید .به حروف بزرگ و کوچک توجه کنید.
كنجكاوي

عملکرد ویژگی  Handledچیست؟
 8برنامه را طوری تغییر دهید که بتوان حروف تایپشده را پاک و پیمایش کرد.
 9متد  KeyPressبرای کنترل  txtLastNameرا بهصورت زیر بنویسید.
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)private void txtLastName_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e
{
))' if ((e.KeyChar >= 'a') && (e.KeyChar <= 'z
{
; 32ـ int Code=(int)e.KeyChar
;e.KeyChar = (char)Code
}
}

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

برنامه را اجرا کرده ،نام خانوادگی  Ahmadiرا در کادر متن وارد کنید .چه متنی در کادر متن نوشته می شود؟
عملکرد متد رویداد  txtLastName_KeyPressچیست؟
جدول 7ـ متدهای نوع دادۀ char

فعالیتکارگاهی

برداشت

نام متد

نوع خروجی

مثال 1

شرح

مثال 2

IsDigit

bool

آیا نویسه ورودی رقم است.

)'IsDigit('A

)'IsDigit('5

IsLetter

bool

آیا نویسه ورودی حرف است.

)'IsLetter('A

)'@'(IsLetter

IsUpper

bool

آیا نویسه ورودی حرف بزرگ است.

)'IsUpper('d

)'IsUpper('M

IsLower

bool

آیا نویسه ورودی حرف کوچک است.

)'IsLower('d

)'IsLower('M

نتیجه خروجی مربوط به مثالهای جدول  7را بنویسید.
آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

تعیین کنترلها و رویدادهای صفحه کلید موردنیاز 3

واکنش به ترکیب
کلیدهای
صفحه کلید

مکان :کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان 30 :دقیقه

باالتر از آنهاـ نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید با استفاده
حد انتظار از آرگومانهای متدها ـ انتقال  focusبه کنترل
ـ    فیلتر کردن مقادیر ورودی ـ رفع خطای برنامه
در حد
انتظار

تعیین کنترلها و رویدادهای صفحهکلید موردنیاز آنها 2
ـ نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید با استفاده از
آرگومانهای متدها ـ انتقال  focusبه کنترل

پایین تر از تعیین کنترلها و رویدادهای صفحه کلید موردنیاز 1
حد انتظار آنها
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کالس String
هر متغیر از نوع رشته بهصورت زیر اعالن میشود:

;نام متغیر رشتهای string

متغیر از نوع رشتهای شامل چه مقادیری میشود؟
هنگام اعالن یک متغیر رشتهای میتوان آن را مقداردهی اولیه کرد.
كنجكاوي

;"string name = "AliReza

ثابت رشتهای چیست؟
هر متغیر رشتهای ،مجموعه متوالی از نویسه هاست که میتوان بهآسانی به آنها دسترسی پیدا کرد.
a

z

e

R

i

l

A

اولین نویسه رشته  ،nameعنصر ] name[0است که در آرایه ،نویسۀ  Aاست.
كنجكاوي

نوع داده ] name[0چیست؟ آیا میتوان این نویسه را مقداردهی کرد؟
کار با رشتهها در برنامهسازی اهمیت فراوانی دارد .بیشتر دادههایی که در برنامهسازی با آن سروکار داریم ،از نوع
رشتهای است .به وبگاه سامانه دانشآموزی مراجعه کردهاید؟ چه دادههایی در سامانه ،در مورد شما ثبتشده
است؟ هنگامیکه میخواهید یک رایانامه ( )Emailایجاد کنید چه دادههایی باید در سرویسدهنده وارد کنید؟
کدام یک از این دادهها ،رشتهای است؟ عملیات روی رشتهها بهویژه در واژهپردازها اهمیت بیشتری پیدا میکند.

كنجكاوي

ـ چه عملیاتی در واژهپردازها روی رشتهها انجام میشود؟
ـ نرمافزارهایی را نام ببرید که دادههای رشتهای در آن استفاده میشود.
در سیشارپ هر متغیر رشتهای ،دارای ویژگی ها و متدهایی است که امکانات کاربردی را در اختیار برنامهنویس
قرار میدهد (شکل .)١٨
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شکل ١٨ـ متدهای متغیر رشته ای
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كارگاه ١٠

بررسی متدهای رشتهای

میخواهیم با یک نمونهرشته ،عملکرد متدهای رشتهای را بررسی کنیم.
 1پروژه ویندوزی به نام  StringMethodایجاد کنید.
 2فرم مناسب را ایجاد کنید.
یک کادرمتن بانام  txtResultو یک دکمه با نام  btnRunبه فرم برنامه اضافه کنید.
 3با دابل کلیک روی دکمۀ  btnRunکدهای زیر را بنویسید.
)private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e
{
;"string name = "AliReza
;)(txtResult.Text = name.Length.ToString
}
برنامه را اجرا کنید .پس از کلیک روی دکمه چه مقداری در کادرمتن قرار میگیرد؟ عملکرد ویژگی Length

چیست؟
 4کدهای متد را بهصورت زیر تغییر دهید و برنامه را اجرا کنید.
چه مقداری در کادرمتن قرار میگیرد؟ عملکرد متد  ToUpperچیست؟

;"string name = "AliReza
;)(txtResult.Text = name.ToUpper

عملکرد متد  ToLowerرا بررسی کنید.
 5کدهای متد را بهصورت زیر تغییر دهید و برنامه را اجرا کنید.

;"string name = "AliReza Rezaee
;)(txtResult.Text = name.IndexOf ("Reza",0).ToString

عملکرد متد  IndexOfچیست؟ اگر به جای  ،0عدد  5قرار دهید ،خروجی چه میشود؟ اگر در مرحله 5
بهجای  ،Rezaواژه  Ahmadرا بنویسید ،خروجی چه میشود؟
كنجكاوي

عملکرد متد  LastIndexOfچیست؟
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كارگاه 11

کار با متد  CompareToو Trim

میخواهیم برنامهای بنویسیم که نام کاربری و گذر واژه را از کاربر دریافت کند و در صورت معتبر بودن یا
غیرمعتبر بودن کاربر ،پیام مناسب را نمایش دهد.
 1پروژۀ ویندوزی به نام  LoginAppایجاد کنید.
 2فرم مناسب را ایجاد کنید.
دو کادرمتن با نامهای  txtUserNameو  txtPasswordو دو دکمه با نامهای  btnLoginو  btnExitبه فرم
برنامه اضافه کنید.
 3متد رویداد کلیک را برای دکمه ورود بنویسید و برنامه را اجرا کنید.
)private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e
{
))"if ((txtUserName.Text == "admin") && (txtPassword.Text == "123
;)"ورود شما با موفقیت انجام شد"(MessageBox.Show
else
;)"نام کاربری یا گذر واژه اشتباه است"(MessageBox.Show
}
كنجكاوي

اگر کاربر در کادرمتن نام کاربری  ADMINرا وارد کند ،چه پیامی دریافت میکند؟
 4برنامه را با استفاده از متد  ToLowerتغییر دهید.
برنامه را بهگونهای ویرایش کنید که ورود حروف کوچک یا بزرگ در نام کاربری یا گذر واژه ،تأثیری در اعتبارسنجی
کاربر نداشته باشد.
برای مقایسه دو رشته ،کالس  Stringمتدی به نام  CompareToدارد که سه مقدار  1 ،0و -1برمی گرداند.
متد رویداد کلیک را برای دکمه بهصورت زیر ویرایش کنید.
&&)if (txtUserName.Text. CompareTo("admin")==0
))(txtPassword.Text. CompareTo ("123")==0
;)"ورود شما با موفقیت انجام شد"(MessageBox.Show
else
{
;"نام کاربری یا گذر واژه اشتباه است " = string s
;)MessageBox.Show(s
}

برنامه را اجرا کنید .نام کاربری را با حروف کوچک و بزرگ وارد کنید.

200

پودمان چهارم :توسعۀ واسط گرافیکی

 5فاصله ابتدا و انتهای نام کاربری را حذف کنید.
برخی کاربران هنگام ورود داده از صفحهکلید ،در ابتدا یا انتهای ورودی ،کلید  spaceرا وارد میکنند که میتواند
اعتبارسنجی کاربر را با مشکل همراه سازد .برای حذف این فاصلهها از متد  Trimاستفاده میشود.
متد  Trimرا در این برنامه استفاده کنید و برنامه را اجرا کنید.
كارگاه 12
فیلم

فعالیتکارگاهی

بهکارگیری متدهای  IndexOfو Replace

فیلم شماره  :11109برنام ه جست وجو و جایگزینی واژه

پس از مشاهده فیلم «برنامۀ جست وجو و جایگزینی واژه» را بنویسید.
جدول   8ـ شرح متدهای رشتهای
نام متد
ToUpper

)(sample.ToUpper

ToLower

)(sample.ToLower

IndexOf

)sample.IndexOf("Reza",0

Replace

)"sample.Replace("Ali","Mohammad

Remove

)sample.Remove(2,3

Insert
Format
CompareTo
Trim

فعالیتکارگاهی

عملکرد

نوع داده
خروجی

مثال

)"sample.Insert(4,"Mohammad
)String.Format(''{0} is a student'', sample
)"sample.CompareTo ("Ali
) ( '' Ali ''. Trim

ستون های "عملکرد" و "نوع داده خروجی" را تکمیل کنید .اگر " sample ="AliRezaباشد ،حاصل
دستورات در ستون "مثال" را بنویسید.
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پروژه

فاز :4
ـ به پروژه کتابخانه منو اضافه کنید.

با انتخاب منوی «خروج» کادر پیام تأیید خروج نمایش داده شده ،در صورت تأیید کاربر برنامه تمام شود.
با کلیک روی منوی «راهنما» فرم درباره ما ظاهر شود.
گزینه «ورود» منوی « مدیر» برای دریافت نام کاربری و گذرواژه مدیر است که در صورت اعتبار
گذرواژه و نام کاربری سربرگهای مربوط به مدیر فعال میشود.
منوی «ویرایش» برای انتخاب رنگ و قلم کادرهای متن در تمام سربرگهاست.
ـ موارد زیر را برای تکمیل پروژه اضافه کنید.
امکان دسترسی به سربرگهای فعال را به وسیله صفحه کلید فراهم کنید.
از کنترل  ComboBoxبرای محدو د کردن درج سال چاپ کتاب استفاده کنید.
در کادر متن مربوط به نام مؤلف فقط بتوان نویسههای حرفی را وارد کرد.
در کد جستجو ،ابتدا فضای خالی احتمالی در کادر جستجو حذف شود.
تا زمانی که در کادر متنی جستجو عبارتی وارد نشده ،دکمه  Searchغیرفعال باشد.
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برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله ٣
مراحل
کار

شرایط عملکرد
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات
حد انتظار روی رشته ـ نوشتن برنامه ـ رفع خطای  برنامه

توسعه
برنامه

مکان :کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار IDE

برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

در حد
انتظار

تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات
روی رشته ـ نوشتن برنامه

پایین تر از تعیین متدهای مورد نیاز برای انجام عملیات
حد انتظار روی رشته

نمره

3
2

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مرحله واکنش به یک کلید صفحه کلید
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:
 1واکنش به یک کلید صفحه کلید
 3توسعه برنامه

2

واکنش به ترکیب کلیدهای صفحهکلید

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش رویدادهای صفحه کلید ،برای واکنش کنترلها نسبت به رویدادهای صفحه کلید برنامه بنویسد.

شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید مورد نیاز با استفاده از آرگومانهای متدها ــ رفع خطای برنامه

2

نوشتن کد متد رویدادهای صفحه کلید موردنیاز با استفاده از آرگومانهای متدها ــ انتقال  focusبه کنترل یا فیلتر کردن مقادیر ورودی در
صورت نیازــ رفع خطای برنامه

3

نوشتن برنامه برای انجام عملیات مورد نیاز روی رشته ــ رفع خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEبرنامه نویسی روی آن نصب است.
زمان 65 :دقیقه (واکنش به یک کلید صفحهکلید  15دقیقهــ واکنش به ترکیب کلیدهای صفحهکلید  30دقیقه ــ توسعه برنامه  20دقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف

1
2
3

مرحله کار
واکنش به یک کلید صفحه کلید
واکنش به ترکیب کلیدهای صفحه کلید
توسعه برنامه

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت ،پایش شاخصهای کیفیتــ زبان فنی
رعایت ارگونومی
حفاظت از تجهیزات کارگاه
دقت در تشخیص رویدادهای صفحه کلید مطابق نیاز برنامه

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره
قبولی از 3

نمره هنرجو

2
١
1
2

*

پودمان پنجم

مدیریت پایگاه داده

مدیریت پرونده و پوشههای موجود در سیستمعامل به وسیلۀ زبان برنامهنویسی موجب کارایی نرمافزارهای
تولیدشده و استفاده از امکانات سیستمعامل در محیط برنامهنویسی می شود .در زبان برنامهنویسی  C #کالسهای
آمادهای وجود دارد که قابلیت دسترسی به پرونده ،پوشه و دیسک گردانهای دیسک سخت در رایانه را برای
کاربر فراهم میکند .در محیط برنامهنویسی  C#امکان اتصال برنامههای تولیدشده به بانک اطالعاتی به وسیله
کنترلهای پیشرفته وجود دارد تا بتوان محتویات پایگاه داده را به وسیله برنامه مدیریت کرد .در این پودمان مفهوم
و کاربرد انواع پرونده متنی و غیرمتنی و پوشه و متدهای ایجاد و دسترسی به پرونده ها و نحوه اتصال برنامه به
پایگاه داده به وسیلۀ واسط های برنامه نویسی را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری 9
شایستگی مدیریت پایگاه داده
آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان اطالعات را در یک پرونده ذخیره کرد؟
اطالعات یک پرونده متنی را چگونه میتوان مشاهده و ویرایش کرد؟
پرونده های تصویری چه تفاوتی با پرونده های متنی دارند؟
چه نرم افزارهایی از پایگاه داده استفاده می کنند؟
چگونه می توان از طریق کنترل ها به رکوردهای جدول پایگاه داده دسترسی داشت؟
چگونه می توان قوانین یکپارچگی پایگاه داده را در برنامه مدیریت و کنترل کرد؟
هدف از این واحد شایستگی چگونگی کار با پروندهها و پایگاه داده در برنامه نویسی است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش کالسهای آمادۀ پرونده و پوشه و شناخت دستورات کار با پایگاه داده ،از پروندههای متنی و پایگاه
داده در برنامه استفاده کند.
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پرونده و انواع آن
در هنگام کار با یک نرمافزار اداری ،رایانۀ شما به طور اتفاقی خاموش میشود .اگر آخرین تغییرات برنامه را در
یک پرونده ذخیره نکرده باشید ،برای دادهها و اطالعاتی که ذخیره نکردهاید ،چه اتفاقی میافتد؟
متغیرها و آرایههایی که برای نگهداری دادهها در برنامه تعریفشدهاند ،در حافظۀ اصلی سیستم ذخیره میشوند.
این داده ها تا زمانی قابلاستفاده هستند که برنامه درحال اجرا است و پس از خاتمه برنامه دیگر وجود نخواهند
داشت .حافظۀ اصلی سیستم یک حافظۀ موقت است و دادههای آن با قطع برق پاک میشود .برای حفظ و
نگهداری دادههای برنامه باید به روشی آنها را به صورت دائمی ذخیره کرد .استفاده از پروندهها یک روش متداول
برای ذخیرۀ دادهها روی حافظۀ جانبی است.
پرونده دنبالهای از بایتها است که روی حافظۀ جانبی تحت یک نام نگهداری میشود .برای دسترسی به پروندهها
از نام و نشانی آنها در حافظۀ جانبی استفاده میشود .برای ذخیره دادههای مختلف ،از انواع پروندههای متفاوتی
استفاده میشود .سیستم عامل ویندوز نوع پرونده را از روی پسوند آن تشخیص میدهد.
از نظر محتوا ،پروندهها به دو دسته تقسیم میشوند.
پروندههای متنی( :)Text Fileپروندهای که محتوای آن نویسههای چاپشدنی است ،پرونده متنی نامیده میشود.
پروندههای دودویی( :)Binary Fileاگر دادههای موجود در پرونده مانند اعداد و رشتهها به همان شکلی که در
حافظه قرار دارند ،در پرونده ذخیره شوند ،پرونده را دودویی میگوییم.
محتوای پروندههای متنی با یک ویرایشگر ساده مانند  Notepadو یا یک واژهپرداز مانند  Wordقابل مشاهده
است .درحالیکه محتوای پروندههای دودویی را نمیتوان با برنامههای ویرایشگر به درستی مشاهده کرد (شکل.)1

ب
الف
شکل ١ـ محتوای یک پرونده دودویی (الف) و یک پرونده متنی (ب) در برنامه Notepad
فعالیت گروهی

در جدول زیر با کمک هم گروهی خود مشخص کنید ،کدام پروندهها از نوع دودویی و کدام پروندهها از نوع
متنی هستند .سعی کنید این نوع از پروندهها را با برنامه  Notepadباز کنید .چه تفاوتی مشاهده میکنید؟

html

متنی

Adobe pdf
Document

Microsoft Word
Document

C# source code

MP3 Audio File

.........

.........

.........

.........
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نوشتن در پرونده متنی
در کتابخانه  .NETفضای نام  System.IOدارای کالسهای مختلفی برای کار با پروندهها و پوشهها است .یکی
از این کالسها ،کالس  Fileاست .با کمک متدهای موجود در کالس  ،Fileمیتوان عملیات مختلفی نظیر ایجاد
پرونده و نوشتن داده در آن ،خواندن داده از پرونده ،حذف پرونده و برخی کارهای دیگر را انجام داد.
همان طور که شما برای نوشتن مطلبی در دفتر خود ،ابتدا دفتر را باز کرده ،یک صفحه سفید آن را میآورید،
مطلب را نوشته ،در پایان کار دفتر را میبندید ،برای ساختن پرونده اطالعاتی در رایانه نیز باید همین سه عمل
را انجام دهید:
 1باز کردن پرونده به منظور نوشتن اطالعات
 2نوشتن دادهها و اطالعات درون پروندۀ بازشده
 3بستن پرونده پس از اتمام کار
هر سه عملیات میتواند با متدهای مختلفی انجام شود .همچنین متدهایی وجود دارند که هر سه کار را پشتسرهم
با یک دستور انجام میدهند.
كارگاه  1ایجاد پرونده و نوشتن در آن
میخواهیم برنامهای بنویسیم که مشخصات هنرجو را از طریق کادرمتن دریافت کند و در یک پرونده متنی
ذخیره کند.
در فضای نام  System.IOمتد  WriteAllTextاز کالس  ،Fileمیتواند پرونده جدیدی را ایجاد کند و اطالعات
را درون آن ذخیره کرده ،سپس پرونده را ببندد .اگر از قبل پروندهای به همان نام وجود داشته باشد ،محتوای
قبلی پرونده پاکشده ،متن جدید جایگزین میشود.
شکل کلی متد WriteAllText

;)عبارت رشته ای ،نام و مسیر پرونده( System.IO.File.WriteAllText

ورودی اول نام پرونده به همراه مسیر و ورودی دوم متنی است که در پرونده نوشته می شود.
 1پروژه ویندوزی به نام  SaveStudentInfoایجاد کنید.

شکل 2ـ نمون برگ دریافت اطالعات هنرجو
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 2فرم مناسب را طراحی کنید.
چهار کنترل کادرمتن را با نامهای  txtFirstNameو  txtLastNameو  txtFatherNameو  txtNationalCodeو
دو کنترل دکمه «ثبت» و «خروج» با نامهای  btnSaveو  btnExitبه فرم اضافه کنید (شکل .)2
 3در متد رویداد کلیک دکمه «ثبت» کدهای زیر را بنویسید.
)private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e

{
;string data = txtFirstName.Text
;)System.IO.File.WriteAllText("Info.txt", data

}

برنامه را اجرا کنید ،نام «علی» را در کادرمتن  txtFirstNameوارد کرده ،دکمه «ثبت» را کلیک کنید.
 4پرونده  Info.txtرا باز کنید.
پوشه  Debugپروژه را باز کنید .آیا پرونده متنی  Info.txtدر آن پوشه قرار دارد؟ پرونده  Info.txtرا باز کنید.
محتوای این پرونده متنی چیست؟
 5بعد از اجرای مجدد برنامه ،محتوای پرونده متنی  Info.txtرا بررسی کنید.
برنامه را اجرا کنید ،نام «حسن» را در کادرمتن  txtFirstNameوارد کرده ،دکمه «ثبت» را کلیک کنید .پرونده
 Info.txtرا باز کنید .آیا نام «علی» در پرونده  Info.txtوجود دارد؟
 6دستور نوشتن در پرونده را به صورت زیر تغییر دهید.
;)System.IO.File.AppendAllText("Info.txt", data
برنامه را اجرا کنید .نامهای «حسن» و «علی» را وارد کنید .پرونده  Info.txtرا باز کنید .آیا هر دو نام در پرونده
 Info.txtذخیره شده است؟
متدهای  WriteAllTextو  AppendAllTextهر دو رشته  dataرا در پرونده مینویسند .این دو متد چه
تفاوتی با هم دارند؟
 7فضای نام  System.IOرا به برنامه معرفی کنید.
برای اختصار در کدنویسی و حذف کردن « فضای نام» از ابتدای کالسها « ،فضای نام» را در ابتدای برنامه با
عبارت  usingمعرفی میکنیم .در ابتدای پرونده  Form1.csدستور زیر را اضافه کنید.
;using System.IO
 8کدهای برنامه را به صورت زیر تغییر دهید.
;)string data = String. Format(''{0}\t {1} \r\n'', txtFirstName.Text, txtLastName.Text
;)File.AppendAllText("Info.txt", data
پرونده  Info.txtرا حذف کنید .چند نام دلخواه وارد و ثبت کنید .چه دادههایی در پرونده ذخیره میشوند؟
دنباله " "\r\nبه عنوان نویسه خط جدید ( )New Lineدر پرونده متنی عمل میکند .این رشته خط جدیدی

به پرونده اضافه میکند و اطالعات بعدی کاربر در ابتدای خط جدید نوشته میشود.
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 9برنامه را طوری تغییر دهید که نام پدر و کد ملی نیز در پرونده ذخیره شود.
كنجكاوي

یادداشت

اگر بخواهیم اطالعات در یک مسیر مشخص ذخیره شود ،متدهای نوشتن در پرونده را چگونه فراخوانی میکنید؟

برای اضافهکردن اطالعات به انتهای پرونده متنی و حفظ اطالعات قبلی آن از متد AppendAllText

استفاده میشود.

كارگاه  2پروژه Notepad
میخواهیم برنامه ایجاد و ذخیره پرونده در  Notepadویندوز را به کمک متدهای نوشتن در پرونده متنی
پیادهسازی کنیم.

شکل 3ـ فرم برنامه شبیهساز Notepad

 1پروژه ویندوزی با نام  Notepadایجاد کنید.
 2فرم مناسب را طراحی کنید.
یک کنترل کادرمتن با نام  txtMainDocumentبه فرم اضافه کرده ،ویژگیهای آن را تعیین کنید (شکل .)3
یک کنترل  MenuStripبه فرم اضافه کرده ،با استفاده از گزینه  Insert Standard Itemsگزینههای استاندارد
را به منو اضافه کنید و گزینههای منو را به گونهای تغییر دهید که منو ،مشابه برنامه  Notepadویندوز شود.
 3برای نگهداری نام و مسیر ذخیره آخرین پرونده ،متغیر مناسب را اعالن کنید.
یک متغیر از نوع رشتهای با نام  documentFilePathدر بخش کالس فرم تعریف کنید.
namespace notepad

{
public partial class MainForm : Form

{
;""= string documentFilePath

 4یک کادر محاوره ای  SaveFileDialogبه فرم اضافه کنید.
ویژگی  Filterاین کادر محاوره ای را طوری تنظیم کنید که پروندههای متنی را نمایش دهد.
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 5متد رویداد کلیک گزینه  Save Asمنوی  Fileرا بنویسید.
)private void saveAsToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e

{
)if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK

{
به روزرسانی مسیر پرونده//
;documentFilePath = saveFileDialog1.FileName

نوشتن متن در پرونده //
;)File.WriteAllText(documentFilePath, txtMainDocument.Text

}
}

برنامه را اجرا کنید .متن دلخواهی بنویسید و در یک پرونده متنی جدید ذخیره کنید.
 6برای گزینههای  Saveو  Newمنوی  Fileکدنویسی کنید.
 7برنامه را توسعه دهید.
برنامه را توسعه دهید که هنگام ایجاد پرونده جدید و یا خروج از برنامه ،درصورت نیاز به ذخیره پرونده جاری،
تأیید کاربر را با نمایش پیام مناسب دریافت کند.
فعالیتکارگاهی

برنامهای بنویسید که قابلیت ذخیره مخاطبان در دفترچه تلفن را داشته باشد (شکل .)4

شکل4ـ فرم دفترچه تلفن

به کمک متد AppendAllTextهمه اطالعات یک مخاطب را در یک خط به پرونده متنی ContactList.txtاضافه کنید.
فعاليتمنزل

بازی اعصابسنج در فصل  4را توسعه دهید تا پس از پایان بازی نام کاربر و امتیازش را در یک پرونده متنی
ذخیره کند.
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برداشت

آنچه آموختم:
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و)...

نتایج
ممکن

شایستگی های تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم ،عیب یابی
مشکالت و نقصان سیستم ـ زبان فنی
غیرفنی

ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات
زیست محیطی

نگهداری داده به صورت الکترونیکی کاهش
مصرف کاغذ و نوشت افزار

نگرش

دقت در مدیریت خطاهای احتمالی ـ طراحی
واسط گرافیکی کاربرپسند

قابلقبول

غیرقابل
قبول

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

توجه به مواردی که باعث بروز خطا در برنامه
میشود و مدیریت آنها ـ توجه به نحوه
چینش کنترلها در فرم و تنظیم ویژگیهای 2
آنها از لحاظ دسترسی راحت به آنها و زیبایی
ظاهر واسطکاربری

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

ارزشیابی مرحله 1
نتایج
شرایط عملکرد
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان ممکن استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره
و )...
باالتر از ایجاد پرونده متنی جدید در مسیر تعیین شده3 -

ایجاد
پرونده متنی

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرمافزار IDE
برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان١٥ :دقیقه

حد انتظار افزودن داده به پرونده متنی موجود ـ رفع خطای
برنامه

در حد ایجاد پرونده متنی جدید در مسیر تعیین شده ـ 2
انتظار

افزودن داده به پرونده متنی موجود

پایین تر از ایجاد پرونده متنی در مسیر جاری
حد انتظار
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خواندن از پرونده متنی
همان طور که برای خواندن یک کتاب ،ابتدا آن را باز کرده ،شروع به خواندن صفحهای میکنیم و در انتها کتاب
را میبندیم ،برای خواندن دادههای یک پرونده نیز باید عملیات زیر را انجام دهیم:
 1باز کردن پرونده به منظور خواندن دادهها
 2خواندن دادههای پرونده
 3بستن پرونده پس از اتمام کار
در فضای نام  ،System.IOمتدهای  ReadAllTextو  ReadAllLinesاز کالس  Fileهر سه عملیات را انجام
میدهند.
كارگاه  3خواندن پرونده متنی با متد ReadAllText
میخواهیم در برنامه  Notepadمحتویات یک پرونده متنی را با کلیک روی گزینه  Openببینیم.
 1پروژه  Notepadرا باز کنید.
 2یک کادر محاوره ای  OpenFileDialogبه فرم اضافه کنید.
ویژگی  Filterاین کنترل را برای نمایش پروندههای متنی تنظیم کنید.
 3متد رویداد کلیک گزینه  Openاز منوی  Fileرا بنویسید.
	)private void openToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e
{
	)if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK
{
;documentFilePath = openFileDialog1.FileName
;)txtMainDocument.Text = File.ReadAllText(documentFilePath
}
}
برنامه را اجرا کرده ،یک پرونده متنی دلخواه را باز کنید .عملکرد متد رویداد کلیک گزینه  Openچیست؟
 4برنامه را توسعه دهید.
کد مرحله  3را طوری تغییر دهید تا قبل از باز کردن پروندۀ جدید ،کادر محاوره ای ذخیره پروندۀ بازشده قبلی،
نمایش داده شود.
فعاليتمنزل

ـ با تنظیم ویژگی راست به چپ فرم و ترجمه گزینههای منو به زبان فارسی ،برنامه  Notepadرا فارسی
کنید.
ـ برای گزینههای منوی  Editبرنامه  Notepadکدنویسی کنید.

راهنمایی :از ویژگیهای  SelectionStart ،SelectedTextو  SelectionLengthکادر متن ،برای تعیین
متن انتخاب شده ،ابتدای متن انتخاب شده و طول متن انتخاب شده استفاده کنید.
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كارگاه  4خواندن پرونده متنی با متد ReadAllLines
میخواهیم با اجرای برنامه دفترچه تلفن ،در ابتدای برنامه مخاطبان ثبت شده در پرونده متنی در فهرست نمایش
داده شوند.
 1پروژه دفترچه تلفن را باز کنید.
 2متد رویداد  Form1_Loadرا بنویسید.
)private void Form1_Load(object sender, EventArgs e

{

;string[] data
;)"data = File. ReadAllLines ("ContactList.txt
;)lstContacts.Items.AddRange (data

}

برنامه را اجرا کنید .چه اطالعاتی را در فهرست مشاهده میکنید؟
با تعریف یک نقطه توقف ( )break pointروی دومین خط متد رویداد  Loadفرم ،برنامه را با کلید F11
گامبهگام اجرا کنید .رشته  dataحاوی چه مقادیری است؟ عملکرد متد  ReadAllLinesچیست؟ عملکرد متد
 AddRangeچیست؟
 3کد زیر را جایگزین کد رویداد  Loadفرم کنید.
;string data
;)"data = File.ReadAllText("ContactList.txt
;)lstContacts.Items.Add(data

کد مرحله  2و  3را با هم مقایسه کنید.
برنامه را اجرا کنید .تفاوت متد  ReadAllLinesبا متد  ReadAllTextدر چیست؟
 4پرونده  ContactList.txtرا از پوشه  Debugبرنامه حذف کنید.
برنامه را اجرا کنید .چه خطایی رخ میدهد؟ چرا؟
 5کد زیر را جایگزین کد رویداد  Loadفرم کنید.

))"if (File.Exists("ContactList.txt
;))"lstContacts.Items.AddRange(File.ReadAllLines("ContactList.txt
else
",خطا" ",پرونده مخاطبان موجود نیست") MessageBox.Show
;)MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning

پیش از اینکه بخواهیم در یک پرونده چیزی بنویسیم و یا دادهای را از یک پرونده بخوانیم ،باید از وجود پرونده
اطمینان حاصل کنیم .با استفاده از متد  Existsاز کالس  Fileمیتوانیم این کار را انجام دهیم .برنامه را اجرا
کنید .نوع خروجی متد  Existsچیست؟
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مدیریت خطا در برنامه
رضا هر روز شاد و خندان با دوچرخه به محل کار خود میرود .اگر یک روز دوچرخه رضا دچار مشکل فنی شود،
آیا بروز این مشکل اجرای برنامه روزانه او را متوقف میکند؟ خیر ،به عنوان یک راهحل جایگزین ،او میتواند از
اتوبوس یا مترو برای رسیدن به محل کار خود استفاده کند.

استثناها ( )Exceptionsخطاهایی هستند که هنگام اجرای برنامه ممکن است رخ دهند ،مانند تقسیم یک
عدد بر صفر و یا تبدیل یک رشته غیرعددی به عدد و در صورتی که برای روبه رو شدن و برخورد با آنها برنامهای
نداشته باشیم ،باعث توقف روند عادی برنامه ما خواهند شد.
فیلم

فیلم شماره  :11110مدیریت خطا در برنامه
فیلم را مشاهده کرده ،کارگاه  5را انجام دهید.
كارگاه  5مدیریت خطا با دستور try-catch
میخواهیم اطالعات مخاطبان دفترچه تلفن را روی حافظه جانبی نظیر دیسک نرم یا حافظه فلش ذخیره کنیم
و در صورت عدم وجود این حافظهها عکسالعمل مناسب از برنامه مشاهده کنیم.
در زبان سی شارپ از دستورات  try-catchبرای مدیریت موارد استثنا استفاده میشود.
شکل ساده ساختار try-catch
try

}
بخشی از کد که میخواهیم استثناها در آن کنترل شوند
{
catch

دستوراتی که در صورت بروز یک استثنا اجرا میشوند

}
{
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اگر در قسمت  tryیک حالت استثنا رخ دهد ،کنترل برنامه به قسمت  catchمنتقل میشود .در این قسمت
میتوان خطای زمان اجرا را مدیریت کرده و پیام مناسبی به کاربر نشان داد.
 1پروژه دفترچه تلفن را باز کنید.
 2کد متد رویداد کلیک دکمه «  افزودن به فهرست» را به صورت زیر تغییر دهید.
string contact =string. Format ("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\t", txtFirstName.Text
;)txtLastName.Text, txtPhone. Text, txtAddress.Text
;)File.AppendAllText ("a:\\ContactList.txt", contact

برنامه را اجرا کنید .چه خطایی مشاهده میکنید؟
 3با کمک هنرآموز خود پیام نشان داده شده در پنجره خطا را به فارسی معنی کنید.
 4با استفاده از ساختار  try-catchخطای رخ داده را مدیریت کنید.

try

{
;)File.AppendAllText("a:\\ContactList.txt", contact

}
catch

{
" ,خطا"" ,اجرای عملیات امکان پذیر نیست .لطفاً یک بار دیگر سعی کنید") MessageBox.Show
;)MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning

برنامه را اجرا کنید .اجرای برنامه در این حالت چه تفاوتی با حالت قبل دارد؟

یادداشت
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در هنگام کار با متدهایی که روی پروندهها کار میکنند ،از ساختار  try-catchبرای مدیریت حالتهای استثنا
استفاده کنید.

}
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ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان و)...

خواندن
از پرونده
متنی

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرمافزار IDE
برنامهنویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

باالتر از خواندن محتویات پرونده متنی -دسترسی به خطوط
حد انتظار پرونده متنی -رفع خطای برنامه
در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

نمره
3

خواندن محتویات پرونده متنی -دسترسی به خطوط
2
پرونده متنی
خواندن محتویات پرونده متنی

1

مشاهده فهرست پروندهها و پوشهها

برنامه  File Explorerویندوز ،ابزاری برای کاوش پروندهها و پوشههای روی سیستم است .این برنامه به کاربر
امکان میدهد که درایوهای سیستم را انتخاب کند ،پوشهها را باز کند و بتواند پروندههای درون پوشهها را مشاهده
کند .همچنین این برنامه امکان انجام عملیاتی نظیر ایجاد نسخه مشابه ،حذف و جابهجا کردن پروندهها و پوشه  ها
را برای کاربر فراهم میکند.

کالس Directory
در فضای نام  System.IOکالس  Directoryبرای کار با پوشهها درنظر گرفته شده است .با کمک متدهای
موجود در این کالس میتوان عملیاتی نظیر ایجاد ،حذف ،ایجاد نسخه مشابه ،جابهجایی و برخی کارهای دیگر
را روی پوشهها انجام داد (جدول .)1
جدول 1ـ عملکرد برخی از متدهای کالس Directory

نام متد

نوع ورودی

نوع خروجی

GetDirectories

رشته(مسیر)

آرایه رشتهای

GetFiles

عملکرد
نام و مسیر همه پروندههای مسیر ورودی را در یک آرایه
برمیگرداند.

Exists
فعالیتکارگاهی

با استفاده از راهنمای مایکروسافت جدول  1را تکمیل کنید.
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کالس Path
مسیر( )pathرشتهای است که موقعیت یک پرونده یا پوشه را مشخص میکند .در فضای نام ،System.IO
کالس  Pathبرای انجام برخی کارها روی مسیرها مانند استخراج پسوند یا نام پرونده از مسیر در نظر گرفته شده
است (جدول .)2
جدول 2ـ عملکرد برخی از متدهای کالس Path

نام متد

نوع ورودی

نوع خروجی

نام و پسوند پرونده ورودی را
برمیگرداند.

GetFileName
Combine
فعالیتکارگاهی

عملکرد

دو رشته (مسیر) یا بیشتر

با استفاده از راهنمای مایکروسافت جدول  2را تکمیل کنید.
كارگاه  6کاربرد کالس  Directoryو Path
میخواهیم با یک برنامۀ نمونه ،عملکرد برخی از متدهای کالس  Directoryرا ببینیم.

شکل  ٥ـ فرم برنامه متدهای کالس Directory

 1پروژه ویندوزی به نام  DirectoryMethodsایجاد کنید.
 2برای برنامه فرم مناسب طراحی کنید (شکل .)5
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نام کنترلها را مطابق جدول زیر تغییر دهید.
کنترل

دکمه«فهرست پروندهها»

دکمه «فهرست پوشهها»

کادرفهرست

کادرمتن

Name

btnShowFiles

btnShowDirectories

lstBoard

txtPath

 3فضای نام  System.IOرا به برنامه معرفی کنید.
 4متد رویداد کلیک دکمه «فهرست پوشهها» را بنویسید.
)private void btnShowDirectories_Click(object sender, EventArgs e

{
;"\string directory =@"C:
;)(lstBoard.Items.Clear
;))lstBoard.Items.AddRange(Directory.GetDirectories(directory

برنامه را اجرا کنید و روی دکمه «فهرست پوشهها» کلیک کنید .چه عناصری در فهرست مشاهده میکنید؟
 5کد مرحله  4را تغییر دهید تا مسیر  directoryرا از کادرمتن دریافت کند.
 6متد رویداد کلیک دکمه «فهرست پروندهها» را بنویسید.

}

)private void btnShowFiles_Click(object sender, EventArgs e

{
;"\string directory = @"C:
;)(lstBoard.Items.Clear
;))lstBoard.Items.AddRange(Directory.GetFiles(directory

}
برنامه را اجرا کنید و روی دکمه «فهرست پروندهها» کلیک کنید .چه عناصری در فهرست مشاهده میکنید؟
 7کد مرحله  6را تغییر دهید تا مسیر  directoryرا از کادرمتن دریافت کند.
 8متد رویداد کلیک دکمه «فهرست پوشهها» را ویرایش کنید.
در خروجی متدهای  GetDirectoriesو  GetFilesنام زیرپوشهها و پروندهها به همراه مسیر مشاهده میشود.
برای اینکه فقط نام زیرپوشه و پرونده را مشاهده کنید ،کد زیر را بنویسید.
)private void btnShowDirectoris_Click(object sender, EventArgs e

{
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string directory = @"C:\";
lstBoard.Items.Clear();
string[] dires = Directory.GetDirectories(directory);
foreach (string dir in dires)
lstBoard.Items.Add(Path.GetFileName(dir));

}
. را با هم مقایسه کنید8  و4  کد مرحله.برنامه را اجرا کنید
. متد رویداد کلیک دکمه «فهرست پروندهها» را ویرایش کنید9
.کدهای زیر نام پروندهها بدون مسیر را نمایش میدهد
private void btnShowFiles_Click(object sender, EventArgs e)

{
string directory =@"C:\";
lstBoard.Items.Clear();
string[] files = Directory.GetFiles(directory);
foreach (string file in files)
lstBoard.Items.Add(Path.GetFileName(file));

}
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کاربرد پایگاه داده

به جز شماره تلفنهای ضروری مانند اورژانس و یا آتشنشانی ،این روزها کمتر کسی احتیاج پیدا میکند که
شماره تلفنی را به خاطر بسپارد .به یاری تلفنهای همراه ،کافی است برای تماس یا ارسال پیامک ،در فهرست
مخاطبهای تلفن با یک جست وجوی ساده به اطالعات فرد موردنظر دسترسی پیدا کنید .برنامه فهرست
مخاطبان در گوشیهای تلفن همراه ،برنامهای است که امکان ایجاد ،ذخیره ،حذف ،ویرایش و جست وجوی
اطالعات را در اختیار کاربر قرار میدهد .برای تهیه چنین برنامهای ابتدا باید پایگاهدادهای ایجاد کرد تا بتوان
اطالعات مخاطبان ( )Contactsرا در آن ذخیره کرد.
فعالیت گروهی

به کمک همگروهی خود یک پایگاهداده برای ذخیره مخاطبان ایجاد کنید
و به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
ـ چگونه پایگاهداده را در  Accessایجاد میکنید؟
ـ چگونه در پایگاهداده ،جدول مخاطبان را ایجاد میکنید؟
ـ چه فیلدهایی را برای جدول مخاطبان تعریف میکنید؟ نوع داده این
فیلدها چیست؟
ـ چگونه رکورد جدید در جدول مخاطبان وارد میکنید؟
ـ چگونه یک رکورد را حذف میکنید؟

خیلی از نرمافزارهایی که ما در محیط پیرامون خود با آنها سروکار داریم ،عملیات ذخیره و بازیابی اطالعات
را انجام میدهند .نرمافزارهایی نظیر برنامه فروشگاهها ،بانکها و کتابخانهها و برخی از نرمافزارهای بازی برای
ذخیرۀ مشخصات ،سطح و امتیاز کاربران از پایگاهداده استفاده میکنند .برخی از برنامهها و بازیهای تلفنهای
هوشمند نیز از پایگاهداده برای ذخیره و بازیابی اطالعات استفاده میکنند.
در ساخت این برنامهها ابتدا پایگاهداده مربوط به محیط عملیاتی طراحی میشود سپس به کمک زبانهای
برنامهسازی نظیر سیشارپ ،ویژوال بیسیک ،جاوا و  ،phpعملیات ارتباط با پایگاهداده و عملیات مبنایی روی
پایگاهداده انجام میشود.
کنجکاوی

ـ چند نرمافزار پیرامون خود را نام ببرید که از پایگاهداده برای ذخیره و بازیابی اطالعات استفاده میکنند.
ـ نام بازیهایی را بنویسید که از پایگاهداده برای ذخیره اطالعات بازی استفاده میکنند.
ـ چند نرمافزار فارسی تلفن هوشمند را نام ببرید که از پایگاهداده استفاده میکند.
ـ آیا امکانات موجود در نرمافزارهای مدیریت پایگاهداده نظیر  Accessبرای تولید یک نرمافزار که کار ذخیره
و بازیابی اطالعات را انجام دهد ،کافی نیست؟ چرا؟
ـ یک بازی برخط ( )onlineرا بررسی کنید که مشخصات ،سطح و امتیاز کاربران در آن ذخیره میشود.
فکر میکنید پایگاهداده این بازی از چه جدولهایی تشکیل شده است؟
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ایجاد پایگاهداده

طرح مسئله :مدیر فروشگاه فرهنگیان یک شهر کوچک به هنرستان جابر بن حیان آمده است تا از هنرآموز رشته
شبکه و نرمافزار رایانه برای تولید یک برنامه رایانه ای کمک بگیرد .بعد از طرح مسئله به وسیلۀ مدیر فروشگاه،
هنرآموز این مسئله را در بین هنرجویان اینگونه مطرح کرد:
فرهنگیان میتوانند کاالهای خود را به صورت اعتباری از این فروشگاه خریداری کنند .مسئول فروش ،اطالعات
خرید را به شکل زیر در یک جدول  Excelیادداشت میکند:

فعالیتکارگاهی

نام

نام خانوادگی

تاریخ

مبلغ خرید(تومان)

محمد

محمدی

1396/2/1

52000

علی

غالمی

1396/2/1

120000

فرهاد

سهرابی

1396/2/2

30000

محمد

محمدی

1396/2/3

45000

جدول باال را در  Accessپیادهسازی کرده ،رکوردهای باال را در جدول وارد کنید .اگر دو کارمند فرهنگی
نام و نام خانوادگی یکسانی داشته باشند ،آیا برای صورتحساب آنها مشکلی پیش میآید؟ چرا؟ مشکل را
چگونه حل میکنید؟
در پایان ماه مدیر ،فهرست فرهنگیان را به حسابداری اداره آموزش و پرورش شهرستان ارسال میکند تا از حقوق
آنها کسر شود .برخی از فرهنگیان هنگام خرید درخواست برگه خرید دارند تا بدانند در پایان ماه چه مقدار از
حقوقشان کسر میشود.

کنجکاوی
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ـ برگه خرید شامل چه دادههایی میشود؟
ـ برای نمایش کاالها در برگه خرید نیاز به «جدول کاال» داریم ،این جدول شامل چه فیلدهایی میشود؟
ـ برای نمایش اطالعات مربوط به کارمند فرهنگی در برگه خرید نیاز به «جدول مشتری» داریم ،این جدول
شامل چه فیلدهایی میشود؟
ـ برای ایجاد هر برگه خرید نیاز به «جدول برگه خرید» داریم که مشخص کند مشتری در چه تاریخی چه
کاالهایی خریده است .این جدول شامل چه فیلدهایی میشود؟
ـ مشتری در هر بار مراجعه ممکن است چندین قلم کاال خریداری کند؛ بنابراین نمیتوان کاالهای
خریداریشده را در «جدول برگه خرید» ذخیره کرد ،به همین دلیل ،جدول دیگری به نام «جدول ثبت
برگه خرید» ایجاد میکنیم .این جدول شامل چه فیلدهایی میشود؟
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شکل  6ساختار کلی پایگاهداده سیستم فروشگاه فرهنگیان را به صورت ساده نمایش میدهد.

شکل   6ـ ساختار کلی پایگاهداده سیستم فروشگاه فرهنگیان

فعالیتکارگاهی

فعاليتمنزل

پایگاهداده  MyShopرا با توجه به شکل 6در  Accessایجاد کرده ،داده مناسب را در جدولها وارد کنید.
 Goodsجدول کاال Customers ،جدول مشتری Factors ،جدول برگه خرید و  FactorItemsجدول
ثبت برگه خرید است.
ـ فرض کنید در فروشگاه فرهنگیان بیش از یک فروشنده کار فروش کاال را انجام میدهند ،اگر قرار باشد
در برگ خرید ،نام فروشنده نیز قید شود ،چه تغییری باید در ساختار پایگاهداده فروشگاه صورت گیرد؟
ـ در یک بازی میتوان با ایجاد یک نام کاربری وارد بازی شد .هر کاربر با کسب حداقل امتیاز به سطح باالتر
میرود و با توجه به امتیاز خود ستاره کسب میکند .پایگاهداده مناسب را برای این بازی طراحی کنید تا
نشان دهد که هر کاربر در هر سطح چند امتیاز و چند ستاره دارد.

ارتباط با پایگاهداده

اولین گام برای مدیریت پایگاهداده در زبان سیشارپ ایجاد یک ارتباط بین پایگاهداده و برنامه است .سادهترین
راه برای ایجاد ارتباط استفاده از  wizardاست .برای نمایش اطالعات یک جدول پایگاهداده روی فرم ،از کنترل
 DataGridViewاستفاده میشود.
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كارگاه 7

ارتباط با پایگاهداده از طریق wizard

میخواهیم برنامهای بنویسیم که واژههای فنی رایانه به همراه توضیح آنها را در قالب یک جدول نمایش دهد.
هدف از این برنامه نمایش اطالعات یک جدول پایگاهداده روی فرم برنامه است.

 1پایگاهداده جدیدی به نام  dictionaryدر  Accessبا قالب  mdbایجاد کنید.
 2جدول  Computerرا با فیلدهای زیر ایجاد کنید.

فیلد  WordNameباید یکتا باشد .چگونه از تکراری بودن آن جلوگیری میکنید؟
 3داده های مناسب را در جدول  Computerوارد کنید.
 4یک پروژه ویندوزی به نام  ComputerDictionaryدر  VSایجاد کنید.
 5کنترل  DataGridViewرا از جعبه ابزار به فرم اضافه کنید.
کنترل  DataGridViewبرای نمایش دادهها در قالب یک جدول بهکار میرود.
 6کنترل  DataGridViewرا به منبع اطالعات متصل کنید.
فیلم

فعالیتکارگاهی
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فیلم شماره  :11111نمایش دادههای جدول در DataGridView

پس از مشاهده فیلم ،کنترل  DataGridViewرا به بانک اطالعاتی متصل کنید.
ـ چه کنترلهایی به فرم برنامه اضافه شده است؟
ـ در بخش  Solution Explorerچه تغییری رخ داده است؟ چه پروندهای به این بخش اضافه شده است؟
ـ کلید  F7را فشار دهید .آیا کدی به برنامه اضافه شده است؟
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یادداشت

برای ارتباط پروژه ویندوزی  VS2012با پایگاهداده  Accessبا قالب  Access2013( accdbبه باال) باید
بسته نرم افزاری  Access Database Engineرا متناسب با سیستم عامل خود از تارنمای مایکروسافت
بارگیری و نصب کنید.
با ایجاد ارتباط برنامه به بانک اشیای زیر به صورت خودکار به فرم پروژه اضافه میشود:
الف)  dictionaryDatasetکه از نوع کالس  Datasetاست و برای ذخیره دادههای پایگاهداده در حافظه بهکار
میرود و میتواند اطالعات یک یا چند جدول را ذخیره کند.

ب)  computerTableAdapterارتباط بین پایگاهداده و نرمافزار کاربردی را مهیا میکند.

ج)  computerBindingSourceکه از نوع کالس  BindingSourceاست .برای نمایش دادهها روی فرم از
واسط دیگری به نام  BindingSourceاستفاده میشود .به کمک این کنترل ،دسترسی کنترلهای نمایش داده
نظیر  DataGridViewبه بخشی از تصویر اطالعات موجود در  Datasetفراهم میشود.

Binding
Source

واسطه

پایگاه داده

پروژه (برنامه به زبان)C#

در کتابخانه  .NETمجموعه ای از کالس های قدرتمند برای اتصال به پایگاه داده و انجام عملیات مختلف روی
داده ،تحت عنوان  ADO.NETتعریف شده است.
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كارگاه  ٨سفارشی کردن کنترل DataGridView
میخواهیم با تغییر برخی از ویژگیها ،نمایش داده را در کنترل  DataGridViewسفارشی کنیم.
با اجرای برنامه کارگاه  ٧مشاهده کردید که نام سرستونهای ( )Headersجدول در کنترل DataGridView
فارسی نیست و اندازه پهنای ستونها تنظیم نیست.
 1روی کنترل  DataGridViewراست کلیک کنید و گزینه  Edit Columnsرا انتخاب کنید.
 2فیلدهایی را که میخواهید نمایش داده نشود ،حذف کنید.
کدام فیلد نباید در واژهنامه نمایش داده شود؟ بعد از انتخاب فیلد با کلیک روی دکمه  ،Removeفیلد را حذف کنید.
 3ویژگیهای ستونها را تنظیم کنید.
با کلیک روی هر فیلد میتوان ویژگیهای مربوط به آن فیلد را تغییر داد .ویژگی  HeaderTextفیلد عنوان
سرستون را نشان میدهد ،با تغییر این ویژگی عنوان سرستونها را به زبان فارسی بنویسید و دکمه  OKرا
انتخاب کنید .در کنترل  DataGridViewچه تغییری اتفاق میافتد؟
 4ویژگی  Dockکنترل را به  Fillتغییر دهید .چه تغییری مشاهده میکنید؟
 5ویژگی  AutoSizeColumnsModeرا به  Fillتغییر دهید .چه تغییری مشاهده میکنید؟
 6مقدار ویژگی  DataSourceرا  Noneکنید.
چه تغییری مشاهده میکنید؟ مقدار قبلی را در  DataSourceقرار دهید .چه تغییری مشاهده میکنید؟
ویژگی  DataSourceکنترل  ،DataGridViewنام همان  BindingSourceاست که به فرم اضافه شده است.
 7رنگ قلم و زمینه کنترل را تغییر دهید.
برای قالببندی کنترل  DataGridViewچگونه ویژگی  DefaultCellStyleرا تغییر میدهید؟
برنامه را اجرا کنید .روی سرستون «واژه» کلیک کنید .چه تغییری در نمایش دادهها اتفاق میافتد؟
آیا میتوانید از طریق این کنترل رکوردی را حذف یا اضافه کنید؟ چه ویژگی را باید تغییر دهید؟
فعالیتکارگاهی

جدول  ٣برخی از ویژگیهای کنترل  DataGridViewرا نمایش میدهد .این جدول را تکمیل کنید.
جدول   ٣ـ ویژگیهای کنترل DataGridView

نام ویژگی
Dock
AutoSizeColumnsMode
DefaultCellStyle
DataSource
HeaderText
ColumnHeadersDefaultCellStyle
EnableHeadersVisualStyles
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شرح
مشخص میکند که کدام لبه از کنترل به فرم محدود شود.
وضعیت اندازه خودکار برای ستون را مشخص میکند.
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فعاليتمنزل

پژوهش

ـ جدول مخاطبان تلفن همراه را روی فرم نمایش دهید.
ـ از پایگاه داده فروشگاه ،جدول کاال را روی فرم نمایش دهید.
در مورد ویژگیهای دیگر کنترل  DataGridViewتحقیق کنید.
كارگاه  ٩مقیدسازی کنترلها
در کارگاه  ٧به کمک  wizardدادههای جدول را در کنترل  DataGridViewنمایش دادیم .آیا میتوان مقدار
هر فیلد را جداگانه در کنترلهایی نظیر کادرمتن یا کادر فهرست نمایش داد؟
میخواهیم در برنامه واژهنامه فنی با کلیک روی هر رکورد در کنترل  DataGridViewواژه و معنی آن در دو
کادرمتن جداگانه نمایش داده شود.

شکل ٧ـ فرم پروژه

 1پروژه ویندوزی  ComputerDictionaryرا باز کنید.
 2فرم پروژه را مطابق شکل  ٧طراحی کنید.
دو کنترل کادرمتن با نامهای  txtWordNameو  txtWordMeansبه فرم پروژه اضافه کنید .برای فراهم کردن
امکان نمایش چند خط در کادرمتن  ، txtWordMeansکدام ویژگی کادرمتن را باید تغییر داد؟
 3کادرهای متن را به فیلد موردنظر مقید کنید.
ویژگی  DataBindingsکنترل  ،txtWordNameرا باز کنید .روی بخش  Advancedکلیک کنید .فهرست کشویی
 Bindingرا باز کنید و از منبع داده ( )computerBindingSourceفیلد موردنظر ( )WordNameرا انتخاب کنید.
برنامه را اجرا کنید و روی یک سطر دلخواه در  DataGridViewکلیک کنید .چه مقداری در txtWordName
قرار میگیرد؟
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در این حالت میگوییم کنترل  txtWordNameمقید به فیلد  WordNameشده است .کنترل کادرمتن
 txtWordMeansرا نیز مقید به فیلد  WordMeansکنید و برنامه را اجرا کنید.
 4مقیدسازی یک کنترل کادر فهرست ( )ListBoxرا بررسی کنید.
یک کنترل کادر فهرست به فرم اضافه کنید و ویژگی  DataSourceو  DisplayMemberآن را تغییر دهید.
برای مقیدسازی کنترل کادرفهرست چگونه ویژگی  DataSourceو  DisplayMemberرا تغییر میدهید؟
 5یک کنترل کادر ترکیبی ( )ComboBoxرا مقید به فیلد  WordNameکنید.
یک کنترل کادرترکیبی را به فرم اضافه کنید و آن را مقید به فیلد  WordNameکنید.
 6عملکرد کنترل  BindingNavigatorرا بررسی کنید.
کنترل  BindingNavigatorرا به فرم اضافه کنید و ویژگی  BindingSourceآن را تنظیم کنید .سپس برنامه
را اجرا کنید.
کنترل کادرمتن با کدنویسی به صورت زیر مقید میشود:
;)"txtWordName.DataBindings.Add("Text", computerBindingSource, "WordName

و کنترل کادر فهرست به صورت زیر مقید میشود:

;listBox1.DataSource = computerBindingSource
;"listBox1.DisplayMember = "WordName
کنجکاوی

فعالیتکارگاهی

ـ چه کنترلهایی را میتوان مقید کرد؟ چند کنترل را نام ببرید.
ـ چگونه با کدنویسی میتوان یک کنترل را نامقید کرد؟
پس از طراحی پایگاهداده فروشگاه و ورود دادههای مناسب در جدولها ،فرم برنامه فروشگاه را به صورت
شکل  8طراحی کنید.

شکل 8ـ فرم برنامه فروشگاه
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كارگاه 10بارگذاری داده و پیمایش رکوردها در DataGridView
میخواهیم با کدنویسی  DataGridViewفرم کاال را پر کنیم و برای دکمههای پیمایش کدنویسی کنیم.
 1پروژه فروشگاه را که در فعالیت کارگاهی فرم آن را طراحی کردید ،باز کنید.
نام کنترل  DataGridViewرا  ،dgvGoodsنام فرم را  MainFormو نام دکمههای پیمایش را مطابق جدول
زیر قرار دهید.
نام کنترل
عملکرد
Text

btnLast

btnNext

btnPrev

btnFirst

رفتن به آخرین رکورد رفتن به رکورد بعدی رفتن به رکورد قبلی رفتن به اولین رکورد
<<

<

>

>>

 2یک ارتباط برای دسترسی به تمام جدولهای پایگاهداده  MyShopایجاد کنید.
 3رویداد  MainForm_Loadرا برای بارگذاری دادههای جدول کاال در کنترل  dgvGoodsبنویسید.
)private void MainForm_Load(object sender, EventArgs e
{
;)this.goodsTableAdapter.Fill(this.myShopDataSet.Goods
;dgvGoods.DataSource = goodsBindingSource

 TableAdapterدارای متد  Fillاست که یک  DataSetرا از دادههای جدول پر میکند.
کنجکاوی

}

 myShopDataSetشامل چه جدولهای دیگری است؟
برنامه را اجرا کنید .آیا میتوان برای مقیدسازی کنترل  dgvGoodsدستور دیگری نوشت؟
 4برای رفتن به اولین رکورد کد زیر را بنویسید.
)private void btnFirst_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(goodsBindingSource.MoveFirst
}
برنامه را اجرا کنید .برای رفتن به آخرین رکورد چه دستوری مینویسید؟
 5برای رفتن به رکورد قبلی کد زیر را بنویسید.
)private void btnPrev_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(goodsBindingSource.MovePrevious
}
برنامه را اجرا کنید .برای رفتن به رکورد بعدی چه کدی مینویسید؟
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در سربرگ مشتری ،فرمی همانند فرم کاال ایجاد کنید و از طریق کدنویسی بارگذاری داده در کنترل
 DataGridViewرا انجام دهید و دکمههای پیمایش رکوردها را ایجاد کنید.
كارگاه  ١١دسترسی به خانههای DataGridView
میخواهیم در برنامه فروشگاه ،بدون مقیدسازی کنترل کادرمتن با کلیک روی کنترل  ،dgvGoodsمقادیر
فیلدهای رکورد در کادرمتن متناظر قرار گیرد.
 1پروژه فروشگاه را باز کنید.
 2نام چهار کنترل کادرمتن در پنل را به  txtGoodsCodeو  txtGoodsNameو  txtUnitPriceو
 txtStockتغییر دهید.
 3متد رویداد  CellClickکنترل  dgvGoodsرا بنویسید.
)private void dgvGoods_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e
{
;int index = dgvGoods.CurrentCell.RowIndex
;)(txtGoodsCode.Text = dgvGoods.Rows[index].Cells[0].Value.ToString
;)(txtGoodsName.Text = dgvGoods.Rows[index].Cells[1].Value.ToString
)(txtUnitPrice.Text = dgvGoods.Rows[index].Cells[2].Value.ToString
;)(txtStock.Text = dgvGoods.Rows[index].Cells[3].Value.ToString

رویداد  CellClickزمانی رخ میدهد که روی یک خانه دلخواه  DataGridViewکلیک کنید.

}

شکل کلی دسترسی به شماره رکورد جاری

 .CurrentCell.RowIndexنام کنترل DataGridView

کنترل  DataGridViewهمانند یک جدول دارای سطر و ستون است .برای دسترسی به خانههای یک رکورد
ابتدا اندیس سطر( )Rowsو سپس اندیس ستون ( )Cellرا مشخص میکنیم.
شکل کلی دسترسی به مقدار یک سلول DataGridView
[.Valueشماره ستون] [.Cellsشماره سطر]  .Rowsنام کنترل DataGridView
کنجکاوی
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مقدار اندیس (شماره) اولین رکورد چیست؟
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برنامه را اجرا کنید و با کلیک روی یک سطر دلخواه ،نتیجه کار را ببینید.
فعالیتکارگاهی

برداشت

برای سربرگ مشتری برنامه فروشگاه ،عملیات باال را انجام دهید.

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
مقید سازی
واسط
گرافیکی
کاربر

شرایط عملکرد
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
مکان و )...

نتایج
ممکن

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار IDE
برنامه نویسی روی آن نصب است
زمان 20 :دقیقه

باالتر از طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط واسط کاربری با 3

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

حد انتظار پایگاه داده ـ مقید سازی کنترل ـ پیمایش رکوردها ـ
رفع خطا
در حد
انتظار

طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط واسط کاربری 2
با پایگاه داده ـ مقیدسازی کنترل ـ پیمایش رکوردها

پایین تر از طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط واسط کاربری با 1
حد انتظار پایگاه داده

عملیات در پایگاهداده

جست وجو ،درج ،حذف و ویرایش رکوردها از عملیات پراهمیت در پایگاهداده است .پس از ایجاد ارتباط اولیه
پایگاهداده  MyShopبا برنامه ،یک پرونده جدید به نام  myShopDataSet.xsdدر بخش Solution Explorer
ایجاد میشود که با دابلکلیک روی آن میتوان جدولها ،نام فیلدهایشان TableAdapter ،و متدهای مربوط به
آنها را مشاهده کرد .با راست کلیک روی هرکدام از این جدولها و انتخاب گزینه  Queryاز منوی Addمیتوان
یک پرسوجو برای انتخاب دادهها (جست وجو) و یا پرسوجو برای عملیات درج ،حذف و ویرایش ایجاد کرد.
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كارگاه  12جست وجو در جدول
میخواهیم قابلیت جست وجوی واژه را به برنامه «واژهنامه فنی رایانه» اضافه کنیم.
 1پروژه ویندوزی به نام  Dictionaryایجاد کنید.
 2یک کنترل  SplitContainerبه فرم برنامه اضافه کنید.
کنترل  SplitContainerناحیه نمایش یک ظرف ( )Containerرا به دو بخش تقسیم میکند .این کنترل
شامل یک نوار متحرک است که با جابهجایی آن میتوان اندازه بخشها را تغییر داد.
كنجكاوي

روی چه کنترلهایی میتوان کنترل  SplitContainerرا قرار داد؟

شکل9ـ فرم جست وجوی واژه

 3پنل سمت راست را به صورت افقی به دو بخش تقسیم کنید.
پنل سمت راست را انتخاب کرده ،یک کنترل  SplitContainerدیگر روی آن قرار دهید .ویژگی Orientation
آن را  Horizontalقرار دهید .در این حالت چه تغییری مشاهده میکنید؟
 4کنترل کادرفهرست را به پنل پایین در سمت راست فرم اضافه کنید.
پنل پایین در سمت راست فرم را انتخاب کرده ،یک کنترل کادرفهرست روی آن قرار داده و ویژگی  Dockآن
را در حالت  Fillقرار دهید .در این حالت چه تغییری مشاهده میکنید؟
این کنترل را به فیلد  WordNameاز جدول  Computerمقید کنید.
 5یک کنترل کادرمتن به پنل سمت چپ فرم اضافه کنید.
پنل سمت چپ فرم را انتخاب کرده ،یک کنترل کادر متن با نام  txtWordMeansروی آن قرار دهید .ویژگی
 MultiLineرا  trueکنید .ویژگی  Dockکنترل کادر متن را در حالت  Fillقرار دهید.
این کنترل را به فیلد  WordMeansاز جدول  Computerمقید کنید.
 6یک کنترل کادرمتن دیگر با نام  txtSearchWordبرای جستوجوی واژه در پنل باالی فرم قرار دهید.
 7متدی برای پرسوجو در جدول  Computerبراساس فیلد  WordNameایجاد کنید.
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از پنجره  Solution Explorerروی پرونده  dictionaryDataSet.xsdدابلکلیک کرده ،آن را باز کنید .با
راست کلیک روی جدول  ،Computerانتخاب گزینه  Addو سپس گزینه  Queryپنجره  wizardپیکربندی
پرسوجو باز میشود.
گزینه  Use SQL statementرا انتخاب کنید ،سپس دکمه  Nextرا کلیک کنید .در ادامه گزینه SELECT
 which returns rowsرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید.
در این پنجره یک پرسوجوی آماده  SELECTبرای انتخاب همه دادههای جدول مشاهده میکنید .برای اینکه
بتوان یک واژه را در جدول جست وجو کرد ،از طریق دکمه  Query Builderپرسوجو را تغییر دهید.
در پنجره  Query Builderدر ستون  Filterدر جلوی فیلد  WordNameعالمت ? (عالمت سؤال انگلیسی)
قرار دهید .دستور  SQLبه صورت زیر تغییر میکند:
)? = SELECT WordCode, WordName, WordMeans FROM Computer WHERE (WordName
دکمه  OKو سپس دکمه  Nextرا کلیک کنید.
كنجكاوي

عملکرد دستور  SELECTچیست؟
در پنجره بعدی باید یک نام مناسب برای متد
در نظر گرفته شود .در این پنجره دو نوع متد
برای جستوجو میتوان ایجاد کرد .متد اول
یک جدولداده ( )DataTableرا پر میکند و
خروجی ندارد .نام این متد را در کادرمتن اول
 FillByWordNameقرار دهید .متد دوم
دارای یک خروجی از نوع جدول داده است.
نام متد دوم را GetDataByWordName
قرار دهید .دکمه  Finishرا کلیک کنید .متد
 FillByWordNameبا دو آرگومان ورودی
برای  computerTableAdapterایجاد میشود.

یادداشت

عالمت «سؤال» در پرسوجو نشانه ورودیهای متد است.
 8برای جستوجوی واژه ،متد رویداد  TextChangedکادرمتن جستوجو( )txtSearchWordرا بنویسید.
)private void txtSearchWord_TextChanged(object sender, EventArgs e
{
)if (txtSearchWord.TextLength > 0
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computerTableAdapter.FillByWordName(dictionaryDataSet.Computer, txtSearchWord.
;)Text
else
;)computerTableAdapter.Fill(dictionaryDataSet.Computer
}

متد  ،FillByWordNameمحتوای کادرمتن را در فیلد  WordNameجدول جست وجو میکند و جدول
داده  Computerرا با رکوردهایی که پیدا کرده ،پر میکند .هم زمان کادر فهرست نیز واژه مورد نظر و کادرمتن
 txtWordMeansمعنی واژه را نمایش میدهند.
عملکرد دستور  ifچیست؟
برنامه را اجرا کنید .یک واژه دلخواه را جست وجو کنید.
 9برای استفاده از متد  GetDataByWordNameدستور  ifرا به صورت زیر ویرایش کنید.
)if (txtSearchWord.TextLength > 0
= computerBindingSource.DataSource
;)computerTableAdapter.GetDataByWordName(txtSearchWord.Text
else
;)computerTableAdapter.Fill(dictionaryDataSet.Computer
این کد را با کد مرحله  8مقایسه کنید و تفاوت دو متد  GetDataByWordNameو FillByWordName

را بنویسید.

كنجكاوي

نوع ویژگی  DataSourceکنترل  computerBindingSourceچیست؟
 10پرسوجوی قبلی را ویرایش کنید.
برای جست وجوی کلمات مشابه روی متد  FillByWordNameراست کلیک کنید و گزینه  Configureرا
انتخاب کنید تا امکان ویرایش پرسوجوی قبلی فراهم شود .دستور را به صورت زیر ویرایش کنید:
SELECT WordCode, WordName, WordMeans FROM Computer
)WHERE (WordName Like ?+ꞌ%ꞌ
برنامه را دوباره اجرا کنید .عملکرد دستور  Likeچیست؟

فعاليتمنزل
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ـ قابلیت جست وجو براساس فیلد نام و کدکاال را برای سربرگ کاال ایجاد کنید.
ـ قابلیت جست وجو براساس نام و شماره همراه را برای جدول مخاطبان ایجاد کنید.
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كارگاه 13جست وجوی ترکیبی در جدول
معموالً در اکثر برنامهها برای ورود کاربر به برنامه باید هویت کاربر تأیید شود .این تأیید هویت معموالً با نامکاربری
و گذرواژه صورت میگیرد .به برنامه فروشگاه جدول جدیدی به نام جدول کاربران ( )Usersاضافه میکنیم.

میخواهیم برنامهای بنویسیم که هویت کاربر را بررسی کند و اگر مورد تأیید بود ،کاربر را به فرم اصلی()MainForm
برنامه فروشگاه منتقل کند.
 1پروژه فروشگاه را باز کنید.

شکل 10ـ نمون برگ ورود کاربر

 2یک فرم جدید با نام  LoginFormبه پروژه اضافه کنید.
 3فرم پروژه را طراحی کنید (شکل .)10
دو کنترل کادرمتن با نامهای  txtUserNameو  txtPasswordو یک دکمه با نام  btnLoginبه فرم اضافه
کنید.
فیلم

فیلم شماره  :11113اتصال به پایگاه داده
پس از مشاهده فیلم  componentهای مورد نیاز را برای استفاده از جدول  usersپایگاه داده  MyShopبه فرم
اضافه کنید و نام آنها را به  myShopDataset, usersTableAdapter, usersBindingsSourceتغییر دهید.
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. ایجاد کنیدusersTableAdapter  برایFillByUserNameAndPass  یک متد جدید با نام4
Password  وUserName  روبه روی فیلدFilter  در ستون،Query Builderدر قسمت ایجاد پرسوجو درکادر
: پرسوجوی ایجاد شده به صورت زیر خواهد بود.عالمت ? قرار دهید
SELECT UserName,Password,UserFirstName,UserLastName,TypeOfAccess, LastEntryDate,
LastExitDate
FROM Users WHERE (UserName = ?) AND (Password = ?)
. تعریف کنیدsucceeded  فیلدی برای اعتبارسنجی کاربر به نامLoginForm  در5

. دریافت میکندLoginForm  مقدار فیلد را ازMainForm . استفاده خواهد شدMainForm از این فیلد در فرم
public partial class LoginForm : Form
{
public bool succeeded;

. را بنویسیدbtnLogin  متد رویداد کلیک دکمه٦

private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e)
{
usersTableAdapter.FillByUserNameAndPass(myShopDataSet.Users,
txtUserName.Text, txtPassword.Text);
if (myShopDataSet.Users.Rows.Count > 0)
{
succeeded = true;
this.Close();
}
else
MessageBox.Show)""نام کاربری یا گذرواژه معتبر نیست,""خطا, MessageBoxButtons.OK , MessageBoxIcon.Error)     ;
}
 تعداد سطرهای این جدول را،Rows.Count  دارای جدولهایی است که ویژگیmyShopDataSet کالس

.مشخص میکند
 چیست؟if مفهوم شرط دستور
 چیست؟btnLogin_Click  عملکرد متد.برنامه را اجرا کنید
. فرم اصلی را بنویسیدLoad  متد رویداد٧

private void MainForm_Load (object sender, EventArgs e)
{
LoginForm frmLogin= new LoginForm();
frmLogin.ShowDialog();
if (!frmLogin.succeeded)
this.Close();

}
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فعاليتمنزل

برنامه ورود به فروشگاه را طوری تغییر دهید که با زدن تیک کادر عالمت ،نام کاربری برای ورود بعدی
ذخیره شود و تصویر کاربر نیز نمایش داده شود.

پژوهش

با بازکردن جدول کاربران در پایگاهداده ،هر فردی میتواند نا م کاربری و گذرواژه همه کاربران را ببیند و به
برنامه فروشگاه وارد شود .برای امنیت بیشتر برنامه چه کار باید کرد؟

برداشت

آنچه آموختم:
................................................................................................................................................................................................ .1
................................................................................................................................................................................................ .2
................................................................................................................................................................................................ .3

كارگاه  14درج یک رکورد در جدول
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیک روی دکمه «ثبت» ،رکورد جدیدی به جدول «کاال» اضافه شود.
 1پروژه فروشگاه را باز کنید.
 2متد «اضافهکردن کاال» را ایجاد کنید.
برای ایجاد این متد روی فایل  myShopDataSet.xsdدابلکلیک کنید .چه جدولهایی مشاهده میکنید؟
روی جدول  Goodsراستکلیک کنید .گزینه  Queryاز منوی  Addرا انتخاب کنید و سپس گزینه Use SQL statement
را انتخاب و دکمه  Nextرا کلیک کنید ،در ادامه گزینه  INSERTرا انتخاب و دکمه  Nextرا کلیک کنید .در پنجره بعدی
سوجوی اضافهکردن رکورد برای جدول  Goodsایجاد شده که میتوان با دکمه  Query Builderآن را تغییر
یک پر 
سوجو نشانه ورودیهای متد است .برای جدول کاال چهار ورودی داریم .بدون ایجاد تغییر دکمه
داد .عالمت «سؤال» در پر 
 Nextرا کلیک کنید.

كنجكاوي

ساختار دستور  INSERT INTOدر زبان  SQLچگونه است؟
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در کادر محاورهای باز شده ،باید نام متد پرسوجو را تعیین کرد که پیش فرض آن  InsertQueryاست .بدون
تغییر دکمه  Nextسپس  Finishرا کلیک کنید.
 3متد رویداد کلیک دکمه «ثبت» را بنویسید.
)private void btnAddGoods_Click(object sender, EventArgs e
{
if (txtGoodsCode.TextLength > 0 && txtGoodsName.TextLength > 0
)&& txtUnitPrice.TextLength > 0
{
goodsTableAdapter.InsertQuery(int.Parse(txtGoodsCode.Text),
;))txtGoodsName.Text, int.Parse(txtUnitPrice.Text),int.Parse(txtStock.Text
;)goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods
;("با موفقیت ثبت شد") MessageBox.Show
}

}

در این کد فراخوانی متد  Fillبرای به روزرسانی دادههای  dgvGoodsاست.
متد  InsertQueryدارای چند آرگومان ورودی است؟ چرا برخی از ورودیها عددی است؟
چرا از دستور  ifدر برنامه استفاده شده است؟
عملکرد متد رویداد  btnAddGoods_Clickچیست؟
عملکرد دستور  goodsTableAdapter.InsertQueryچیست؟
برنامه را اجرا کنید و یک رکورد جدید را در کادرهای متن وارد کنید .و سپس دکمه «ثبت» را کلیک کنید .آیا
رکورد جدید در  dgvGoodsنمایش داده میشود؟ چرا؟
برنامه را ببندید و اجرا کنید .آیا رکورد اضافه شده در  dgvGoodsوجود دارد؟ جدول  Goodsپایگاهداده
 MyShopرا باز کنید .آیا رکورد اضافه شده در جدول وجود دارد؟
 4ویژگی  Copy to Output Directoryپایگاه داده را تنظیم کنید.
برای اینکه ثبت رکورد در جدول کاال به صورت دایمی باشد ،پنجره ویژگیهای پایگاهداده  MyShopدر
 Solution Explorerرا باز کنید و ویژگی  Copy to Output Directoryرا به  Copy if newerتغییر دهید.
دوباره برنامه را اجرا کنید و یک رکورد جدید را در کادرهای متن وارد کرده ،دکمه «ثبت» را کلیک کنید و برنامه
را ببندید .دوباره برنامه را اجرا کنید .آیا در جدول  Goodsاین کاال اضافه شده است؟
فعاليتمنزل
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ـ برای جدول مشتری برنامه درج رکورد را بنویسید.
ـ برای جدول مخاطبان برنامه ثبت مخاطب جدید را بنویسید.
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كارگاه  15حذف رکورد از جدول
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیک روی دکمه «حذف» رکورد انتخابی از جدول کاال حذف شود.
 1پروژه فروشگاه را باز کنید.
 2متدی برای حذف رکورد ایجاد کنید.
همانند کارگاه «درج رکورد» ،روی جدول راستکلیک کرده ،گزینه  Queryمنوی  ،Addسپس گزینه Use SQL statement
سوجو ،یک
را انتخاب کنید و سپس گزینه  DELETEرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک کنید .در پنجره پیکربندی پر 
سوجوی «حذف» رکورد ایجاد شده که باید ویرایش شود.
پر 
شکل کلی دستور  SQLحذف رکورد از جدول

شرایط  WHEREنام جدول DELETE FROM

مثال :برای حذف یک کاال با کد  1دستور حذف به صورت زیر است:
)DELETE FROM Goods WHERE (GoodsCode = 1
روی دکمه  Query Builderکلیک کنید .در بخش  Designشرطهای اضافی را حذف کنید تا شرط زیر را

داشته باشید:

)? = DELETE FROM Goods WHERE (GoodsCode

پس از ویرایش پرسوجو ،دکمه  OKرا کلیک کنید .بقیه مراحل را همانند کارگاه «درج» انجام دهید و نام
پیشفرض را برای متد حذف بپذیرید.
 3متد رویداد کلیک دکمه «حذف» را بنویسید.

)private void btnDeleteGoods_Click(object sender, EventArgs e
{
)if (txtGoodsCode.TextLength > 0
{
;))goodsTableAdapter.DeleteQuery(int.Parse(txtGoodsCode.Text
;)goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods
;("با موفقیت حذف شد") MessageBox.Show
}

برنامه را اجرا کرده ،یک رکورد دلخواه را حذف کنید.
 4دستور را تغییردهید تا حذف براساس نام کاال باشد.
 5دستور را برای حذف تمامی رکوردها تغییردهید.

}
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فعاليتمنزل

ـ برای جدول مشتری برنامه حذف رکورد را بنویسید.
ـ برای جدول مخاطبان برنامه حذف مخاطب را بنویسید.
كارگاه  16ویرایش رکورد در جدول
میخواهیم برنامهای بنویسیم که با کلیک روی دکمه «ویرایش» رکورد انتخابی در جدول کاال ویرایش شود.
 1پروژه فروشگاه را باز کنید.
 2متدی برای ویرایش رکورد ایجاد کنید.
همانند کارگاه درج و حذف رکورد ،روی جدول راست کلیک کرده ،گزینه  Queryمنوی  ،Addسپس گزینه
 Use SQL statementرا انتخاب کنید و در ادامه گزینه  UPDATEرا انتخاب کرده ،دکمه  Nextرا کلیک
کنید .در پنجره پیکربندی پرسوجو ،یک پرسوجوی «ویرایش» رکورد ،ایجاد شده که باید ویرایش شود.
شکل کلی دستور  SQLویرایش رکورد
نام جدول UPDATE
SET

,مقدار = 1نام فیلد1
,مقدار = 2نام فیلد2
.
.
(شرایط) WHERE

با استفاده از دکمه  Query Builderدستور  SQLایجادشده را طوری تغییر دهید که ویرایش رکورد براساس
کد کاال انجام شود.
 3متد رویداد کلیک دکمه «ویرایش» را بنویسید.
)private void btnUpdateGoods_Click(object sender, EventArgs e
{
&& if (txtGoodsCode.TextLength > 0 && txtGoodsName.TextLength > 0
)txtUnitPrice.TextLength > 0
{
goodsTableAdapter.UpdateQuery(int.Parse(txtGoodsCode.Text),
txtGoodsName.Text,int.Parse(txtUnitPrice.Text),
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;))int.Parse(txtStock.Text), int.Parse(txtGoodsCode.Text
;)goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods
;("با موفقیت ویرایش شد") MessageBox.Show
}

}

برنامه را اجرا کنید و با انتخاب یک رکورد عمل ویرایش را انجام دهید.
فعاليتمنزل

ـ برنامه درج کاالی جدید را طوری تغییر دهید که اگر کاال در جدول موجود بود ،فقط موجودی کاال را
افزایش دهد.
ـ برای جدول مشتری برنامه ویرایش رکورد را بنویسید.
ـ برای جدول مخاطبان برنامه ویرایش مخاطب را بنویسید.
كارگاه  17درج و حذف سطر از DataGridView
میخواهیم در برگه خرید با انتخاب کاال ،آن را در یک  DataGridViewاضافه کنیم و مبلغ نهایی برگه خرید
را محاسبه کنیم .امکان حذف کاال از  DataGridViewوجود دارد.
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. پروژه فروشگاه را باز کنید1
. اضافه کنیدdgvFactors  به نامDataGridView  در سربرگ «برگه خرید» یک کنترل2
dgvFactors  روی کنترل، برای اضافهکردن ستون عالمت حذف سطر.این کنترل را همانند شکل سفارشی کنید
. کلیک کنیدAdd  برای اضافه کردن ستون جدید روی دکمه، را کلیک کردهEdit Column  گزینه.راستکلیک کنید
 راHeaderText  را انتخاب کنید و کادرمتنDataGridViewImageColumn  عنصر،Type از فهرست کشویی
. را بهدلخواه تنظیم کنیدImage  با کلیک روی ستون ایجادشده در سمت راست ویژگی.خالی کنید
 کاربرد این ویژگیها چیست؟. را به دلخواه تغییر دهیدFillWeight  وImageLayout ویژگیهای
. قرار دهیدtxtFAmount  وtxtFGoodsCode  نام کادر متن کد کاال و تعداد کاال را3
. را برای پرسوجو براساس کد کاال ایجاد کنیدFillByGoodsCode  متد4
. را بنویسیدtxtFGoodsCode_KeyDown  متد رویداد5
 نام کاال در کنترل برچسب قرمز رنگEnter  و فشردن کلیدtxtFGoodsCode با ورود کد کاال در کادرمتن
. قرار میگیردlblPrice  و قیمت کاال در کنترل برچسب قرمز رنگlblGoodsName
private void txtFGoodsCode_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
lblPrice.Text=" ";
lblGoodsName.Text = " ";
if (e.KeyCode==Keys.Enter)
if (txtFGoodsCode.Text.Length > 0)
{
goodsTableAdapter.FillByGoodsCode(myShopDataSet.Goods,
int.Parse(txtFGoodsCode.Text));
if (myShopDataSet.Goods.Rows.Count > 0)
{
lblGoodsName.Text =
myShopDataSet.Goods.Rows[0]["GoodsName"].ToString();
lblPrice.Text =
myShopDataSet.Goods.Rows[0]["GoodsUnitPrice"].ToString();
lblStock.Text = myShopDataSet.Goods.Rows[0]["GoodsStock"].ToString();
}
}
}
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نتیجه اجرای متد  FillByGoodsCodeجدول دادهای با حداقل یک رکورد است .مقادیر فیلدهای جدول
 Goodsبه صورت زیر است:
["نام فیلد"] [شماره سطر] myShopDataSet.Goods.Rows
 6متد رویداد کلیک دکمه انتقال به سربرگ کاال را بنویسید.
این دکمه () btnGoodsTabکه در کنار کادرمتن کد کاال قرار دارد ،با فعال کردن سربرگ کاال ،امکان جست وجو
براساس نام در سربرگ کاال را فراهم میکند.
)private void btnGoodsTab_Click(object sender, EventArgs e
{
فعال شدن سربرگ کاال tabShop.SelectedTab = tabPageGoods; //
;)(txtSGoodsName.Focus

}

 7متد رویداد کلیک دکمه «درج در برگه خرید» سربرگ کاال را بنویسید.
در سربرگ کاال با کلیک دکمه «درج در برگه خرید» اطالعات مربوط به کاالی انتخابی در سربرگ «برگه خرید»
قرار میگیرد.
)private void btnInsertGoodsFactor_Click(object sender, EventArgs e
{
فعال شدن سربرگ برگه خرید tabShop.SelectedTab = tabPageFactor; //
;txtFGoodsCode.Text = txtGoodsCode.Text
;lblGoodsName.Text = txtGoodsName.Text
;lblPrice.Text = txtUnitPrice.Text
;)(txtFGoodsCode.Focus
}
 8متد رویداد کلیک دکمه جستوجوی مشتری ( )btnCustomerTabدر سربرگ «برگه خرید» را بنویسید.

برای تعیین مشخصات مشتری براساس نام مشتری ،باید به سربرگ مشتری برویم .این رویداد سربرگ مشتری
را فعال میکند.
 9متد رویداد کلیک دکمه «درج در برگه خرید» در سربرگ مشتری را بنویسید.
در این رویداد باید مشخصات مشتری انتخاب شده به کنترلهای سربرگ « برگه خرید» منتقل شود.
 10متد رویداد کلیک دکمه «درج در سبد خرید» را بنویسید.
نام دکمه «درج در سبد خرید» را  btnInsertGoodsقرار دهید.
)private void btnInsertGoods_Click(object sender, EventArgs e
{
; 1ـ int n=dgvFactors.Rows.Count
;)(dgvFactors.Rows.Add
;dgvFactors.Rows[n].Cells[0].Value = txtFGoodsCode.Text
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;dgvFactors.Rows[n].Cells[1].Value = lblGoodsName.Text
;dgvFactors.Rows[n].Cells[2].Value = txtFAmount.Text
;dgvFactors.Rows[n].Cells[3].Value = lblPrice.Text
= dgvFactors.Rows[n].Cells[4].Value
;)int.Parse(txtFAmount.Text) * int.Parse(lblPrice.Text
}
چگونه میتوان تعداد سطرهای یک  DataGridViewرا تعیین کرد؟

برنامه را اجرا کنید و با جست وجوی یک کاال ،آن را به جدول کاالها در برگه خرید اضافه کنید .عملکرد متد
 Addکنترل  dgvFactorsچیست؟
قیمت کل در کدام خانه  dgvFactorsقرار میگیرد و چگونه محاسبه میشود؟
 11کد مرحله  10را تغییر دهید تا در صورت خالی بودن کادرمتن کد کاال ،خطا رخ ندهد.
اگر کادرمتن  txtFGoodsCodeخالی باشد و دکمه «درج در سبد خرید» را کلیک کنیم ،خطا رخ میدهد .با
یک دستور  ifخطا را کنترل کنید.
 12به متد رویداد کلیک دکمه «درج در سبد خرید» محاسبه مبلغ قابل پرداخت را اضافه کنید.
قطعه کدی بنویسید که مبلغ قابل پرداخت را محاسبه کرده ،در کنترل برچسب  lblAllCostقرار دهد.
 13متد حذف سطر را برای کلیک روی عالمت حذف سطر بنویسید.
برای حذف سطر انتخابی در جدول برگه خرید ،متد رویداد  CellContentClickکنترل  dgvFactorsرا ایجاد
کنید.
private void dgvFactors_CellContentClick(object sender,
)DataGridViewCellEventArgs e
{
if (dgvFactors.Columns[e.ColumnIndex] is
)DataGridViewImageColumn && e.RowIndex >= 0
;)dgvFactors.Rows.RemoveAt(e.RowIndex

}

ویژگی  e.ColumnIndexشماره ستون و ویژگی  e.RowIndexشماره سطر انتخابی را مشخص می کند.
با کلیک روی هر خانه کنترل  DataGridViewرویداد  CellContentClickرخ میدهد و اگر کلیک روی
ستونی حاوی تصویر رخ داده باشد ،با متد  RemoveAtسطر جاری را حذف میکند.
کلمه کلیدی  isدر زبان سی شارپ برای ارزیابی سازگاری نوع در زمان اجرا به کار میرود .با استفاده از is
می توان تعیین کرد که آیا یک نمونه شیء یا نتیجه یک عبارت می تواند به یک نوع مشخص تبدیل شود یا خیر؟
شکل کلی استفاده از is

expr is type

 exprعبارتی است که می خواهیم امکان تبدیل شدن آن به یک نمونه از نوع  typeرا بررسی کنیم .اگر expr
غیر  nullو قابل تبدیل شدن به  typeباشد ،حاصل عبارت  trueاست ،در غير اين صورت مقدار  falseبرگردانده

میشود.
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به عنوان مثال ،کد زیر تعیین میکند که آیا  objمیتواند به یک نمونه از نوع  TextBoxتبدیل شود یا خیر.
)if(obj is TextBox
{
;)(( (TextBox)obj).Clear
}
یادداشت

برای اینکه بتوان سطر جدیدی را با متد  Addبه  DataGridViewاضافه کرد این کنترل نباید مقید باشد.
كارگاه  18مدیریت خطا در برنامه پایگاهداده
میخواهیم برنامه فروشگاه را طوری تغییر دهیم که هنگام عملیات درج ،حذف و ویرایش در سربرگ کاال،
مدیریت خطا نیز صورت گیرد.
 1برنامه فروشگاه را اجرا کنید.
 2در سربرگ کاال ،کاالیی را ثبت کنید که کد کاالی آن قب ً
ال ثبت شده باشد.
با درج کد تکراری چه اتفاقی رخ میدهد؟
در برخی مواقع با انجام عملیات مبنایی در جدولها خطایی رخ میدهد که اگر مدیریت نشود ،برنامه با ارسال
یک پیام خطا متوقف میشود .برای جلوگیری از این امر باید دستوراتی که احتمال میرود در آنجا خطا رخ دهد
را با ساختار دستوری catchـ tryمدیریت کرد.
برای اینکه بدانیم هنگام عملیات مبنایی چه خطاهایی ممکن است رخ دهد ،جدول زیر را کامل کنید.
نام عمل
درج

فهرست خطاها
خطای ناشی از ساختار نادرست دستور درج ـ

حذف
ویرایش

خطای ناشی از خالی ماندن فیلدی که نباید  Nullباشدـ

برای مدیریت خطا در برنامه ،دستور یا دستوراتی را که احتمال دارد ،در هنگام اجرای آنها خطا رخ دهد ،در
بالک  tryقرار دهید.
 3روی دکمه ثبت در سربرگ «کاال» دابل کلیک کنید و کدها را به صورت زیر ویرایش کنید.
)private void btnAddGoods_Click(object sender, EventArgs e
{
&& if (txtGoodsCode.TextLength > 0 && txtGoodsName.TextLength > 0
)txtUnitPrice.TextLength > 0
{
try
{
goodsTableAdapter.InsertQuery(int.Parse(txtGoodsCode.Text),
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txtGoodsName.Text, int.Parse(txtUnitPrice.Text),
;))int.Parse(txtStock.Text
;)goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods
;("با موفقیت ثبت شد") MessageBox.Show
}
catch
{
;("خطا در ثبت کاال") MessageBox.Show
}
}

برنامه را اجرا کنید و کاالیی را ثبت کنید که کد کاالی آن تکراری باشد ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
 4مدیریت خطا را برای عملیات دیگری در سربرگ کاال انجام دهید.
آیا دستور  ifدر برنامه عمل کنترل خطا را انجام میدهد؟
اگر کد کاال غیرعددی نوشته شود ،آیا خطایی رخ میدهد؟
فعاليتمنزل

مدیریت خطا را برای کدهای سربرگ مشتری با استفاده از متد  TryParseانجام دهید.

كارگاه  19توسعه پروژه فروشگاه
فیلم

فعالیتکارگاهی

فعاليتمنزل
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فیلم شماره  :11112ذخیره برگه خرید در برنامه فروشگاه

پس از مشاهده فیلم ،برنامه جست وجوی مشتری و کاال و درج در سبد خرید و ثبت برگه خرید در سربرگ
را بنویسید.
ـ سربرگ جدیدی به نام کاربران به برنامه فروشگاه اضافه کنید که فقط مدیر فروشگاه به آن دسترسی داشته
باشد و بتواند عملیات ایجاد ،حذف و ویرایش کاربر را انجام دهد.

}
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پروژه

فاز :5
در این پودمان آرایههای ایجاد شده برای نگهداری اطالعات را حذف کرده و اطالعات را از پایگاه داده
دریافت کرده و در پایگاه داده ذخیره میکنیم.
ـ پروژه را به پایگاه داده کتابخانه که در پودمان  1ایجاد کردید ،متصل کنید.
ـ موارد زیر را به پروژه اضافه کنید:
ثبت زمان  loginکردن مدیر در یک پرونده به نام  Log.txtهمراه با مدیریت خطا.
اضافه کردن دکمه «دریافت پرونده» و کادر متنی برای دریافت مسیرذخیره سازی پرونده
در صورت کلیک روی دکمه «دریافت پرونده» پرونده  Log.txtرا در مسیر تعیین شده در کادر متن
ذخیره کند.
اضافه کردن دو سربرگ نمایش اعضا و نمایش کتابها که دادههای جدول اعضا و کتابها در این سربرگ
مشاهده شود.
فراهم کردن امکان حذف اعضا و ویرایش مشخصات آنها
فراهم کردن امکان حذف کتاب و ویرایش عنوان آنها

ارزشیابی مرحله 4
شرایط عملکرد
نتایج
مراحل کار (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
مکان و )...

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
انجام
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار IDE
عملیات روی
برنامهنویسی روی آن نصب است
پایگاه داده
زمان 20 :دقیقه

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از نوشتن کد برای درج رکورد ،ویرایش و حذف و جست وجوی
حد انتظار رکورد ـ مدیریت و رفع خطای برنامه
در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

نمره
3

نوشتن کد برای درج رکورد ،ویرایش و حذف و جست وجوی
2
رکورد
نوشتن کد برای درج رکورد

1

معیار شایستگی انجام کار:

كسب حداقل نمره  2از مراحل نوشتن در پرونده متنی و انجام عملیات روی پایگاه داده
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1
3

نوشتن در پرونده متنی
مقید سازی واسط گرافیکی کاربری

2
4

خواندن از پرونده متنی
انجام عملیات روی پایگاه داده

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش کالسهای آماده پرونده و پوشه و شناخت دستورات کار با پایگاه داده ،از پروندههای متنی و پایگاه داده در برنامه استفاده کند.

شاخصها:
شماره
مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

درج داده در پرونده متنی جدید یا موجود بر اساس نیازــ رفع خطای برنامه

2

دسترسی به محتویات پرونده متنی بر اساس نیازــ رفع خطای برنامه

3

ایجاد ارتباط واسط کاربری با پایگاه داده ــ مقیدسازی کنترلها ــ رفع خطای برنامه

4

نوشتن کد برای درج  ،ویرایش ،حذف و جست وجوی رکورد بر اساس نیازــ مدیریت و رفع خطای برنامه

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانهای که نرمافزار  IDEبرنامه نویسی روی آن نصب است.
زمان 75 :دقیقه (نوشتن در پرونده متنی  15دقیقه ــ خواندن از پرونده متنی  20دقیقه ــ مقیدسازی واسط گرافیکی کاربری  20دقیقه ــ انجام عملیات روی پایگاه
داده  20دقیقه)

معیار شایستگی:
ردیف

1
2
3
4

مرحله کار
نوشتن در پرونده متنی
خواندن از پرونده متنی
مقیدسازی واسط گرافیکی کاربری
انجام عملیات روی پایگاه داده

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
تنظیم و اصالح عملکردهای سیستم ،عیبیابی مشکالت و نقصان سیستم ــ زبان فنی
رعایت ارگونومی
نگهداری داده به صورت الکترونیکی کاهش مصرف کاغذ و نوشتافزار
طراحی واسط گرافیکی کاربرپسند ــ دقت در مدیریت خطاهای احتمالی

میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره
قبولی از 3

نمره هنرجو

2
١
١
٢
2

*

منابعفارسی
 1دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسي فني و حرفهای و كاردانش .برنامه درسی درس توسعه برنامهسازی و
پایگاه داده ( .)1395رشته شبكه و نرمافزار رايانه.
 ٢شوراي برنامهریزی درسي رشته شبکه و نرمافزار رایانه ( .)1392استاندارد شايستگي حرفه فناوري اطالعات
و ارتباطات .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشي .دفتر برنامهريزي و تألیف کتابهای درسي فني و حرفهای و
كاردانش.
 ٣کربالیی ،مجید .)1395( ،برنامه سازی  2کد ،451تهران:شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 ٤کربالیی ،مجید .)1395( ،برنامه سازی  3کد 3ـ  ،451/5تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران
 ٥راعی ،اکرم .)1395( .بانک اطالعاتی  Access 2007کد ( .310180چاپ اول) .تهران :شرکت چاپ و نشر
کتاب های درسی ایران.
 ٦كاركن ،مهناز و ديگران ،)1394( ،كتاب معلم راهنماي تدريس برنامه سازي يك سي شارپ ،تهران :شركت
چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 ٧یمقانی ،محمدرضا .)1394( .بانک اطالعاتی کد ( .451/7چاپ دهم) .تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های
درسی ایران.
 ٨ابراهیمی ،یونس ( ،)1394آموزش  C#به زبان ساده ،تهران :انتشارات نبض دانش.
 ٩کربالیی ،مجید ،)1393( ،برنامه سازی  1کد  ،358/70تهران :شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران.
 ١٠جعفرنژاد قمی ،عین اهلل .)1393( .آموزش گام به گام برنامه سازی به زبان  ،C#بابل :انتشارات علوم رایانه.
 ١١جعفری ،امین ،)1392( ،آموزش گام به گام  ،C#.NET 2010تهران :انتشارات صفار.
 ١٢روحانی رانکوهی ،محمد تقی .)1386( .مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها(.چاپ ششم) .تهران :انتشارات جلوه.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم
دنبال می کند .برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال
چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران
گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت
محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این
همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان
را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده ها با کد 211287

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

پرستو کفیل

آذربايجان شرقي

15

محمدمهدی آهنگری

شهرستان های تهران

2

محمود باقری

گيالن

16

مجید باقری

قزوين

3

رضا روح اللهی

کرمان

17

محمدصادق شایسته منش

فارس

4

مریم شفیعی

شهرتهران

18

هوشنگ ابراهیمی

سيستان وبلوچستان

5

بتول نخعي

کرمان

19

حسین چاکرالحسینی

يزد

6

صفیه غایی

اصفهان

20

علی برزگری

خراسان جنوبي

7

عابدین قربانی

قم

21

محبوبه خوانی

سمنان

8

زینب عباسی

قم

22

بتول حجتی

گلستان

9

زهرا مرادی نژاد

البرز

23

سیده زهرا وزیری

يزد

10

ایران حکمتیان

خوزستان

24

پرهام محمدیان صبور

خراسان شمالي

11

فاطمه باللی دهکردی

چهارمحال وبختياري

25

تاجما روزخوش

کهگيلويه وبويراحمد

12

فرحروز رزمی

اردبيل

26

نازلی سیدانزابی نژاد

خراسان رضوی

13

مهناز درویشی

البرز

27

بهروز نورایی نژاد

ايالم

14

اسماعیل وفانور

هرمزگان

28

فرحناز نادربیگی

همدان
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