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سخنی با هنرآموزان گرامی
کتاب درسی و کتاب همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز ازجمله اجزای بسته
آموزشی تلقی میشوند که ای بسته را سایر اجزا مانند فیلم و نرمافزار و  ...کامل میکند.
کتاب راهنمای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیلگری ،انتقالدهنده و مرجعیت هنرآموز
در نظام آموزشی طراحی و تدوی شده است .ای کتاب براساس کتاب درسی توسعه
برنامهسازی و پایگاه داده پایه یازدهم رشته تحصیلی -حرفهای شبکه و نرمافزار رایانه
تنظیمشده و دارای پودمانهای  -1پیادهسازی پایگاه داده  -2مدیریت مجموعه
داده  -3طراحی واسط گرافیکی  -4توسعه واسط گرافیکی و  -5مدیریت
پایگاه داده است.
هنرآموزان گرامی در هنگام مطالعه ای کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند:
در کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس ،راهنما و پاسخ فعالیتهای
یادگیری و تمری ها ،ایمنی و بهداشت فردی و محیطی ،نکات آموزشی شایستگیهای
ییر ف نی ،اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان ،منابع یادگیری ،نکات مهم
هنرآموزان در اجرا ،فرآیند اجرا و آموز در محیط یادگیری ،بودجهبندی زمانی و
صالحیتهای حرفهای و تخصصی هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
ارزشیابی در درس توسعه برنامهسازی و پایگاه داده بر اساس ارزشیابی مبتنی بر
شایستگی است ،ای درس شامل  ۵پودمان است و برای هر پودمان ،ارزشیابی مستقل
از هنرجو صورت میگیرد .همچنی یک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت خواهد شد.
ای نمره شامل یک نمره مستمر و یک نمره شایستگی است.
ارزشیابی از پودمانهای ای درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت
تحصیلی تهیهشده توسط دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی صورت میگیرد.
زمانی هنرجو در ای درس ،قبول اعالم میشود که در هر پنج پودمان درس ،حداقل نمره
 12را کسب نماید .در ای صورت میانگی نمرههای پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس
در کارنامة تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.
ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده
است با برنامهریزی هر هنرستان ،انجام میشود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان
خردادماه شایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید ،میتواند تا پایان سال
تحصیلی برای ارزشیابی مجدد در ارزشیابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.
مسلماً اجرای مطلوب برنامههای درسی ،نیازمند مساعدت و توجه ویژه هنرآموزان عزیز و
بهرهمندی از صالحیتها و شایستگیهای حرفهای و تخصصی مناسب ایشان است.
دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفهای و کاردانش

پودمان اول
واحد یادگیری  1و 2

پیادهسازی پایگاه داده

واحد یادگیری 1

شایستگی ایجاد پایگاه داده
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی واحد یادگیری  1و 2
مفاهیم کلیدی
ذخیرهسازی اطالعات

بازیابی اطالعات

پایگاه داده

محیط عملیاتی

موجودیت
فیلد
پرسوجو

صفات موجودیت
رکورد
فیلتر کردن

کلید اصلی
کلید خارجی
گزارش

ارتباط
جامعیت ارجاعی
SQL

ب) تجهیزات الزم
الزامات نرمافزاری:
برای تدریس این واحد یادگیری به نرمافزار زیر نیاز است:
• Microsoft Office 2016

تجهیزات سختافزاری:
مشخصات سختافزاری موردنیاز برای نصب Microsoft Office 2016
CPU: 1 gigahertz (GHz) or faster x86-bit or x64-bit processor
with SSE2
OS:Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2,
or Windows Server 2012
RAM:1 GB of RAM (3 GB recommended) for 32 bit; 2 GB of
RAM for 64 bit
;Hard disk: 3 GB of available hard-disk space for installation
Display:1024 x 768 display
Graphics: Graphics hardware acceleration requires a DirectX 10
graphics card
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پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

ج) بودجهبندی
واحد
جلسه
یادگیری
1

1

2

1

3

1
1

4
2

5

2

6

2
2

7
2

کارگاه (موضوع)
تاریخچه ذخیرهسازی و
بازیابی اطالعات،
مفاهیم پایگاه داده
مفاهیم نمودار ER
ایجاد پایگاه داده  -طراحی
جدول جدید در پایگاه داده
تغییر ساختار جدول -تعیین
کلید خارجی و ارتباطها
اضافه کردن رکورد به جدول
بهصورت دستی و به کمک
دستورات SQL
ویرایش و حذف رکوردها
بهصورت دستی و به کمک
دستورات SQL

شماره
صفحات
3-10
11-15
15-23
24-28
31-34

34-38

 ایجاد پرسوجو ایجاد پرسوجو با استفاده از 38-44دستور SELECT
گروهبندی نتایج پرسوجو با
44-48
استفاده از توابع تجمعی
ایجاد و ویرایش گزارش

48-53

اهداف توانمندسازی

فعالیتهای تکمیلی

ارائه یک روزنامه دیواری توسط هنرجویان:
درک لزوم استفاده از پایگاه داده ،شناسایی موجودیتهای مطرح در یک محیط عملیاتی،
 انتخاب یک محیط دلخواه برای شروع یک پروژه عملی (تقسیمتعیین صفات موجودیتها ،تعیین صفت شناسه (کلید)
هنرجویان به چند گروه)
رسم نمودار  ERمحیط عملیاتی در هر گروه
شناسایی ارتباط بین موجودیتها ،تعیین ماهیت (چندی ارتباطها) ،رسم نمودار ER
ایجاد یک پایگاه داده  -توانایی ایجاد جدول و تعیین نوع داده فیلدها  -آشنایی با ویژگیهای ایجاد پایگاه داده محیط عملیاتی موردنظر در  Accessو پیادهسازی
جدولهای مرتبط
فیلدها -تعیین کلید اصلی
توانایی ایجاد تغییر در ساختار جدول و ایجاد ارتباط بین جدولها ،پیادهسازی کلید خارجی و برقراری ارتباط نهایی بین جدولها در محیط نرمافزار  Accessو بررسی و
کنترل یکپارچگی
کنترل یکپارچگی
درج اطالعات در جدولها به کمک  ،INSERTکپی اطالعات یک جدول
آشنایی با نحوه اضافه کردن رکورد به جدول بهصورت دستی ،درج سطر جدید به کمک
در جدول همسان دیگر
دستور  INSERTو رفع خطاهای احتمالی (تکراری بودن مقدار صفت کلید)
بررسی خطاهای احتمالی در صورت تکرار کلید و کنترل جامعیت
 طراحی سناریوهای ویرایش و حذف اطالعات بر اساس نیاز کاربران و آشنایی با نحوه ویرایش و اصالح اطالعات ثبت شده در جدولها بهصورت دستیاجرای آنها با دستورات  UPDATEو DELETE
 ویرایش رکوردها با دستور  UPDATEو نحوه اعمال شرط با عبارت WHERE حذف رکوردهای اصلی و مشاهده اثر آن در جداول وابسته و کنترل آشنایی با نحوه حذف رکوردها بهصورت دستییکپارچگی
 حذف رکوردها با دستور  DELETEو نحوه اعمال شرط ویرایش مقدار صفات کلید در رکوردهای جدول اصلی و مشاهده اثر آن بررسی یکپارچگی در اثر حذف و ویرایش و رفع خطاهای احتمالیدر جدوال وابسته و کنترل یکپارچگی
طراحی سناریوهای استخراج اطالعات از سیستم بر اساس نیازهای آشنایی با نحوه ایجاد پرسوجو با استفاده از  wizardو با استفاده از دستور SELECTاطالعاتی کاربر سیستم و طرح سواالت مرتبط
 توانایی مرتبسازی رکوردها توسط عبارت ORDER BY پاسخ به سواالت با دستور SELECT توانایی استخراج اطالعات از چند جدول– توانایی گروهبندی و دستهبندی اطالعات و انجام محاسبات به کمک عبارت  - GROUPطراحی پرسوجوهایی برای انجام محاسبات و دستهبندی اطالعات مانند
محاسبه سود حاصل از فروش کاالها و ...
BY
آشنایی با نحوه ایجاد گزارش با استفاده از Wizard
 طراحی گزارش از سیستم بر اساس سناریو ها و آمادهسازی برای چاپ -آشنایی با روشهای ویرایش گزارش با کمک نمای Design
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طرح درس هفتگی( 8ساعته) پیشنهادی
پایه :یازدهم

درس :تاریخچه ذخیره سازی و بازیابی اطالعات و مفاهیم پایگاه داده
پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند مفاهیم کلیدی پایگاه داده را درک کند.

اهداف یادگیری
فعالیت

طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی /روانی
– حرکتی

فعالیتها
کار هنرآموز

کار هنرجو

 نمایش پویانمایی شماره 11101 انجام فعالیت گروهی صفحه  3و 4 طرح سواالتی در مورد ثبت و نگهداری اطالعاتسنجش میزان آگاهی هنرجویان از:
ارزشیابی رفتار
توسط انسانهای اولیه ،تفاوت یک پرونده کاغذی با یک  -ارائه پاسخ به سواالت مطرح شده
 نحوه ذخیره اطالعات از گذشته تا حالپرونده کامپیوتری ،چگونه یک فروشنده حساب ماهانه  -نام بردن مکانهایی که در آن از رایانه برای نگهداری
ورودی
 محیط عملیاتی و موجودیتها و صفات آنهااطالعات استفاده میشود.
خود را نگه میدارد ،چگونه میتوانیم اطالعات پایگاه
داده را طراحی و ایجاد کنیم؟
 شرح مشکالت عدم استفاده از پایگاه داده ،افزونگی، انجام فعالیت صفحه  5و کنجکاوی صفحه 6ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث شناخت
ناسازگاری ،مزایای پایگاه داده ،معایب پایگاه داده،
ایجاد انگیزه
 شرکت در پرسش و پاسخمحیط عملیاتی و لزوم طراحی پایگاه داده
مقدمات طراحی پایگاه داده (از کجا شروع کنیم)
توضیح مفاهیم کلیدی پایگاه داده (همراه مثال) :محیط
انجام کنجکاوی و فعالیتهای صفحه  7تا 9ارائه مفاهیم کلیدی توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و ایجاد عالقه و عملیاتی ،موجودیت ،معیارها و ضوابط انتخاب
 تقسیم شدن در چند گروه مختلف و مشارکت درموجودیتهای مطرح ،صفات موجودیت ،معیار انتخاب
(توضیح هنرآموز) انگیزه در هنرجویان (بینشی)
موضوع مطرحشده
صفات مهم ،صفت شناسه
در نظر گرفتن محیط عملیاتی مدرسه
هنرجویان با توجه به فعالیتهای گروهی کتاب ،به
هنرجو باید توانایی پیادهسازی مفاهیم کلیدی پایگاه
فعالیت کارگاهی
هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت گروهی به هنرجو
پیادهسازی مفاهیم کلیدی برای محیط عملیاتی خود
داده را برای یک محیط عملیاتی داشته باشد و کارگاه
داده و از آنها میخواهد بهصورت گروهی به حل آنها
(تمرین هنرجویان)
میپردازند.
عملی و فعالیت کارگاهی را انجام دهد.
بپردازند.
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به
هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند با دقت،
ارزیابی فعالیتها شناخت موجودیتهای محیط عملیاتی درجشده در
ال
انجام یکی از فعالیتهای کارگاهی بپردازند .قب ا
سرعت به انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.
کتاب
ارائه تمرین
مالکهای ارزیابی تمرینها به آنها داده میشود.
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زمان
فیزیکی
مدت
(دقیقه)

60

30

90

60

30

پودمان اول :پیادهسازی پایگاه داده

طرح درس هفتگی( 8ساعته) پیشنهادی
پایه :یازدهم

درس :تاریخچه ذخیره سازی و بازیابی اطالعات و مفاهیم پایگاه داده
پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند مفاهیم کلیدی پایگاه داده را درک کند.

اهداف یادگیری
ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

هنرجو باید به محیط عملیاتی ،موجودیتهای مهم آن
و نحوه ارتباط آنها در کنار هم توجه کند و در
پیادهسازی مفاهیم کلیدی پایگاه داده مسلط شده
باشد.

فعالیتها
از هنرجویان بخواهید به بررسی صحت عملیات گروه
مقابل بپردازند.
مفاهیم کلی مطرح شده را مرور کنید.

این ارزشیابی در دوشاخه انفرادی و گروهی انجام
میشود:
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به
ارزشیابی شایستگی هنرجو بتواند یک محیط عملیاتی جدید را مثال بزند و انجام پروژه این بخش از واحد کار بپردازند.
نمرهای به کارگروهی هنرجویان داده میشود .آزمون
(ارزشیابی پایانی) موجودیتهای آن را شناسایی کند.
بهصورت انفرادی برگزار میشود .قبل از شروع به کار،
مالکهای ارزیابی پروژه به آنها داده میشود .نمره
گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.
محیطهای عملیاتی دیگر برای هر گروه تعیین شوند و
تمرین در منزل
هنرجویان بهصورت گروهی ،جزوه آموزشی برای یک
انجام پروژه آموزشی بهصورت گروهی
محیط عملیاتی بسازند .حتم اا موجودیتها و صفات آنها
(تعیین تکلیف)
و کلید هر موجودیت تعیین شود.
ابزارهای موردنیاز

ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی

6

هنرجویان هر گروه ،باید با توجه ،دقت و پرسش و
پاسخ ،تکتک مفاهیم پیادهسازی شده در پروژه گروه
مقابل را بررسی کنند و مشکالت موجود و یا
پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

زمان
فیزیکی
45

هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند در
مدتزمان تعیینشده با نهایت دقت و سرعت با ایجاد
خالقیت به حل پروژه بپردازند.
هنرجویان بهصورت انفرادی یک محیط عملیاتی را
بررسی میکنند.

30

تقسیمبندی وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و
تحویل در زمانبندی تعیینشده

15

د) ورود به بحث
در گذشتههای نهچندان دور نگهداری و ثبت اطالعات به شیوههای مختلفی انجام میشد.
مانند استفاده از سنگنویسی و پوست تا اختراع کاغذ .نکته حائز اهمیت نگهداری اسناد و
اطالعات این بود که امکان از بین رفتن آنها توسط عواملی مانند آتشسوزی ،پاک شدن
جوهر به دلیل گذشت زمان ،فرسوده شدن کاغذ ،سرقت و  ...بسیار زیاد بود .پس باید به
این فکر میکردیم که چگونه این اطالعات را محافظت کنیم؟
با پیدایش رایانهها ،پروندهها بدین منظور ایجاد شدهاند که قابلیت ذخیره و پشتیبانی از
اطالعات را داشته باشند .امروزه در طراحی یک برنامه یا یک تارنمای کاربردی ساده یا
پیشرفته ،ناگزیر از استفاده پایگاه داده در برنامه خود هستیم.
حال به پاسخ پرسشهای زیر فکر کنید و بگویید راه حل چیست:
• آیا میتوانید حدس بزنید که اطالعات ثبتنام و کارنامه هر هنرجو چگونه نگهداری
میشود؟
• کدامیک از شما از فروشگاههایی خرید کردهاید که با استفاده از بارکدخوان ،قیمت
کاال و مبلغ پرداختی را محاسبه میکنند؟ آیا میتوانید حدس بزنید این کار چگونه
انجام میشود؟
• اگر حسابدار یک فروشگاه بزرگ ،بخواهد در پایان هر روز یا ماه ،میزان فروشها،
موجودی کاالها ،سود (زیان) و  ...را به کمک قلم و کاغذ و ماشین حساب محاسبه و
کنترل کند ،چه مشکالتی ممکن است پیش آید؟
• اگر شما مسئول کتابخانه مدرسه خود باشید ،چگونه به پرسش یک مراجع در موجود
بودن یک کتاب یا کتابهای یک نویسنده خاص پاسخ میدهید؟
• امروزه چگونه میتوانیم این حجم وسیع از اطالعات را ذخیره ،سازماندهی،
دستهبندی و مدیریت کنیم؟
اهمیت و ضرورت یادگیری مبحث پایگاه داده
امروزه دادهها و اطالعات جزو سرمایههای مهم سازمانها و شرکتها هستند .نگهداری
اطالعات کارکنان یک سازمان ،نگهداری حسابهای بانکی ،نگهداری اطالعات مشتریان،
ذخیره و گزارشدهی فروش شرکت و صدور کارنامه تحصیلی ،نمونههایی از این اطالعات
هستند .با توجه به حجم وسیع اطالعات در زمینههای مختلف و لزوم سازماندهی،
طبقهبندی و ذخیرهسازی آنها ،داشتن یک سیستم قدرتمند اطالعاتی برای مدیریت دادهها
یک نیاز ضروری است .زیربنای سیستمهای اطالعاتی ،پایگاه دادهها است.
از طرفی ،یادگیری این مبحث برای برخی از پودمانهای دیگر در کتابهای درسی مانند
موارد زیر ،به عنوان یک پیشنیاز ضروری مطرح است:
• کتاب «توسعه برنامهسازی و پایگاه داده»  -پودمان 5
• کتاب «پیادهسازی سیستمهای اطالعاتی و طراحی وب»  -پودمانهای  4و 5
7

کاربردهای سیستم پایگاه داده

امروزه پایگاه دادهها تقریباا بخشی ضروری از هر سازمان یا شرکتی را تشکیل میدهند .در
زیر چند نمونه از کاربردهای بیشمار آن را مشاهده میکنید:
• امور بانکی :اطالعات مشتریان ،حسابها ،وامها و تراکنشهای مالی
• خطوط هوایی :اطالعات خطوط هوایی ،زمانبندی و سیستم رزرو پروازها .خطوط
هوایی نمونهای از کاربردهای پایگاه داده توزیعشده جغرافیایی در نقاط مختلف دنیا
را به نمایش میگذارد.
• دانشگاهها ،مدارس و مؤسسات آموزشی :اطالعات دانشجو یا دانشآموز ،ثبت درسها،
برنامهریزی درسی و نمرات
• تراکنش های کارت اعت باری :عابر با نک ها ،خر ید از طریق کارت اعت باری و
صورتحسابهای ماهانه
• مخابرات :ثبت تماسها ،قبوض ماهانه ،نگهداری اعتبار سیمکارت ،ذخیره اطالعات
شبکههای مخابراتی
• امور مالی :ذخیره اطالعات داراییها ،خرید و فروش اسناد مالی مانند سهام و اوراق
قرضه
• امور فروش :اطالعات مشتریان ،کاالها ،خریدها و فروشها
• تولید و صنعت :مدیریت زنجیره مواد اولیه برای تولید محصوالت ،انبارداری،
سفارشها
• منابع انسانی :اطالعات کارکنان و پرسنل ،حقوق و دستمزد ،مالیات
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طراحی و پیادهسازی جدولها در
برنامه

Access

 -تعیین کلید اصلی جدولها

انتخاب محیط عملیاتی

شناسایی و تعیین موجودیتهای مطرح و مهم

 تعیین کلیدهای خارجی و رسمارتباط بین جدولها
 -انجام تنظیمات جامعیت ارجاعی

 ورود و ثبت دادهها در جداول -ویرایش و حذف دادهها

 تعیین صفات موجودیتها -شناسایی صفت(ها) و شناسه آنها

 -شناسایی و تعیین ارتباط بین موجودیتها

 تعیین صفات ارتباط (در صورت وجود) -تعیین ماهیت (چندی) ارتباط

ثبت ،ویرایش ،حذف و بازیابی
اطالعات به کمک دستورات SQL

طراحی گزارش از دادههای
ذخیرهشده در بانک اطالعاتی

رسم نمودار ER

تبدیل نمودار  ERبه جدولها

تدریس
تاریخچه ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات
برای درک بهتر و روشن شدن موضوع درس ،مروری بر مفاهیم پایه خواهیم داشت.
داده :تعاریف مختلفی در متون علمی برای این مفهوم ارائه شده است که دو مورد آن را
اینجا ذکر میکنیم.
• هر مجموعهای از داشتهها (دانستنیها).
• نمایش ذخیرهشده اشیای فیزیکی ،چیزهای مجرد ( ،)Abstractداشتهها ،رویدادها
یا چیزهای قابل مشاهده که در تصمیمسازی به کار میآیند.
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اطالع (اطالعات) :به طور خیلی ساده ،اطالعات ،داده پردازششده ،تفسیرشده و دارای
معنی و کاربرد مشخص است .اطالعات بر خالف داده خام ،داده سازمانیافتهای است که
شناختی را منتقل میکند و برای تصمیمگیری نیز به کار میرود.
سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات :سیستم ذخیره و بازیابى ،سیستمى است که به کاربر
امکان مىدهد تا دادهها و اطالعات خود را ذخیره ،بازیابى و پردازش کند.
پایگاه دادهها :پایگاه دادهها (بانک اطالعاتی) به مجموعهای از اطالعات با ساختار منظم و
سازمانیافته گفته میشود .پایگاه دادهها معموالا در قالبی که برای دستگاهها و رایانهها قابل
خواندن و دسترسی باشد ،ذخیره میشوند .پایگاه دادهها یکى از انواع سیستمهاى «ذخیره
و بازیابى اطالعات» است .آنچه ذخیرهسازی دادهها در پایگاه دادهها را مؤثر میسازد وجود
یک ساختار مفهومی برای ذخیرهسازی و روابط بین دادهها است .پایگاه داده میتواند به
سؤاالت کاربر در مورد دادههای سیستم ،پاسخ دهد .بخشهای بازیابی شده در هر پرسش
به اطالعاتی تبدیل میشود که برای اتخاذ یک تصمیم کاربرد دارد .در این مبحث اصطالح
«پایگاه داده» و «بانک اطالعاتی» با معانی یکسان به کار میروند.
مشکالت متداول در فرآیند یاددهی – یادگیری
نمونه سؤاالتی که ممکن است برای هنرجویان پیش بیاید:
 -منظور از افزونگی ( )Redundancyچیست؟

افزونگی یعنی وجود دادهها و اطالعات تکراری ذخیرهشده در سیستم یا به عبارتی دیگر،
در اختیار داشتن نسخهی تکراری دیگری از دادهها در محیط ذخیرهسازی.
افزونگی بر دو نوع است:
ال در لیست مشخصات
الف) طبیعی :که ناشی از ماهیت خود دادههای محیط است .مث ا
هنرجویان ممکن است نام ،نام خانوادگی ،نام رشته یا پایه تحصیلی تکرار شود .به جدول
 1نگاه کنید.
رشته تحصیلی

پایه تحصیلی

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شماره

شبکه و نرمافزار رایانه

دهم

حسین

احمدی

علی

1

شبکه و نرمافزار رایانه

دهم

امیر

کریمی

محمد

2

شبکه و نرمافزار رایانه

یازدهم

رضا

حسینی

علی

3

شبکه و نرمافزار رایانه

یازدهم

حسن

کریمی

محمد

4

ب) تکنیکی :جهت بهبود کارآیی سیستم از دید کاربران ،توسط طراح سیستم ایجاد
میشود مثل فهرست مطالب یک کتاب.
قابل توجه این است که افزونگی در کل قابل حذف کامل نیست؛ یعنی نمیتوان سیستمی
پیدا کرد که اصالا افزونگی نداشته باشد ،اما با طراحی درست میتوان آن را به حداقل رساند
(نرمالسازی).
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 -استفاده از سیستم پایگاه داده چه مزایا و معایبی دارد؟

الف) مزایای استفاده از پایگاه داده :محیط یکپارچه و مجتمع ،مدیریت متمرکز ،عدم تداخل
و حفظ سازگاری داده ،اشتراکی بودن دادهها بین کاربران مختلف ،حداقل افزونگی و تکرار
اطالعات ،اعمال امنیت آسانتر و ...
ب) معایب پایگاه داده :به علت متمرکز بودن و با خراب شدن یک رایانه ممکن است دادهها
به خطر بیفتند که با پشتیبانگیری میتوان آن را جبران کرد .برنامهنویسی و پیادهسازی
همه مفاهیم آن پیچیده است .شاید سختافزار اضافه نیاز باشد .آموزش طراحان و کاربران
ممکن است هزینهبر باشد و ....
 مگر اطالعات پایگاه داده که بر روی دیسک ذخیره شود در قالب فایل ذخیرهنمیشود؟ پس پایگاه داده چه تفاوتی با فایل دارد؟
پاسخ این است که بله ،درست است که هر چیزی که میخواهد ذخیره شود ،در نهایت به
صورت فایل ذخیره میشود ،اما تفاوت اینجاست که در روش فایلینگ ( )Filingما
مستقیم اا با فایل کار میکنیم و فایل ما دقیق اا همان ساختاری را دارد که ما در برنامه تعریف
میکنیم .اما در هنگام استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده ،ما از طریق یک واسط
( ،)DBMSساختار دادههای موردنظر خود را تعریف میکنیم .پس از آن ،این سیستم
مدیریت پایگاه داده است که دادههای ما را پس از نگاشتهای مختلف در فایلهایی ذخیره
میکند که استفاده از محتوای آن فایلها فقط از طریق خود  DBMSامکانپذیر است.
 منظور از مدلسازی معنایی دادهها چیست؟منظور این است که یک مدل کلی از دادههای محیط با استفاده از مفاهیم انتزاعی ،فارغ از
جزئیات پیادهسازی و بر اساس معنایی که کاربر برای دادهها قائل است ،ارائه دهیم .این
مدلسازی به کمک نمودار  ERانجام میشود.
شیوه و الگوی پیشنهادی
کار تیمی در شرکتها و سازمانهای تولیدکننده نرمافزار ،یک امر ضروری ،اساسی و بدیهی
است .هنرجویان باید یاد بگیرند که برای اتمام یک پروژه نرمافزاری ،به افراد مختلف با
تخصص ،عالیق و استعدادهای متفاوت نیاز است .بر این اساس ،برای جمعآوری اطالعات،
طراحی و پیادهسازی پروژههای بانک اطالعاتی و به منظور استفاده از محیط فعال،
هنرجویان کالس را به گروههایی تقسیم کنید .افراد هر گروه باید با همفکری و همیاری،
کارها را به انجام برسانند .اگر هر گروه ،بتواند کار گروهی دیگر را نیز داوری و ارزیابی کند،
برای تقویت روحیه انتقادپذیری و استفاده از نظرات دیگران بسیار ایدهآل خواهد بود.
اکثر کار گروهها بهویژه در واحد یادگیری  1روی کاغذ انجام میشود و چون تولید نرمافزار
یک کار فرایندی و مرحلهای است ،روی این قسمت تأکید بیشتری وجود دارد .الزم به ذکر
است که انتظار نمیرود هنرجویان یک طراح حرفهای پایگاه داده شوند یا وظایف یک
مهندس نرمافزار را انجام دهند ،بلکه هدف آشنایی اصولی آنها با حیطه و روش کار در حرفه
متناسب با رشته خود بهویژه کار تیمی است.
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هنرآموزان میتوانند خود را یکی از اعضای هر گروه دانسته و با همه گروهها مشاکت فعال
داشته و همفکری کنند .توصیه میشود ارزشیابی هنرجویان بر اساس تولید ایده و اظهارنظر
باشد و نتیجه کار گروه مد نظر قرار گیرد.
پاسخ به فعالیتها
مشکالت بهوجود آمده در خصوص جمعآوری اطالعات هنرجویان ناشی از چیست؟
پاسخ :احتمال ایجاد مغایرت در دادهها وجود دارد .یعنی ممکن است اطالعاتی از
دانشآموز در دفتر معاون آموزشی تغییر پیدا کند ،ولی این تغییر در دفتر معاون
اجرایی اعمال نشود .لذا پس از مدتی با حجم انبوهی از مغایرتها مواجه خواهیم شد.
و همچنین این کار موجب افزونگی و ایجاد دادههای تکراری میشود .بهطور خالصه
مشکالت تلف شدن فضای ذخیره سازی ،سخت بودن اعمال تغییرات ،خطر
ناسازگاری دادهها و عدم دقت را باعث خواهد شد.
دفترچه تلفنی را در نظر بگیرید که در آن نام و نام خانوادگی افراد و تلفن آنها پشت سر
هم و بدون هیچ قاعدهای ثبت شده است .به نظر شما این روش چه مشکلی در پی خواهد
داشت؟ دلیل خود را ذکر کرده ،راهحل موردنظر را ارائه دهید.
پاسخ :با این روش ،جستجوی یک مخاطب بسیار دشوار میشود.
راهحل :نام خانوادگی افراد بر اساس حروف الفبا مرتب شوند.

فعالیت گروهی
ص5

کنجکاوی
ص6

مفاهیم پایگاه داده
محیط عملیاتی

برای مدلسازی ،نقطه شروع شناسایی و تعیین محیط
عملیاتی است .یعنی میخواهیم اطالعات مربوط به کدام
سازمان ،شرکت ،مؤسسه یا مکان را ذخیره کنیم؟ سپس
بهصورت کلی و صرف نظر از جزئیات پیادهسازی و بهصورت
انتزاعی مدلسازی انجام میشود.
مثال از چند محیط عملیاتی:
• سیستم آموزشی مدرسه
• هنرستان

محیط
عملیاتی
انتزاع
مدلسازی معنایی

• کتابخانه
• داروخانه

()ER

• بیمارستان
• فروشگاه
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موجودیت ()Entity

مفهوم کلی شیء ،پدیده و به طور کلی هر آنچه که می خواهیم در مورد آن اطالعاتی در
پایگاه داده داشته باشیم و با استفاده از آن اطالعات ،شناخت خود را افزایش دهیم .اولین
قدم عملی در مدلسازی معنایی ،تشخیص درست موجودیتهاست.
برای مثال فرض کنید محیط عملیاتی هنرستان باشد ،موجودیتهای آن عبارتند از:
• هنرآموزان
• امکانات آموزشی
• کارکنان اداری

• هنرجویان
• درسها
• کالسها

چه ضابطههایی (معیارهایی) برای تشخیص و لحاظ کردن موجودیت در یک
محیط عملیاتی وجود دارند؟

)1

)2
)3
)4

بتوان برای آن موجودیت ،نمونههای ( )Instanceواقعی و متمایز پیدا کرد .نمونهها،
مصداقهای آن موجودیت هستند و در واقع نمونهها هستند که وجود خارجی دارند.
مثال :هنرجو در محیط عملیاتی هنرستان دارای نمونههایی مثل «هنرجویان حاضر
در کالس» است.
هر موجودیت باید دارای ویژگیها و صفاتی باشد که آن را توصیف میکنند و کاربر
به مجموعهای از اطالعات در مورد آن نیاز دارد .مثالا  :صفات هنرجو عبارتند از:
شماره ،نام ،نام خانوادگی ،رشته تحصیلی و ...
موجودیت باید نقشی داشته باشد که یا کاری را انجام دهد یا کاری بر روی آن انجام
شود یعنی با موجودیتهای دیگر حداقل یک ارتباط داشته باشد.
مثالا در محیط آموزشی هنرستان:
موجودیت درس  توسط هنرجو اخذ میشود.
موجودیت هنرجو  درس را اخذ میکند.

 هر سه ضابطه فوق باید در مورد هر موجودیت وجود داشته باشند .عالوه بر ضوابط فوقممکن است ضابطههای دیگری هم وجود داشته باشند که با توجه به نیاز کاربر انتخاب یا
حذف میشوند .مثال دیوار در یک محیط آموزشی ممکن است هر سه ضابطه فوق یعنی
نمونه ،ویژگی و کاربرد را داشته باشد اما جزء نیازهای اطالعاتی کاربران نیست.
 یک مفهوم در یک محیط عملیاتی ممکن است موجودیت و در محیط دیگر تنها صفتیبرای یک موجودیت باشد .مثال رنگ در یک کارخانهی رنگسازی موجودیت مطرح ،اما در
کارخانهی ماشینسازی صفتی است برای ماشین.
 مفهوم محیط عملیاتی از مفهوم موجودیت جداست و نمیتوان خود محیط عملیاتی راموجودیت در نظر گرفت .به بیان ساده ،چیزی موجودیت تلقی میشود که بخواهیم لیستی
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از آن را در سیستم نگه داریم .برای مثال ،هنرستان را موجودیت به حساب نمیآوریم؛ چون
سیستم قرار است اطالعات هنرجویان یک هنرستان را مدیریت کند .مگر اینکه بخواهیم
اطالعات آموزشی همه هنرجویان شهرستان ،استان یا کشور را در یک سیستم داشته
باشیم.
صفت ()Attribute

حالت یا وضع موجودیت را توصیف میکند و ویژگیهای مهم یا خاص آن را با توجه به
محیط عملیاتی مشخص میکند و بر اساس آنها ،نیازهای اطالعاتی مورد نظر کاربران تأمین
میشوند .انتخاب صفات برای موجودیتها بر اساس نیاز کاربر به اطالعات آنها ،مالحظات
طراحی سیستم و  ....است.
صفت شناسه ()Identity

صفتی که مقادیر آن در تمام نمونههای یک موجودیت تکراری نبوده و مقدار منحصربهفرد
دارد .مانند صفت شماره دانشآموزی برای هنرجو یا کد ملی افراد.
گاهی اوقات ،یک موجودیت صفت با مقادیر غیرتکراری ندارد تا بتوان آن را به عنوان کلید
در نظر گرفت .یک راه برای حل این مشکل استفاده از کلیدهای ترکیبی از چند صفت با
هم است .مثالا فرض کنید ترکیب سه صفت نام ،نام خانوادگی و نام پدر بین هنرجویان،
امکان تکرار ندارد .به جدول  1نگاه کنید.
راه حل دیگر استفاده از کلید مجازی است .یعنی صفتی جدید مانند شماره سریال به
موجودیت اضافه کنیم .مجازى بودن یعنى صفت مورد نظر ،ویژگی ذاتی موجودیت نیست،
بلکه بنا بر مالحظات طراحی در سیستم ،به آن نسبت داده شده است .مثالا یک فرد به
محض ثبتنام در مدرسه یک شماره دانشآموزى مىگیرد و زمانى که فارغالتحصیل
مىشود دیگر این شماره را از دست مىدهد.
نقش شناسه یک نمونه موجودیت را از بقیه جدا و شناسایی میکند .مثالا فقط یک نفر
از هنرجویان کالس دارای کد ملی مشخصشدهای خواهد بود.
پاسخ به فعالیتها
آیا در محیطی مانند هنرستان ،میتوان میز و نیمکتها را نیز به عنوان موجودیت در نظر
گرفت؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید .معیار انتخاب موجودیت چیست؟
پاسخ :خیر .با توجه به نکته  ،1میز و نیمکتها جزء نیازهای اطالعاتی کاربران نیست.
معیارهای انتخاب موجودیت یعنی نمونه  ،ویژگی و کاربرد در مطالب قبل بحث شد.
 با در نظر گرفتن محیط عملیاتی تاکسی تلفنی ،جدول را تکمیل کنید.پاسخ :راننده ،ماشین (تاکسی) ،مشتریان ،پرسنل دفتر تاکسی تلفنی
 موجودیتهای محیط عملیاتی کتابخانه را نام ببرید.پاسخ :کتاب ،اعضا ،پرسنل اداری ،نشریات دورهای (روزنامه ،مجله ،فصلنامه) و ...

کنجکاوی
ص7

فعالیت کارگاهی
ص8
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کنجکاوی
ص9

 آیا میتوان تمامی صفتهای مربوط به یک موجودیت را در محیط عملیاتی مانندهنرستان در نظر گرفت؟ به نظر شما معیار انتخاب صفت برای یک موجودیت چیست؟
 برای پاسخ خود دلیل بیاورید.پاسخ :خیر .زیرا تمام صفات برای ما حائز اهمیت نیستند .تنها باید صفاتی را مدنظر قرارداد
که در گزارشهای نهایی که قرار است از پایگاه داده گرفته شود نقش مهم و کاربردی
ال اطالعات شناسنامهای دانشآموز مهم است اما رنگ چشم اهمیت و
داشته باشند .مث ا
کابردی ندارد .مدنظر قرار دادن صفات غیرکاربردی فقط موجب اضافهکاری و نگهداری
دادههای غیرضروری (افزونگی) میشود.

ارتباط ()Relationship
ارتباط بیانگر نقش ،تعامل و وابستگی بین دو یا بیش از دو نوع موجودیت است.
• ارتباط نیز مانند موجودیت میتواند دارای صفت باشد که آن را توصیف کند.
• یک ارتباط میتواند بین یک موجودیت و خودش برقرار باشد .مانند ارتباط
«پیشنیازی» بین درسها یا ارتباط «همکالسی» بین هنرجویان کالس
• یک ارتباط میتواند بین بیش از دو موجودیت وجود داشته باشد .مانند ارتباط
«تدریس» بین موجودیتهای هنرجو ،درس و هنرآموز
• بین دو موجودیت میتوان چندین ارتباط را در نظر گرفت .مانند ارتباط فروش و
سفارش بین کاال و مشتری در محیط عملیاتی فروشگاه
نمودار )Entity-Relationship Diagram( ER

موجودیتها ،صفات و ارتباط بین آنها به کمک یک نمودار شامل تعدادی شکل گرافیکی
نمایش داده میشوند که به آن  ERمیگویند .رسم این نمودار و اجزاء آن ،بر اساس
ال اینکه در محیط عملیاتی
فرضیات و قواعد محیط عملیاتی مورد نظر انجام میشود .مث ا
تاکسی تلفنی ،موجودیت مسافر از سرویس استفاده میکند که توسط رانندهای ارائه
میشود ،بیانگر این است که بین موجودیتهای مسافر و راننده ارتباط سرویس برقرار است.
در ادامه بحث چند نمونه نمودار  ERسادهشده از محیطهای عملیاتی مختلف را مشاهده
خواهید کرد.
فعالیت تکمیلی
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 آیا همه نمونههای یک موجودیت در ارتباط مشارکت دارند؟ -تحقیق کنید که منظور از مشارکت الزامی و غیرالزامی یک موجودیت در ارتباط چیست؟

چندی (ماهیت) ارتباط:

عبارت است از چگونگی تناظر بین دو مجموعه از نمونههای دو نوع موجودیت شرکتکننده
در ارتباط .منظور این است که هر نمونه از یک موجودیت ،با چه تعداد از نمونههای
ال در ارتباط تدریس ،چند هنرجو در
موجودیت دیگر در یک ارتباط مشارکت دارد .مث ا
کالس درس یک هنرآموز حضور دارند .ماهیت ارتباط میتواند یک به یک ( ،)1:1یک به
چند ( )N:1یا چند به چند ( )M:Nباشد .ارتباط چند به چند را بهصورت ( )N:Nهم
نمایش میدهند .برای روشن شدن این موضوع شکل  2را ببینید.
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1

پروژکتور

هر کالس درس ،یک

پایه دهم 

پروژکتور دارد و هر
پروژکتور در یک
کالس استفاده میشود

پایه دوازدهم 

هنرجویان

تحصیلی ،چند
هنرجو تحصیل می
کنند ولی هر هنرجو
فقط در یک رشته
تحصیل می کند

هنرجویان

هر هنرآموز به چند
و هر هنرجو در کالس
درس چند هنرآموز
شرکت میکند

 پروژکتور A
 پروژکتور B
 پروژکتور C

1

N
تحصیل

امیر
رضا
پیمان
محسن
آرمان
پژمان
سامان

در هر رشته
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استفاده

پایه یازدهم 

هنرجو درس می دهد

1

•
•
•
•
•
•
•

N

امیر •
رضا •

پیمان •
محسن •

کالس درس

رشته تحصیلی

 شبکه و نرم افزار
 حسابداری
 نقشه کشی

تدریس

M

هنرآموزان

 آقای حسینی

 آقای محمدی

چگونه مدل  ERیک محیط عملیاتی را رسم کنیم؟

)1
)2
)3
)4
)5

مطالعه ،تحلیل و شناخت محیط عملیاتی مورد نظر
شناسایی انواع موجودیتهای مطرح با توجه به اینکه میخواهیم اطالعاتی در مورد
چه چیزهایی در سیستم ذخیره کنیم.
تعیین ویژگیها و صفات هر نوع موجودیت و همچنین صفت شناسه
شناسایی ارتباط بین انواع موجودیتها با توجه به تعامل بین موجودیتها و تعیین
چندی ارتباط (تناظر نمونههای موجودیتهای مشارکتکننده در ارتباط با هم)
بررسی و آزمایش :با طرح پرسشها مدلسازی انجام شده تا اطمینان حاصل شود که
ال آیا مدلسازی کتابخانه به این سوال
مدلسازی پاسخگوی نیاز کاربران است .مث ا
میتواند پاسخ دهد که «چه کسانی فالن کتاب را به امانت بردهاند»؟

شیوه و الگوی پیشنهادی
در مرحله مدلسازی معنایی ( ،)ERتوصیه میشود برای محیط عملیاتی مدرسه یا
ال معاون فنی با هماهنگی قبلی ،در کالس حضور یابد
کتابخانه ،یکی از کارکنان مسئول مث ا
و در مورد نیازمندیهای دادهای و گزارشهای مورد انتظار ،به عنوان یک استفادهکننده از
سیستم مدرسه ،برای هنرجویان صحبت کرده و به پرسشهای آنها پاسخ دهد.
برخی از پرسشهای رایج عبارتند از:
• در مورد چه چیزهایی میخواهیم اطالعاتی داشته باشیم؟ (شناسایی موجودیتها)
• در هر مورد چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ (شناسایی صفات)
• تعامل موجودیتها با هم چگونه است؟ هر موجودیت در محیط عملیاتی مورد نظر
چه نقشی دارد؟ (ارتباط بین موجودیتها)
مثال در محیط عملیاتی آژانس تاکسی تلفنی ،موجودیتهای مطرح ،عبارتند از :مسافر
(مشترک) ،راننده ،ماشین سرویسدهی .مسافر ممکن است از سرویس چند راننده در
زمانهای مختلف استفاده کند و راننده هم به چندین مسافر سرویس ارائه دهد ،این قاعده
محیط ،ماهیت ارتباط چند به چند را بین راننده ،مسافر و ماشین به وجود میآورد (شکل
.)3
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مقصد
کد مسافر

تاریخ

N

مسافر

نام
نام خانوادگی

کد ماشین

کد راننده

مبدأ

سرویس
N

N

راننده
نام

تلفن

ماشین
نام خانوادگی
پالک

مدل

نکته قابل توجه این است که برای یک محیط عملیاتی خاص ،بسته به معیارهای ذهنی
طراحان و برخی مالحظات ،ممکن است چندین نمودار  ERطراحی و رسم شود که همگی
هم تا حدی درست باشند .اما یک طراحی ممکن است از دیگر طراحیها جامعتر باشد.
طراحی دیگری از محیط عملیاتی آژانس تاکسی تلفنی ،بهصورت شکل  4است که در آن
مشخصات ماشین به عنوان صفات راننده منظور شدهاند و سرویس هم به عنوان موجودیت
تصور شده است.
توجه شود که اگر «سرویس» یک موجودیت فرض شود ،صفت کد مشترک یا کد راننده
نمیتواند صفت موجودیت «سرویس» باشد .چون مفهوم «کلید خارجی» در مدلسازی
معنایی دادهها (نمودار  )ERوجود ندارد ،بلکه در مدلسازی منطقی (طراحی جدولها)
برای نمایش ارتباط بین موجودیتها به کار میرود .برای اطالعات بیشتر به بحث «تبدیل
و نگاشت مدلسازی معنایی به جدولها» و مبحث «کلید خارجی» در صفحات آتی مراجعه
شود.
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کد سرویس

هزینه

مقصد

ساعت
تاریخ

مبدأ
سرویس

نام خانوادگی

N

N

استفاده

ارائه

نام

نام

1

1
تلفن

نام خانوادگی

مشترکین

آدرس

رانندگان

آدرس

تلفن
کد مشترک
کد راننده
پالک

نوع ماشین
مدل

مثال محیط عملیاتی فروشگاه (سادهشده) :فرض کنید در یک فروشگاه ،کاالهایی به فروش
میرسد و مشتریانی از آن فروشگاه خرید میکنند .هر مشتری ممکن است چند نوع کاال را
بخرد و از هر نوع کاال به تعداد یا مقدار مورد نظر به چندین مشتری فروخته شود.
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آدرس

تلفن

کد مشتری

نام خانوادگی

مشتری
تاریخ

N

فروش
تعداد

نام

شهر

نام کاال

M

کد کاال

کاال
مدل
قیمت فروش

فعالیت تکمیلی

قیمت خرید

 مدل  ERفروشگاه را با لحاظ کردن فاکتور ،سفارش مشتری ،خرید اولیه فروشگاه ازتولیدکنندگان و  ...بازنویسی یا تکمیل کنید.
 یک شرکت بیمهی خودرو قصد دارد اطالعات مربوط به بیمهشدگان و نوع خودرو آنها رانگهداری کند .بیمهشده میتواند حقیقی یا حقوقی باشد .خودرو نیز انواع مختلفی مانند
سواری ،باری و موتور دارد .مدلسازی  ERآن را انجام دهید.
طراحی بانک اطالعاتی سیستم مدرسه (سادهشده)

در سیستم مدرسه ،موجودیتهای هنرجو ،هنرآموز و درس را در نظر میگیریم .هر هنرآموز
به تعدادی هنرجو درس میدهد و هر هنرجو در کالس چند درس و هنرآموز شرکت
میکند .صفت نمره ( )markو سال تحصیلی ( )EducationYearرا برای ارتباط تدریس
در نظر گرفتهایم .نمودار  ERآن مطابق شکل  6طراحی شده است .دقت کنید که نمره
صفت درس نیست ،نمره پس از اخذ درس معنی پیدا میکند.
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StudentName

StudentGrade

StudentFamily

StudentCode

StudentTel

student

CourseCode

EducationYear

N
N

teach
mark

course

N

CourseName
TeacherCode

teacher

TeacherTel

Unit

TeacherFamily

TeacherName
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تبدیل و نگاشت مدلسازی معنایی (نمودار  )ERبه جدولها

پس از مدلسازی معنایی ،حال باید به طراحی منطقی پایگاه داده بپردازیم .یعنی
موجودیتها و ارتباطها را به حالت نمایش جدولی تبدیل کنیم .در این جدولها ،صفات
موجودیتها ،ستونها را تشکیل میدهند و دادهها و اطالعات واقعی که پس از پیادهسازی
وارد میشوند ،سطرها را میسازند.
قرارداد :واژه  Codeرا برای صفات شماره یا کد در نظر میگیریم و شناسه با زیرخطدار
کردن مشخص میشود .کافی است فقط اطالعات نام جدول و نام ستونها نوشته شود به
شکل زیر:
), ...ستون سوم ,ستون دوم ,ستون شناسه( نام جدول
قاعده ( )1موجودیتها :هر موجودیت مستقل در یک جدول مدل میشود و صفات آن
ستونهای جدول را تشکیل میدهند .به نمونه شکل  7دقت کنید:
sCode
Tel

FName
Student

Addres
s

LName

)Student (SCode , Fname, Lname, Address, Tel

قاعده ( )2تبدیل ارتباطهای بین موجودیتها به جدول:
الف) چند به چند ( :)M:Nارتباط با یک جدول مجزا مدل میشود .ستونهای این جدول
جدید عبارتند از:
• صفات خود ارتباط (در صورت وجود)
• شناسه موجودیت اول و دوم برای برقراری ارتباط
کلید اصلی جدول جدید ،ممکن است از ترکیب شناسههای موجودیتهای مرتبط حاصل
شود یا طراح خود کلید جدیدی مثل شماره سریال برای آن تعریف کند.
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CCode

Course

SCode
N

STCO

Term

M

Student

Year
Grade

در شکل  8طبق قاعده  1برای موجودیتهای مستقل  Student , Courseدو جدول
مجزا طراحی میشود .دقت شود برای اجتناب از شلوغ شدن نمودار ،از رسم بقیه صفات
موجودیتهای  Course, Studentخودداری شده است (عالمت .)...
)… Course (CCode,

)Student (SCode, ...

طبق قاعده -2الف ،برای ارتباط چند به چند ( ،)M:Nیک جدول مجزا طراحی میشود.
شناسه دو موجودیت که برای برقراری ارتباط به این جدول جدید آمدهاند ،با رنگ قرمز
مشخص شده است و شناسه ترکیبی جدول سوم را تشکیل میدهند.
) STCO (SCode , CCode, year , term , grade

ب) یک به چند ( :)1:Nجدول مجزا نیاز نیست .کافی است شناسه موجودیت طرف یک
را در جدول متناظر با طرف  Nبیاوریم .در مثال شکل  9ارتباط هنرجو و رشته تحصیلی
مدل شده است:
Major

1

MCode

Study

N

Student

SCode

طبق قاعده  1دو جدول مجزا برای موجودیتهای هنرجو و رشته تحصیلی ،ساخته میشود
و طبق قاعده -2ب شناسه  MCodeمربوط به موجودیت رشته ( )Majorدر جدول
 Studentبرای ایجاد ارتباط به کار میرود:
) … Major (MCode ,

)Student (SCode , … , MCode

ج) یک به یک ( :)1:1نیازی به جدول مجزا نیست مشابه حالت فوق (ب) عمل میکنیم،
بسته به نظر طراح و  ...شناسه یکی از طرفین را در طرف دیگر می آوریم.
24

مثال طراحی جدولهای بانک اطالعاتی سیستم مدرسه:

بر اساس نمودار  ERرسمشده قبلی (شکل  )6و قواعد تبدیل ،میتوان مشخصات جدولها
را طبق جدول  2طراحی کرد .در جدول حاصل از ارتباط تدریس ،برای سادگی بیشتر،
صفت شناسه مجازی (شماره ردیف )RowID :به جای شناسه ترکیبی صفات کد
هنرجو،کد درس و کد هنرآموز ،به عنوان کلید اصلی استفاده شده است.
عنوان جدول
هنرجو
student

هنرآموز
teacher
درس
course

عنوان ستونها
StudentCode, StudentName,
StudentFamily, StudentGrade,
StudentTel
TeacherCode, TeacherName,
TeacherFamily, TeacherTel
CourseCode, CourseName, Unit

کلیدها
کلید اصلی:
StudentCode

کلید اصلی:
TeacherCode

کلید اصلی:
CourseCode

کلید اصلی:
تدریس
teach

RowID, StudentCode,
TeacherCode, CourseCode,
EducationYear, mark

RowID

کلیدهای خارجی:
StudentCode,
TeacherCode,
CourseCode

شیوه و الگوی پیشنهادی
با توجه به شیوه پیشنهادی در مبحث ارتباط ،میتوان برای تکمیل و تفهیم مطالب این
قسمت ،پرسشها و نیازمندهای اطالعاتی زیر را نیز مطرح کرد:
• اطالعات ورودی از کجا تأمین شده و چگونه وارد سیستم میشوند؟ (دادههای
ورودی)
• چه اطالعات جدیدی هر روز به سیستم وارد و ثبت میشوند؟ (درج اطالعات)
• چه ویرایش و اصالحاتی ممکن است روی دادهها انجام شود؟ (ویرایش و حذف)
• چه اعمال ،محاسبات و پردازشهایی انجام میشود؟ (پردازش دادهها)
• گزارشهای خروجی کدامند و حاوی چه اطالعاتی هستند؟ (پرس و جوها)
در این بخش بهتر است هنرجویان حتماا دفتری برای رسم نمودار  ERبه همراه داشته
باشند و در آن برای محیطهای مختلف مدلسازی  ERانجام دهند .نخست الزم است روی
کاغذ ،مشخصات جدولها را با توجه به قواعد تبدیل از نمودار  ERبه دست آورند .سپس
در محیط  Accessاقدام به طراحی آنها کنند و کارگاه  1تا  4کتاب درسی را انجام دهند.

25

پاسخ به فعالیتها
صفت شماره کارمندی و نام خانوادگی چه تفاوتی در نمودار دارند؟
پاسخ :صفت شماره کارمندی یکتاست و تکراری نیست یعنی برای هر کارمند منحصربهفرد
است درحالیکه نام خانوادگی چنین ویژگی ندارد و ممکن است چند کارمند نام خانوادگی
یکسانی داشته باشند.
مثالی ارائه دهید که موجودیت با خودش در ارتباط باشد.

پاسخ :یک ارتباط میتواند بین یک موجودیت و خودش برقرار باشد .مانند ارتباط
«پیشنیازی» بین درسها یا ارتباط «همکالسی» بین هنرجویان کالس

کنجکاوی
ص 13

کنجکاوی
ص 14

پایگاه داده
برنامه رایانهای را که برای مدیریت ،پرسش و پاسخ بین کاربران و پایگاه داده استفاده
میشود ،سیستم مدیریت پایگاه داده یا بهاختصار( DatabaseManagementSystem
 )DBMSمینامیم .این نرمافزار واسط بین محیط فیزیکی ذخیره و بازیابی اطالعات و
محیط منطقی برنامهسازی در سیستم پایگاه داده است که هرگونه ارتباط بین کاربر و داده
ال کنترل و مدیریت میکند و به کاربر امکان میدهد تا پایگاه دادههای خود را تعریف
را کام ا
کند ،در پایگاه دادههای خود عملیات ذخیره ،بازیابی ،پردازش را انجام دهد و آنها را مدیریت
کند.
مقایسه سیستم پایگاه داده و سیستم فایل:
بخشی از یک مؤسسه پسانداز یا بانک را در نظر بگیرید که اطالعات همه مشتریان و
حسابهای پسانداز را نگهداری میکند .یکی از روشهای نگهداری اطالعات آن ،ذخیره
در فایلهای جداگانه است .برای اینکه کاربران با اطالعات کار کنند ،سیستم باید چندین
برنامه کاربردی برای کار با فایلها داشته باشد مانند:
• بدهکار (واریز) و بستانکار (برداشت) کردن حسابها
• افزودن رکورد جدید (افتتاح حساب)
• یافتن موجودی یک حساب
• ایجاد صورتحساب ماهانه
ال برای
برنامههای کاربردی جدیدی نیز حسب نیاز ممکن است به سیستم اضافه شوند .مث ا
افزودن حسابهای جاری و چکها ،فایلهای جدیدی ایجاد میشوند و در نتیجه برنامههای
متناسب جدید باید طراحی شوند .پس به مرور زمان سیستم به فایلها و برنامههای بیشتری
نیاز پیدا میکند .این شیوه ثبت اطالعات قبل از ظهور پایگاه داده مرسوم بوده است.
نگهداری اطالعات سازمان در سیستم پردازش فایل چندین مشکل اصلی را به دنبال دارد:
• افزونگی دادهها و ناسازگاری :تکرار اطالعات در چندین فایل ،افزونگی را به دنبال
دارد .مثال مشخصات مشتری ممکن است هم در فایل حساب پسانداز و هم حساب
26

جاری موجود باشد .همچنین متفاوت بودن قالب دادهها در فایلهای هر بخش از
سیستم ،ناسازگاری بین دادهها را ایجاد میکند.
ال یافتن لیست همه مشتریانی که در مکانی یکسان
• مشکل در دسترسی به دادهها :مث ا
سکونت دارند ،به دلیل تفاوت در قالب و ساختار فایلها و برنامههای وابسته به آنها،
بسیار مشکل است و شاید نیاز به طراحی برنامه جدید داشته باشد.
• مشکالت جامعیت :اِعمال محدویتهای جدید در سیستم مانند حفظ حداقل موجودی
حسابها در برداشتها مشکل است .چون از قبل ممکن است مقدار آن تعیین نشده
باشد.
ال در
• مشکالت امنیتی :همه کاربران نباید به تمام دادهها دسترسی داشته باشند .مث ا
سیستم بانک مورد نظر ما ،پرسنل حقوق و دستمزد ،فقط اطالعات کارکنان را ببینند
و نباید به حساب مشتریان دسترسی داشته باشند.
عالوه بر موارد مذکور ،مشکالتی از قبیل کدنویسی زیاد برای پیادهسازی بخشهای مختلف
سیستم ،مشکل بودن پشتیبانگیری و  ...هم در سیستم فایل وجود دارد.
برای اجتناب از مشکالت فوق ،از پایگاه دادهها جهت ذخیره و بازیابی دادهها استفاده
میکنیم و عملیات خود را تحت کنترل یک سیستم مدیریتی قدرتمند به نام سیستم
مدیریت پایگاه داده ) (DBMSانجام میدهیم .در این روش نیازهای اطالعاتی تمامی
قسمتها مورد مطالعه قرار می گیرد تا بتوان یک سیستم یکپارچه طراحی کرد که
پاسخگوی نیاز همه کاربران باشد .محیط ذخیرهسازی واحدی به صورت مجتمع و اشتراکی
و تحت کنترل متمرکز وجود دارد که کاربران بر اساس نیاز خود ،به بخشهای مختلف به
واسطه  DBMSدسترسی دارند .هر کاربر ممکن است به چند بخش (برنامه) دسترسی
داشته و هر برنامه توسط چند کاربر مورد استفاده قرار گیرد .شکل  10نمای کلی از روش
پایگاه دادهای برای یک سیستم بانکی بسیار ساده را نشان میدهد.

سیستم عامل
برنامه واریز و برداشت
سیستم مدیریت داده
)(DBMS

برنامه یافتن موجودی

باجه 1

صورتحساب ماهانه
باجه 2
رسانه ذخیره سازی
(فایلهای بانک)
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مراحل ایجاد و تولید یک سیستم پایگاه دادهای برای یک محیط عملیاتی

ایجاد ،طراحی و پیادهسازی یک پایگاه داده رابطهای برای یک محیط عملیاتی مشخص را
میتوان در شکل  11خالصه کرد .مراحل کار باید به ترتیب انجام شوند.
تشخیص نیازهای پایگاه دادهای از طریق بررسی دقیق مدارک (ورودی و خروجی) ،مصاحبه
با کاربران سیستم فعلی ،بررسی فرمهای شرکت ،بررسی دقیق نیازهای گزارشی و خروجی
شناخت و تحلیل مورد انتظار از سیستم
نیازمندیهای
دادهای

مدلسازی
معنایی دادهها

طراحی
منطقی پایگاه
داده
پیادهسازی و
بهرهبرداری از
پایگاه داده

با توجه به نیازهای دادهای ،در محیط عملیاتی مورد نظر ،موجودیتها ،صفت آنها ،ارتباط
بین موجودیتها و چندی ارتباط را شناسایی کرده و با رسم نمودار  ،ERمدلسازی انجام
میشود.
در این مرحله ،نمودار  ERو اجزاء آن طبق قواعد خاص به مدل رابطهای (جدولها) تبدیل
و نگاشت میشوند .در این جدولها ،صفات موجودیتها ،ستونها را تشکیل میدهند و
دادهها و اطالعات واقعی (که بعداا وارد میشوند ،سطرها را میسازند.

از طریق  DBMSهایی مانند برنامههای  SQL Serverیا  Accessساختار جدولها
را پیادهسازی میکنیم .اطالعات واقعی مربوط به موجودیتهای محیط عملیاتی بصورت
رکوردهایی در قالب جدولها (سطرها) ذخیرهسازی میشوند.

پاسخ به فعالیتها
چند نمونه از سیستمهای مدیریت پایگاه داده مشهور را نام ببرید.
پاسخ:

کنجکاوی
ص 16

Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, DB2, Microsoft Access

برای مقایسه و آگاهی از رتبهبندی انواع سیستمها به تارنمای زیر مراجعه کنید:
https://db-engines.com/en/ranking

کارگاه  – 2طراحی جدول جدید
کلید اصلی ( :)Primary Keyیکی از صفات (شناسه) موجودیت به انتخاب طراح است
که مقادیر آن به ازای تمام نمونههای آن موجودیت ،دارای خاصیت یکتایی مقدار
(غیرتکراری) باشد .نقش کلید اصلی این است که امکان ارجاع به سطر خاص از جدول یا
امکان تشخیص یک نمونه موجودیت از بقیه را فراهم میکند.
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توصیههایی در مورد تعیین نوع داده فیلدها (ستونها):

برای تعیین نوع داده یک فیلد ،نخست باید مشخص کنیم که چه نوع دادهای قرار است در
آن ذخیره شود (عدد ،نویسه و  .)...در مرحله دوم ،باید محدوده مقادیر آن را ،برای تمام
نمونههای موجودیت ،شناسایی کنیم .سپس عملیاتی که احتما اال روی دادهها انجام میشود،
تعیین میکنیم .بر این اساس ،به راحتی نوع داده مناسب تشخیص داده میشود .به چند
نمونه زیر دقت کنید:
• نام ،نام خانوادگی :نوع داده  Short Textبا  30 FieldSizeنویسه کافی است.
• شماره تلفن و موبایل :عددی است ،اما چون محاسبات ریاضی روی آن انجام نمیشود
و صفر اول هم در حالت عدد ذخیره نمیشود ،بهتر است نوع داده  Short Textبا
 FieldSizeحدود  11نویسه تعیین شود.
• تاریخ شمسی :از آنجا که نوع داده  Date/Timeذخیره تاریخ را بهصورت میالدی
فراهم میآورد لذا توصیه میشود نوع داده آن را  Short Textانتخاب و الگوی ورودی
آن را با استفاده از ویژگی  Input maskبا قالب مورد نظر تعیین کنید.
• کدهای عددی (شناسه موجودیتها) :عددی است و میتوان آن را از نوع داده
 Numberبا  FieldSizeاندازه  Long Integerیا به صورت شماره خودکار
( )AutoNumberدر نظر گرفت.
• تعداد واحد یک درس :عددی است و میتوان آن را از نوع داده  Numberبا
 FieldSizeاندازه  Byteدر نظر گرفت.
کنجکاوی
ص 19

کنجکاوی
ص 23
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پاسخ به فعالیتها
به نظر شما دلیل وجود ستون  Click to Addچیست؟
پاسخ :اگر روی آن کلیک کنیم ،لیستی از انواع دادهها باز میشود و میتوان با انتخاب از
آن ،ستون جدیدی با نوع داده انتخابی به جدول اضافه کرد.
 چه روش دیگری برای تعیین کلید اصلللی وجود دارد؟ اگر جدول را بدون ایجاد کلیداصلی ذخیره کنید چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ :در سمت چپ فیلد موردنظر راستکلیک کرده و گزینه  Primary Keyرا انتخاب
میکنیم.
 اگر جدول را بدون ایجاد کلید اصلی ذخیره کنید چه اتفاقی میافتد؟پاسخ :کلید اصلی ،امکان ارجاع به سطر خاص از جدول یا امکان تشخیص یک نمونه
موجودیت از بقیه را فراهم میکند .یکی دیگر از اهداف تعیین کلید اصلی در جدول ،رعایت
قاعده جامعیت است .یکی از مشکالتی که با عدم تعریف کلید اصلی دچار آن میشویم
افزونگی اطالعات است .به عنوان مثال اگر کد دانشآموزی که منحصر بهفرد است ،بهعنوان
کلید اصلی معرفی نشود اطالعات یک دانشآموز ممکن است چندین بار در جدول تکرار
شود و متوجه نشویم.

در  Accessبا عدم تعیین کلید اصلی ،با پیامی مواجه میشویم که با تأیید آن ()Yes
ستون کلید جدیدی با نام  IDو بهصورت ( AutoNumberشماره خودکار) به جدول
اضافه میشود .در صورت عدم تأیید ( ،)Noجدول بدون کلید ذخیره میشود.
پیام هشدار هنگام حذف فیلد شامل داده را به همراه ترجمۀ آن بنویسید.
Do you want to permanently delete the selected field(s) and all the data in
the field(s)? To permanently delete the field(s), click Yes.

کنجکاوی
ص 24

پاسخ :آیا می خواهید فیلد(ها) انتخابی و همه دادههای آن(ها) را بهصورت دائمی حذف
کنید؟ برای حذف دائمی فیلد(ها) روی دکمه  Yesکلیک کنید.

کلید خارجی ()Foreign key
بهطور کلی ،اگر صفت (ستون)  Aدر جدولی مانند  Table1کلید اصلی باشد و آن را در
جدولی دیگر مانند  Table2استفاده کنیم ،ستون  Aدر جدول  Table2بهعنوان کلید
خارجی شناخته میشود.
در مثال سیستم مدرسه ،در جدول  studentصفت شماره هنرجو ) ،(StudentCodeدر
جدول  courseصفت کد درس ) (CourseCodeو در جدول  ،teacherصفت کد
هنرآموز ( )TeacherCodeبه عنوان کلید اصلی انتخاب میشوند.
در جدول  ،teachچون صفات ( )StudentCode, TeacherCode, CourseCodeدر
جداول دیگر ،کلید اصلی هستند و در این جدول استفاده شدهاند ،پس هر کدام به عنوان
کلید خارجی محسوب میشوند.
نقش کلید خارجی :کلید خارجی ارتباط بین یک جدول که نمایش یک موجودیت است،
و بقیه جدولها را برقرار میکند؛ مثالا کلید خارجی  StudentCodeدر جدول ،teach
امکان ارتباط هنرجو با درس را مشخص میکند.
قاعده جامعیت ارجاعی ( )Referential Integrityچیست؟

به زبان ساده ،این قاعده پایگاه دادهای ناظر بر کلید خارجی است .بر اساس آن ،مقدار
واردشده برای صفت (ستون) کلید خارجی حتم اا باید در جدول مرجع یعنی جدول حاوی
کلید اصلی وجود داشته باشد یا میتواند خالی باشد ،به شرطی که جزء کلید اصلی نباشد.
با فرض اینکه اطالعات هنرجویان در جدول  Studentو درسها در جدول  Courseذخیره
شده باشند .در این صورت ،در جدول تدریس ( ،)teachدر ستون  StudentCodeفقط
کد هنرجویانی را میتوان درج کرد که در جدول  Studentموجود باشند و همچنین در
ستون  CourseCodeاز این جدول ،فقط کد درسهایی را میتوان ثبت کرد که در جدول
 Courseموجود باشند (شکل .)12
قاعده جامعیت ارجاعی ،سازگاری دادهها در جداول مرتبط را در هر زمان از حیات سیستم،
تضمین میکند .بدین معنا که اگر کد هنرجویی در جدول  Studentتغییر کند
(بهروزرسانی) ،در این صورت در جدول  teachهم باید این تغییر منعکس شود
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(بهروزرسانی آبشاری  .)Cascadeهمچنین ،اگر سطری از جدول اصلی (حاوی کلید اصلی)
حذف شود ،سطرهایی از جدول وابسته (حاوی کلید خارجی) که دارای همان مقدار کلید
باشند ،نیز حذف خواهند شد (حذف آبشاری).

کارگاه  - 4ایجاد ارتباط بین جدول ها
اصالا چرا ما باید بین چند جدول ارتباط برقرار کنیم و چه ضرورتی برای انجام این کار
است؟
در پاسخ میتوان گفت که ارتباط بیانگر تعامل و رابطه بین موجودیتها در محیط عملیاتی
است .موجودیتها در عمل بهصورت جدول پیادهسازی میشوند و ارتباط آنها توسط
کلیدهای خارجی برقرار میشود .همچنین با این کار ،دقت ،سازگاری ،سرعت و کارایی
فرآیند بهروزرسانی رکوردها و فیلدها افزایش پیدا میکند.
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پیادهسازی جدولهای بانک اطالعاتی سیستم مدرسه در Access

پس از طراحی منطقی ،نوبت به پیادهسازی میرسد .با توجه به مشخصات جدولها که

قبالا طراحی شدهاند (جدول  ،)2میتوان جدولها را طبق شکل  13پیادهسازی کرد.
همچنین برای اعمال یکپارچگی و جامعیت دادهها ،باید طبق شکل 14پیوند جدولها و
ارتباط بین کلیدهای اصلی و خارجی را برقرار کرده و تنظیمات الزم را انجام داد.
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پس از تدریس
الف) فعالیت تکمیلی
ال نمودار سادهشده آنها ارائه
ارائه چند تمرین عملی مانند فروشگاه ،آژانس تاکسی که قب ا
شد ،با شروع از مدلسازی به کمک نمودار  ERو سپس پیادهسازی جدولهای مربوطه،
به عنوان فعالیت تکمیلی در کالس درس یا فعالیت منزل پیشنهاد میشود.
به عنوان نمونهای دیگر ،در محیط عملیاتی کتابخانه ،یک کتاب را چندین عضو میتوانند
به امانت ببرند و هر عضو هم میتواند چند کتاب را به امانت ببرد .نمونهای ساده از
مدلسازی  ERیک کتابخانه را در شکل  15مشاهده میکنید.
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دقت شود هر موجودیت ممکن است چند شناسه داشته باشد .در اینجا برای موجودیت
عضو ،دو صفت کد ملی و کد عضو ،هر دو خاصیت یکتایی مقدار و شناسه بودن را دارند و
طراح در مرحله طراحی جدولها ،به دلخواه یا بر اساس مالحظات پیادهسازی ،یکی را به
عنوان کلید اصلی انتخاب میکند .این امر در مورد کد کتاب و شابک برای موجودیت کتاب
هم صادق است.
کد عضو

نشانی
تلفن

نام خانوادگی
نام

عضو
کد ملی

N
تاریخ تحویل

تاریخ امانت

امانت

عنوان

M

شابک

مؤلف

کتاب
مترجم

کد کتاب
تاریخ چاپ

ناشر

ب) ارزشیابی پایانی
پیشنهاد میشود برای ارزشیابی پایانی این واحد یادگیری یک محیط عملیاتی مانند :آژانس
تاکسی تلفنی ،فروشگاه یا کتابخانه را انتخاب کرده و با طرح سواالتی از مطالب کلیدی
مطرح شده ،سطح مهارت و شایستگی هنرجویان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید .به
عنوان نمونه در اینجا محیط عملیاتی فروشگاه را در نظر گرفتهایم (شکل  )5و مطابق جدول
زیر سطح شایستگی هنرجویان را مورد ارزیابی قرار میدهیم.

34

مراحل (حداقل نمره)

تعیین همه موجودیتها

تعیین همه صفات موجودیتها

تعیین صفت کلید هر موجودیت

تعیین موجودیتهایی که ارتباط دارند

تعیین عملکرد و ماهیت ارتباط

رسم نمودار ER

ایجاد پایگاه داده

ایجاد جدول ،ایجاد ارتباط بین جدولها

1

 موجودیتهای محیطعملیاتی فروشگاه و صفات آنها
را تعیین کنید.
✓
 صفت شناسه را برای هرموجودیت مشخص کنید.

✓

2

نوع و ماهیت ارتباط بین
موجودیتها را با رسم نمودار
 ERنمایش دهید.

 پایگاه داده  Shopرا در accessایجاد و در درایو D:
ذخیره کنید.
 جدولهای پایگاه داده را 3ایجاد و نوع داده مناسب
فیلدها را تعیین کنید.
 ارتباط بین جدولها را برقرارکرده و تنظیمات کنترل
یکپارچگی را انجام دهید.
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اصالح ساختار جدول – رفع خطاهای احتمالی

ردیف

سوال  /حداقل نمره

1

2

3

1

2

3

1

2

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نمره کسب شده

شاخصها

تعیین
موجودیت و
صفات
موجودیت ()1

ایجاد پایگاه داده
تجزیه و تحلیل
( -2مرحله
ارتباطها ()1
بحرانی)

واحد یادگیری 2

شایستگی توسعه پایگاه داده
مقدمات تدریس
ورود به بحث

هنرجو در این واحد یادگیری ،قرار است با مفاهیم و عملیات ثبت ،ویرایش ،حذف و بازیابی
اطالعات و دستهبندی و گزارشگیری آشنا شود .ابتدا الزم است یک محیط عملیاتی
مناسب در نظر گرفته شده و جدولها طراحی و پیادهسازی شده باشند .سپس با طرح
پرسشها و نیازمندیهای کاربری یک سیستم اطالعاتی ،اعمال مربوطه سازماندهی و در
حین تدریس با دادههای نمونه مفاهیم و کاربرد آنها تفهیم شود.
تعیین سطح میتواند با روشهای زیر و کنجکاو کردن هنرجویان آغاز شود:

• از هنرجویان سؤال کنید ثبتنام شما در سیستم مدرسه ،چگونه انجام میشود؟
• از هنرجویان سؤال کنید اگر اطالعات ثبتنامی شما نیاز به ویرایش و اصالح
داشته باشد ،چگونه این کار باید صورت گیرد؟
• از هنرجویان بخواهید حدس بزنند چه تغییراتی را میتوان بر روی یک جدول
آماده اعمال کرد؟
• دلیل انجام این تغییرات چیست؟
• تهیه گزارش کارنامه آخر ترم شما چگونه انجام میشود؟
سپس با توجه به پاسخهای هنرجویان و جمعبندی مطالب مطروحه ،آنها را به سمت اعمال
اساسی پایگاه داده (درج ،حذف ،ویرایش و بازیابی اطالعات) راهنمایی کنید.

تدریس
کارگاه  – 1اضافه کردن رکورد به جدول
زبان  )Structured Query Language( SQLیک زبان استاندارد برای پیادهسازی،
مدیریت ،نگهداری و کار با بانکهای اطالعاتی رابطهای (جدولی) است و تقریب اا توسط تمام
سیستمهای کوچک و بزرگ که با پایگاه داده سروکار دارند ،پشتیبانی میشود .این زبان
دارای دستوراتی برای تعریف ،ذخیره و بهروزرسانی دادهها و طراحی پرسوجوها است.
طراحان و افرادی که به نوعی با بانکهای اطالعاتی سروکار دارند و همچنین برنامهنویسانی
که از این بانکها استفاده میکنند ،باید تا اندازهای با این زبان آشنایی داشته باشند .البته
این زبان به تنهایی کلیه نیازهای برنامهنویسان پایگاه دادهها را تأمین نمیکند و ممکن
است یک زبان برنامه نویسی مکمل (مانند  )C#برای طراحی برنامههای واسط کاربری
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(منوها ،فرمها ،پردازشها ،تهیه گزارشها و چاپ آنها) مورد نیاز باشد تا کاربر عادی بتواند
از طریق این واسط کاربری با سیستم و دادهها کار کند.

مشکالت متداول در فرآیند یاددهی – یادگیری
ممکن است هنرجویان سوال کنند که وقتی بهراحتی در محیط برنامه  Accessمیتوان
اطالعات را وارد ،ویرایش یا حذف نمود ،چه لزومی دارد با دستورات  SQLاین کارها را
انجام دهیم؟
پاسخ SQL :یک زبان استاندارد برای ذخیره ،ویرایش و بازیابی اطالعات در پایگاه داده
است .برخی اعمال مانند آمارگیری از دادهها و انتخاب اطالعات بر اساس شرایط خاص،
ویرایش و بهروزرسانی ستونها در تمام رکوردها و  ...بدون  SQLبسیار مشکل است.
کنجکاوی
ص 34

فعالیت کارگاهی
ص 34

پاسخ به فعالیتها
دو راه دیگر برای درج رکورد پیدا کنید.
پاسخ:
 )1با تایپ مقادیر فیلدها در ردیف آخر رکوردها (عالمت ٭) یک رکورد جدید ایجاد
میشود.
 )2کلیک روی دکمه  NewRecordدر پایین نمای Datasheet
با استفاده از دستور  INSERT INTOرکوردهای زیر را به جدول  teaherو student

اضافه کنید.
INSERT INTO teacher (TeacherCode, TeacherName, TeacherFamily,
)TeacherTel
)'' , '34558896رنجبر' ' ,علی 'VALUES (1011 ,
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INSERT INTO student (StudentCode, StudentName, StudentFamily,
)StudentTel
)'' , '35429902عزیزی' ' ,حامد' VALUES (156,
 -جدول  teachرا باز کرده و مقدار  5563را برای فیلد کد درس ،مقدار  1011را برای

فیلد کد کارمندی و مقدار  153را به برای فیلد کد دانشآموزی وارد کنید .پس از ثبت
این رکورد چه اتفاقی رخ میدهد؟
ال درسی با کد  5563در جدول درسها ( )Courseثبت نشده باشد،
پاسخ :اگر قب ا
اطالعات این ردیف ثبت نمیشود و با پیام خطا مواجه میشویم (به پاسخ سوال  3در
بخش فعالیت تکمیلی پایانی مراجعه کنید).
 امکان ورود مقادیر تکراری برای فیلدهای کلید خارجی را بررسی کنید.پاسخ :مشکلی ایجاد نمیکند .چون مثالا یک هنرجو چند درس اخذ میکند و کد هنرجو
ممکن است تکرار شود.
 امکان خالی بودن فیلدهای کلید خارجی را بررسی کنید.پاسخ :اگر مقدار کلید خارجی خالی باشد ،با پیام خطا مواجه میشویم و مفهوم آن این
است که مقدار کلید خارجی باید با جدول اصلی مطابقت داشته باشد.

کارگاه  - 2ویرایش رکوردها
در زمان ویرایش رکورد میتوان از دکمههای قبلی ( ،)prevبعدی ( ،(nextاولین (،)first
آخرین ( )lastدر پایین پنجره  Datasheetاستفاده کرد.
پاسخ به فعالیتها
 اگر از عبارت  WHEREدر دستور  UPDATEصرفنظر شود ،کدام رکوردهای جدولبهروزرسانی خواهند شد؟
پاسخ :در این صورت تمام رکوردها (سطرها) ی جدول بهروزرسانی خواهند شد.
 شماره تلفن هنرآموزی که در فعالیتهای قبلی به جدول  teacherاضافه شد را از 34558896به  4557796تغییر دهید.
UPDATE teacher
'SET TeacherTel = '34557796
'WHERE TeacherTel = '34558896
 -شماره دانشآموزی مربوط به هنرجویی با نام 'حامد عزیزینیا' را به  53تغییر دهید.

کنجکاوی
ص 35

فعالیت کارگاهی
ص 35

UPDATE student
SET StudentCode = 53
WHERE StudentCode = 156
)'عزیزی نیا' = ' ) AND (StudentFamilyحامد'= WHERE (StudentNameیا
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کارگاه  - 3حذف رکوردها

در نظر داشته باشید که اعمال روی دادههای پایگاه داده قابل برگشت نیست .مگر اینکه با
بازنشانی پشتیبان تهیهشده قبلی ،دادهها را به وضعیت قبل برگردانیم.

کنجکاوی
ص 36

فعالیت کارگاهی
ص 37

پاسخ به فعالیتها
روش دیگری برای حذف رکورد وجود دارد؟
پاسخ :با کلیکراست روی سطر موردنظر در نمای  Datasheetو انتخاب گزینه Delete
 Recordمیتوان یک رکورد را حذف کرد.
 با استفاده از دستور  ،DELETEرکورد هنرآموزی با کد کارمندی  1011را حذفکنید.
DELETE FROM teacher
WHERE TeacherCode = 1011
 اطالعات تمامی هنرجویانی که کد دانشآموزی آنها دورقمی است را از جدول studentحذف کنید.
پاسخ :منظور از کد دو رقمی یعنی بین  10تا  99باشد:
DELETE FROM student
)WHERE (StudentCode >=10) AND (StudentCode <100
 همه رکوردهای جدول را حذف و نتیجه را بررسی کنید .آیا جدول حذف میشود؟پاسخ :خیر جدول حذف نمیشود .فقط رکوردهای آن حذف میشود.

کارگاه  - 5ایجاد پرسوجو با استفاده از دستور SELECT
پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی
ص 42
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با استفاده از دستور  SELECTیک پرسوجو ایجاد کنید که فهرستی از هنرجویانی
که دروسی را اخذ کردهاند ،نمایش دهد .نام و نام خانوادگی آنها در یک فیلد باهم ادغام
شده و شماره دانشآموزی هنرجویان نیز در خروجی نمایش داده شود.
SELECT DISTINCT student.StudentCode , StudentName + ' ' +
StudentFamily AS StudentFullName, StudentTel
FROM student , teach
)WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode

کارگاه  -6مرتبسازی رکوردها
پاسخ به فعالیتها
 با استفاده از دستورات  SQLو عبارت  ORDER BYجدول  courseرا براساسنام دروس و سپس تعداد واحد آنها به صورت صعودی مرتب کنید.
SELECT CourseCode, CourseName, Unit
FROM Course
ORDER BY CourseName, Unit ASC

فعالیت کارگاهی
ص 44

کارگاه  - 7گروهبندی نتایج پرسوجو و استفاده از توابع تجمعی
دقت کنید که تمام فیلدهای جلوی عبارت  SELECTغیر از آنهایى که در توابع تجمعی
Sum,Min,Countاستفاده شدهاند ،باید در لیست قسمت GROUP BYآورده شده
و گروهبندى باید بر اساس فیلدهای مورد نظر پرسوجو باشد .برای شرح بیشتر به سوال 9
و پاسخ آن در قسمت فعالیت تکمیلی مراجعه کنید.
پاسخ به فعالیتها
دستور  SELECTرا به گونهای بنویسید که نام و نام خانوادگی هنرجویان را براساس
پایه تحصیلی و نام درس گروهبندی کرده به صورت توأم نمایش دهد.
SELECT
StudentName,
StudentFamily,StudentGrade,CourseName
FROM student , teach,course
WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode) AND
)(course.CourseCode= teach.CourseCode
GROUP BY StudentGrade,CourseName,StudentName,
StudentFamily

فعالیت کارگاهی
ص 47

کارگاه  - 8ایجاد گزارش با استفاده از Wizard
در کتاب برای ایجاد گزارش روش  Wizardبیانشده است؛ اما یک روش بسیار آسان و
سریع برای ایجاد گزارش استفاده از  Auto Reportsاست .این نوع گزارش فقط نام فیلدها
و مقادیر متناظر را لیست میکند .مراحل کار بهصورت زیر است:
 )1جدول یا پرسوجوی مورد نظر را انتخاب کنید.
 )2روی گزینه  Reportsاز زبانه  Createکلیک کنید.
 )3برنامه  ،Accessگزارش مرتبط را ساخته و آن را در نماى  Previewنشان مىدهد.
 )4گزارش را ذخیره کنید.
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 Auto Reportطراحی گزارش را ایجاد میکند و نیازی به استفاده از ابزارهای نمای
 Designو ساخت گزارش نداریم.

پروژه فاز ()1
پایگاه داده کتابخانه

موجودیتهای کتاب و عضو ،ارتباط امانت و صفات آنها در نمودار  ERدر آخر مبحث واحد
یادگیری اول در شکل  15ارائه شد.
با توجه به نمودار  ،ERجدولهای مربوطه را به شکل زیر طراحی میکنیم.
جدول -1مشخصات جدولهای سیستم کتابخانه مدرسه
عنوان جدول

عنوان ستونها

کتاب
Books

BookCode, Title, Subject,
Author,Publisher,PublishYear

کلید اصلی:
BookCode

کلید اصلی:

Members

MemberCode,
FirstName,
LastName, NationalCode, Tel,
Address

MemberCode

عضو

کلید ها

کلید اصلی:
امانت
Borrow

BookCode , MemberCode,
BorrowDate, DeliveryDate

BookCode , MemberCode

کلیدهای خارجی:
BookCode , MemberCode

پیادهسازی جدولها در  ،Accessتعریف کلیدهای اصلی و خارجی و ارتباط بین جدولها
و قواعد جامعیت را مطابق شکل  20و  21تنظیم میکنیم:
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مشخصات چندین کتاب ،عضو و امانت را در جدولها وارد کنید (هرکدام حدود  10رکورد).
به نمونههای شکل  22دقت کنید.
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حال میخواهیم برای موارد زیر پرسوجو طراحی کنیم:
• فهرست اعضا
;SELECT * FROM Members
• فهرست کتاب ها
;SELECT * FROM Books
• فهرست کتاب هایی با موضوع برنامه نویسی
SELECT * FROM Books
;'برنامه نویسی' = WHERE Subject
• فهرست اعضایی که کتابی را به امانت گرفتهاند.
منظور اعضایی است که در ارتباط امانت مشارکت دارند .از عالمت * برای انتخاب و نمایش
همه ستونهای جدول مورد نظر استفاده میکنیم .برای اینکه سطرهای تکراری یک بار
ظاهر شوند ،واژه  DISTINCTبه کار رفته است:
*SELECT DISTINCT Members.
FROM Members, Borrow
;WHERE Members.MemberCode = Borrow.MemberCode
• فهرست اعضایی که هنوز کتاب امانت گرفته شده را برنگرداندهاند.
برنگرداندن کتاب به این معناست که فیلد تاریخ تحویل خالی باشد که توسط عملگر IS
 NULLدر  ،SQLبررسی خالی بودن یک ستون انجام میگیرد.
* SELECT DISTINCT Members.
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FROM Members, Borrow
)WHERE (Members.MemberCode = Borrow.MemberCode
;)AND (DeliveryDate IS NULL
• فهرست اعضا و تعداد کتابهایی که تاکنون امانت گرفتهاند.
تعداد کتابهای امانت گرفته شده هر عضو با گروهبندی آنها توسط عبارت GROUP
 BYو تابع تجمعی ) ( COUNTمحاسبه میشود:
SELECT Members.MemberCode, FirstName, LastName,
[تعداد کتاب] COUNT(*) AS
FROM Members, Borrow
WHERE Members.MemberCode = Borrow.MemberCode
;GROUP BY Members.MemberCode, FirstName, LastName
• فهرست کتابهای امانت گرفتهشده به همراه اسامی کسانی که کتاب را امانت
گرفتهاند.
چون مشخصات کتابها ،اعضا و امانت در سه جدول مجزا قرار دارند ،پس باید سه جدول
را با هم ترکیب کرد و شرط پیوند دوبهدوی آنها را در عبارت شرطی نوشت:
SELECT Books.BookCode, Title, Subject, Author, FirstName,
LastName
FROM Books, Members, Borrow
)WHERE (Books.BookCode = Borrow.BookCode
;)AND (Members.MemberCode = Borrow.MemberCode

توجه :پایگاه داده فاز یک پروژه (پایگاه داده کتابخانه) در پرونده پیوست لوح همراه کتاب
موجود است.

پس از تدریس
الف) نمونه فعالیت تکمیلی
با فرض اینکه قبالا بانک اطالعاتی مدرسه را پیادهسازی کرده باشیم ،حاال میتوانیم با طرح
پرسش و سناریوهایی از محیط واقعی یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر پایگاه داده،
نیازمندیهای کاربر سیستم را برآورده سازیم .برای انگیزه بیشتر ،هنرجویان را تشویق کنید
ال به جای مسئولین مدرسه تصور کنند و ببینند که از سیستم چه انتظاراتی
که خود را مث ا
دارند و چه عملیات و گزارشهایی را میتوانند از سیستم بخواهند .سپس پرسشها،
انتظارات و نیازمندیها را یادداشت و دستهبندی کنید و در البهالی این واحد یادگیری در
کارگاهها پاسخ آنها را پیدا کنید.
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برای شروع میتوانید از پرسشها و نیازمندیهای زیر استفاده کنید که پاسخ آنها را در
ادامه خواهید دید:
 )1یک هنرجوی جدید را چگونه ثبت نام کنیم؟ اگر هنگام ثبت نام یک هنرجو ،کد
دانشآموزی تکراری وارد شود ،چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ :فرض کنید جدول  Studentبرای ثبت اطالعات هنرجویان طراحی شده است .از
دستور زیر برای ثبت اطالعات هنرجو استفاده میشود:
INSERT INTO student (StudentCode, StudentName,
)StudentFamily, StudentGrade, StudentTel
)'' , '445566دهم' ' ,محمدی'  ' ,امیر' VALUES (11,
اگر قبالا هنرجویی با کد " "11ثبت شده باشد ،ستون شناسه (کلید اصلی) نمیتواند
تکراری باشد ،در نتیجه سیستم با خطا مواجه میشود و باید یک کد غیرتکراری جدید به
آن اختصاص دهیم تا دستور اجرا شود.
بخشی از متن پیام خطای تکراری بودن مقدار ستون کلید بهصورت زیر است:

یا

…. duplicate values in the index, primary key, or relationship….

 )2اخذ درس «توسعه و برنامهسازی» با کد  40برای هنرجویی با کد  ،11که هنرآموزی
با کد  101آن را در سال تحصیلی جاری تدریس میکند ،ثبت کنید.
پاسخ  :اطالعات ثبت این درس بهصورت زیر است:
INSERT INTO teach (StudentCode, TeacherCode, CourseCode,
)EducationYear
)'VALUES(11, 101, 40 , '96-97
اگر درسی با کد " "40در جدول درسها ( )courseموجود نباشد ،اطالعات ثبت نمیشوند
و پیام خطا (مشابه مورد سوال قبل) صادر می شود .یعنی نمیتوان درسی را اخذ نمود که
موجود نیست (ثبت نشده است) .این قانون و کنترل توسط تعریف ارتباط بین موجودیتها
و تعیین کلیدهای خارجی اعمال می شود (شکل  .)16پس باید اول این درس را در جدول
درسها ثبت کرد و سپس اخذ درس را انجام داد.
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 )3اگر قسمتی از اطالعات یک هنرجو (مانند کد هنرجو) حین ثبت نام ،اشتباه ثبت
شده باشد ،برای ویرایش و اصالح آن چه باید کرد؟
ال با کد  153ثبتنام شده ولی کد  53صحیح است ،با
پاسخ  :اگر هنرجوی مورد نظر قب ا
دستور زیر اصالح میشود:
UPDATE student
SET StudentCode = 53
WHERE StudentCode = 153

اگر هنرجویی با شرایط تعیین شده در عبارت  WHEREموجود نباشد ،دستور اجرا خواهد
شد اما بر هیچ سطری تأثیر نخواهد گذاشت.
ال درسهایی هم اخذ کرده باشد (جدول  ،)teachدر هر ردیفی
همچنین اگر این هنرجو قب ا
که کد هنرجو ( )StudentCodeثبت شده باشد ،به دلیل تعیین کلید خارجی و قاعده
جامعیت ارجاعی (شکل  ،)17بهصورت خودکار توسط سیستم ،کد آن از  153به  53اصالح
خواهد شد.
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 )4اگر پایه تحصیلی تعداد زیادی از هنرجویان (از کد  15تا  )23اشتباه ثبت شده باشد،
روش سریع و آسان برای اصالح آن چیست؟ اگر فقط دو هنرجوی با کد  15و 23
نیازبه اصالح داشته باشند چگونه عمل کنیم؟
پاسخ :اگر فرض کنیم پایه تحصیلی هنرجویان با کد  15تا  23به جای "یازدهم"" ،دهم"
ثبت شده باشد ،با دستور زیر اصالح میشود:
UPDATE student
'یازدهم' = SET StudentGrade
)WHERE (StudentCode >= 15) AND (StudentCode <=23
شرطهایی که روی یک بازه یا محدوده پیوسته هستند ،بهصورت زیر نوشته میشوند:
)مقدار پایان =< نام ستون(  ) ANDمقدار شروع => نام ستون (
)(StudentCode >=15) AND (StudentCode <=23
برای کنترل یک بازه یا محدوده پیوسته از عبارت  BETWEENهم میتوان استفاده کرد
که شامل مقدار ابتدا و انتهای محدوده هم میشود:
مقدار پایان  ANDمقدار شروع  BETWEENنام ستون
StudentCode BETWEEN 15 AND 23
اگر فقط هنرجویان با کد  15و  ،23نیاز به اصالح دارند ،با ترکیب منطقی  ORشرط را
می نویسیم تا هر دو نفر را شامل شود .دقت کنید که اگر ترکیب منطقی  ANDرا بهکار
بریم ،دستور عمل نمیکند ،چون معنای شرط ،هنرجویانی خواهد بود که همزمان دارای
کد  15و  23باشند!
…
)WHERE (StudentCode=15) OR (StudentCode =23
 )5فرض کنید طبق بخشنامه جدید ،کد هنرجو به جای دو رقمی ،چهار رقم است .یعنی
به هر کد هنرجو باید عدد  1000اضافه شود .این کار را چگونه انجام دهیم؟
پاسخ :اصالح کد هنرجویان با دستور زیر انجام میشود:
UPDATE student
SET StudentCode = StudentCode + 1000
چون همه کدها باید اصالح شوند ،شرط و عبارت  WHEREرا برمیداریم.
 )6اگر هنرآموزی به دلیل ناهمانگی وقت خود با برنامه هفتگی مدرسه ،نتواند همکاری
خود را ادامه دهد ،چگونه اطالعات او را از سیستم آموزشی مدرسه حذف کنیم؟
ال با کد  )109با دستور زیر انجام میشود:
پاسخ  :حذف هنرآموز (مث ا
)DELETE FROM teacher WHERE (TeacherCode = 109
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اگر هنرآموزی با شرط تطبیق نکند ،دستور اجرا خواهد شد؛ اما تأثیری روی اطالعات
جدول  teacherنخواهد داشت.
 )7فرض کنید هنرجویی پس از ثبت نام و اخذ درسها ،به دلیل مشکالت رفتوآمد ،به
هنرستان دیگری منتقل میشود .چگونه میتوان اطالعات ثبت نامی او را حذف کرد؟
ال با کد  )18با دستور زیر انجام میشود:
پاسخ :حذف هنرجوی موردنظر (مث ا
)DELETE FROM student WHERE (StudentCode = 18
با اجرای دستور فوق ،اطالعات هنرجو از جدول  Studentحذف می شود .همچنین به
دلیل تعیین کلید خارجی و قاعده جامعیت ارجاعی (شکل  15گزینه آخر) ،بهصورت
خودکار توسط سیستم ،اطالعات اخذ درسهای مربوط به این هنرجو نیز حذف خواهند
شد.
 )8لیست حضور و غیاب هنرجویان در سال تحصیلی جاری برای یک درس خاص را به
ترتیب الفبایی نام خانوادگی و سپس نام آنها تهیه کنید.
پاسخ :برای نمایش هنرجویانی که درس اخذ کردهاند ،باید دو جدول هنرجو و تدریس را
بر اساس ستون مشترک (کد هنرجو) به هم مرتبط ساخت که در عبارت شرطی
 WHEREبه صورت زیر نوشته می شود:
)WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode
ال کد  )20تنظیم
شرط مسأله هم روی سال تحصیلی جاری و کد درس مورد نظر (مث ا
میشود که با عملگر منطقی ANDبا شرط پیوند جدولها ترکیب میشود .در آخر توسط
عبارت  ORDER BYبر اساس نام خانوادگی و سپس نام خروجی مرتب خواهد شد.
SELECT student.StudentCode, StudentName, StudentFamily
FROM student, teach
)WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode
)AND (EducationYear='96-97') AND (CourseCode=20
ORDER BY StudentFamily, StudentName
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در ضمن چون کد هنرجو ( )StudentCodeدر هر دو جدول وجود دارد ،برای جلوگیری
از ابهام ،باید نام جدول را همراه با نقطه کنار نام ستون مشترک نوشت
( .)student.StudentCodeدر غیر این صورت با خطای زیر روبهرو خواهیم شد:
 )9عداد هنرجویان هر پایه تحصیلی را به تفکیک به دست آورید.
پاسخ :برای به دست آوردن تعداد و شمارش سطرها ،تابع محاسباتی )*( COUNTبه کار
میرود .اگر بخواهیم بر اساس ستون خاص شمارش صورت گیرد ،نام ستون داخل پرانتز
نوشته میشود .برای انجام شمارش روی هر پایه تحصیلی باید از گروهبندی ( GROUP
 )BYاستفاده کنیم .پس پایه تحصیلی را جلوی عبارت  SELECTمینویسیم و عین اا این
ستون را جلوی عبارت  GROUP BYقید میکنیم.
[تعداد هنرجو]SELECT StudentGrade, COUNT(*) AS
FROM student
GROUP BY StudentGrade
عبارت  GROUP BYبر اساس ستونهای مورد نظر ،مقادیر ستونهای استفاده شده در
تابع تجمعی را در نظر گرفته ،محاسبات مربوطه را انجام داده و دستهبندی میکند .عملکرد
آن را در شکل  18میبینید.
 )10تعداد هنرجویانی که در هر درس اخذشده خود ،نمره باالی  17را بدست آوردهاند،
به تفکیک درس نمایش دهید.
پاسخ :تعداد هنرجویان از تابع  COUNTروی کد هنرجو ،بدست میآید .برای انجام
شمارش روی هر درس باید از گروهبندی( )GROUP BYاستفاده کنیم .مشخصات درس
را جلوی عبارت  SELECTمینویسیم و عیناا ستونهای خواستهشده را جلوی عبارت
 GROUP BYقید میکنیم .چون اطالعات از دو جدول به دست میآیند ،در عبارت
شرطی  WHEREشرط پیوند جدولها و نیز شرط مسئله که روی نمره ( )markباالی
 17است ،با  ANDترکیب میکنیم:
]تعداد هنرجو[ SELECT CourseName, COUNT(StudentCode) AS
FROM course, teach
)WHERE (course.CourseCode= teach.CourseCode
)AND (mark>17
;GROUP BY CourseName
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 )11مدیر مدرسه میخواهد برای دروسی که در آنها تعداد هنرجویان با نمره زیر  ،12بیش
از  10نفر باشد ،کالسهای تقویتی با همکاری هنرآموزان تشکیل دهد .لیست دروس
را تهیه کنید.
پاسخ :پاسخ این سوال مشابه سوال قبلی است ولی شرط مسئله روی نمرات زیر  12است.
برای اعمال شرط روی تعداد محاسبه شده ،نمیتوان از عبارت  WHEREاستفاده کرد و
عبارت شرطی  HAVINGدر پایان دستورات برای این منظور به کار میرود که روی نتایج،
شرط تعداد باالی  10نفر ( )COUNT(StudentCode) >10را اعمال میکند.
[تعداد هنرجو]SELECT CourseName, COUNT(StudentCode) AS
FROM course, teach
)WHERE (course.CourseCode= teach.CourseCode
)AND (mark<12
GROUP BY CourseName
;HAVING COUNT(StudentCode)>10
نکته مهم و قابل بحث این است که هرگاه بخواهیم شرطی را روی ستونهای واقعی
جدولها ،اعمال کنیم آن را میتوان در عبارت  WHEREنوشت .اما اگر شرط روی نتایج
محاسباتی اعمال شود (بهویژه همراه عبارت  )GROUP BYحتم اا باید از عبارت
 HAVINGبرای نوشتن شرط استفاده کرد (شکل  .)19عبارت  WHEREپس از عبارت
 FROMو قبل از  GROUP BYولی عبارت  HAVINGپس از GROUP BY
نوشته میشود.
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محاسبات و استخراج اطالعات ازجدولها
با دستور SELECT

WHERE
اعمال شرط
روی ستونهای
واقعی جدولها

نتایج اولیه حاصل از محاسبات

HAVING

اعمال شرط
روی ستونهای
محاسباتی

نتایج نهایی حاصل از پرس و جو

 )12لیست هنرجویان به همراه معدل آنها را نمایش دهید .سپس لیست را به هنرجویانی
محدود کنید که معدل باالی  15دارند.
پاسخ :برای محاسبه معدل ،باید مجموع حاصلضرب نمره در تعداد واحد هر درس را بر
مجموع واحدها تقسیم نمود .از تابع تجمعی  SUMبرای این منظور استفاده میشود.
مشخصات هنرجو را جلوی عبارت  SELECTبه همراه توابع محاسبه معدل نوشته و چون
اطالعات الزم برای محاسبه معدل در سه جدول درس ،هنرجو و تدریس قرار دارند ،پس
در شرط  WHEREباید پیوند جدولها را با عملگر منطقی  ANDبنویسیم .عبارت
 GROUP BYرا هم برای گروهبندی بر اساس هنرجو به کار میبریم .در نهایت برای
نمایش هنرجویان بر اساس شرط معدل باالی  15باید از عبارت  HAVINGاستفاه کرد.
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SELECT student.StudentCode, StudentName, StudentFamily,
[معدل هنرجو]SUM(mark*Unit)/SUM(Unit) AS
FROM student, teach, course
)WHERE (course.CourseCode= teach.CourseCode
)AND (student.StudentCode = teach.StudentCode
GROUP BY student.StudentCode, StudentName, StudentFamily
)HAVING (SUM(mark*Unit)/SUM(Unit) > 15

نمونه فعالیت تکمیلی:
الف) با توجه به نمودار  ERمحیط عملیاتی فروشگاه که در شکل ( )5صفحه  32ارائه شد،
جدولهای مربوطه را به صورت زیر طراحی کنید:
عنوان جدول

عنوان ستونها

کاال
Product

PCode, PName, Model, BuyPrice,
SalePrice

کلید اصلی:

Customer

CCode,
FirstName, LastName,
City, Tel, Address

کلید اصلی:

مشتری

کلید ها
PCode
CCode

کلید اصلی:
فروش
Sales

RowID, PCode , CCode , Quantity,
SaleDate

RowID

کلیدهای خارجی:
PCode , CCode

ب) ارتباط بین جدولها ،کلیدهای خارجی و قواعد جامعیت را مشابه سیستم کتابخانه ،که
در شکل  21انجام شد ،تنظیم کنید.
برای جدول فروش( )Salesبهجای کلید ترکیبی کد کاال و کد مشتری ،از شماره فروش
(بهصورت شماره خودکار) به عنوان کلید اصلی استفاده کردهایم .دلیل این است که یک
مشتری ممکن است در زمانهای مختلف یک کاال را چند بار خریداری کند که در این
صورت ترکیب کد کاال و کد مشتری با هم تکراری خواهد شد.
ال نوشتافزار با کد  101تا ،)105
ج) اطالعات مربوط به مشخصات حداقل  5مورد کاال (مث ا
 5مورد مشتری (با کد  1001تا  )1005و  10مورد فروش کاال به مشتریان را بهصورت
دستی در محیط  Accessثبت کنید .به نمونههای شکل  23دقت کنید.
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د) به پرسشها و نیازمندیهای زیر با نوشتن دستورات به زبان  SQLپاسخ دهید.
 )1اطالعات یک نوع مداد با مشخصات زیر را به کمک دستور  INSERTدر جدول
کاالها ثبت کنید .اگر قبالا کاالیی با کد  119ثبت شده باشد ،آیا اطالعات به
درستی ثبت میشود؟
) ' , 400, 650سری ' , 'Bمداد' → (119 ,مشخصات کاال
 )2اطالعات فروش  5عدد «مداد رنگی  12رنگ کتابی» با کد  112به یک مشتری
با کد  1123را در تاریخ  10شهریور  1397ثبت کنید .اگر مشتری با کد 1123
در سیستم موجود نباشد ،چه اتفاقی میافتد؟
 )3اگر فروشنده بخواهد به میزان  %10از قیمت فروش دفترهای  40و  60برگ
تخفیف بدهد ،به کمک دستور  UPDATEاین درخواست را انجام دهید .اگر
بخواهیم این تخفیف شامل همه کاالها شود ،چه تغییری در دستور میدهید؟
 )4فروشنده به اشتباه سطر مربوط به مشتری شماره  1099را در جدول مشتریان
ثبت کردهاست .دستوری بنویسید که اطالعات این سطر حذف شود.
 )5یک مشتری وارد فروشگاه شده و میخواهد قیمت همه نوع دفترهای موجود
در فروشگاه را به ترتیب قیمت بداند تا بتواند در مورد خرید خود تصمیم بگیرد.
با نوشتن دستور  SQLمربوطه به فروشنده کمک کنید.
 )6فروشنده میخواهد بداند چه مشتریانی «بسته مداد رنگی  12رنگ» را از
فروشگاه خریداری کردهاند .دستور  SQLمربوطه را چگونه مینویسید که با
اجرای آن فروشنده لیست را تهیه کند؟
 )7لیست مشتریانی را که در شش ماهه نخست سال (یعنی از تاریخ اول فروردین
تا آخر شهریور) خرید داشتهاند ،نمایش دهید.
54

)8
)9
)10
)11
)12

فاکتور فروش یک مشتری با کد  1001را بهصورت جدول شکل ( )24تهیه
کنید و نمایش دهید.
مبلغ قابل پرداخت هر مشتری را به تفکیک نمایش دهید.
فروشنده میخواهد تعداد کل و مبلغ کل حاصل از فروش مدادهای خود را تهیه
کند .در انجام این کار به فروشنده با نوشتن دستور  SQLمربوطه کمک کنید.
لیست همه کاالهایی که در ماه شهریور و مهر به فروش رفتهاند به ترتیب تاریخ
نمایش دهید.
میزان سود حاصل از فروش کاالهای فروشگاه را به تفکیک کاال نمایش دهید.

ب) ارزشیابی پایانی
پیشنهاد میشود یکی از محیطهای عملیاتی آژانس تاکسی تلفنی ،فروشگاه یا کتابخانه را
در نظر گرفته و مطابق جدول زیر سطح شایستگی هنرجویان را مورد ارزیابی قرار دهید.
برای ارزشیابی این واحد یادگیری محیط عملیاتی فروشگاه لوازمالتحریر انتخاب شده است.
به ازای هر هنرجو یا گروهی از آنها میتوانید پرسشهای هر دسته را عوض کنید .به دو
نمونه مشابه زیر دقت کنید:
• اطالعات یک نمونه دفتر را درج کنید.
• اطالعات یک نمونه مشتری را درج کنید.
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مراحل (حداقل نمره)

حذف رکورد

درج و ویرایش رکورد

رفع خطای دستورات

مرتبسازی رکوردهای جدول

فیلتر کردن  -عدم نمایش رکورد تکراری  -نام مستعار

توابع تجمعی – رفع خطاهای احتمالی

3

ایجاد گزارش با تنطیمات پیشفرض

2

ایجاد گزارش با تنطیمات تعیینشده

1

 اطالعات یک نمونه دفتر را درجکنید.
 مشتری شماره  5را حذف کنید. از قیمت خودکارها  100تومانکم کنید.
 مشخصات همه دفترها را بهترتیب صعودی قیمت فروش
نمایش دهید.
 مشخصات کاالهای خریداریشده مشتری شماره ( 3فاکتور) را
نمایش دهید.
 لیستی تهیه کنید که از هر کاالچه تعداد فروش رفته است.
 گزارش "فاکتور مشتری شماره "3را با استفاده از  wizardایجاد
کنید.
 فونت و رنگ عنوان گزارش راتغییر دهید.
 تاریخ و شماره صفحه در گزارشدرج کنید.
 تعداد رکوردها را در پاصفحه ولوگوی گزارش را در سرصفحه درج
کنید.

ویرایش گزارش  -رفع خطاهای احتمالی

ردی
ف

سوال  /حداقل نمره

1

2

3

1

2

3

1

2

3

✓

✓

نمره کسب شده

شاخصها

درج و ویرایش
رکورد
(  - 2مرحله
بحرانی)

استخراج دادهها
و مرتبسازی
آنها ( )1

ایجاد گزارش
( )1

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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پودمان 2
واحد یادگیری 3و4

مديريت مجموعه داده

واحد یادگیری 3

شایستگی کار با ساختار تکراری
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
حلقه

حلقههای متداخل

خروج از حلقه

Trace

شمارنده حلقه

Break

ورودیهای حلقه

حلقه معین

خروجیهای حلقه

حلقه نامعین

ب) تجهیزات الزم
مشخصات سختافزاری برای نصب نرمافزار :Visual Studio Express 2012
• پردازنده حداقل  1/6گیگاهرتز
• حافظه  RAMحداقل  1گیگابایت
• حداقل فضای موجود در دیسک سخت  4گیگابایت
• کارت ویدئویی متناسب با  DirectX 9و قابلاجرا در رزولوشن  768 × 1024و باالتر
• مطمئن شوید که نرمافزار  VSدر تمام رایانههای موجود در کارگاه فعال
( )Activeاست.

ج) بودجهبندی
برای بودجهبندی پودمان دوم میتوانید از نمونه پیشنهادی استفاده کنید.
برای انجام فعالیتهای تکمیلی میتوانید از کدهای نوشته شده موجود در «پرونده
پیوست فعالیتهای تکمیلی» استفاده کنید.
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پودمان دوم :مدیریت مجموعه داده

جلسه

واحد
يادگیری

کارگاه
(موضوع)

شماره
صفحات

8

3

کارگاه
1-2-3

64-65

9

3

کارگاه
4-5

66-68

10

اهداف توانمندسازی
آشنایی با حلقه معین و استفاده از آن برای حل مسئله  -بررسی شرایط
حلقه معین – تغییر در مقادیر ابتدایی و انتهایی و شرط اجرای حلقه –
ایجاد حلقههای تأخیر در مسئله با استفاده از حلقه معین
کار با متغیر خارج بالک – کار با دستورات داخل حلقه  -ایجاد
خروجیهای مناسب در داخل و بیرون حلقه  -کار با دستور - break
ایجاد وقفه در روند اجرای حلقه تکرار

فعالیتهای تکمیلی
از همکالسی خودتان بخواهید سه بار اسم خودش را بنویسد.

برنامه محاسبه مجموع تعداد خودکارهای قرمز و آبی
دانشآموزان یک کالس.

3

کارگاه
6-7

70-73

تولید خروجیهای خاص مانند اعداد زوج و فرد  -کار با حلقههای نامعین
– تبدیل حلقههای معین به نامعین – جستوجوی اعداد خاص

برنامه محاسبه تعداد دانشآموزان با رایانههای شماره فرد یا
زوج

3

کارگاه
8-9

75-76

کار با حلقههای متداخل  -توسعه حلقههای متداخل  -آشنایی با مفاهیم
حلقههای متداخل  -استفاده از این نوع حلقهها در حل مسائل روزمره

برنامه جدول ضرب اعداد – برنامه نمایش یک ساعت دیجیتال
– برنامه خودپرداز

4

کارگاه
1

82-83

آشنایی با مفهوم و کاربرد آرایه – شناخت انواع آرایه – تعریف یک آرایه
– شناخت عناصر آرایه – مقداردهی به عناصر آرایه

برنامهای بنویسید که حروف نام شما را به صورت تکتک در
یک جدول نمایش دهد و حرف چهارم آن را تعیین کند.

85-87

چگونگی دسترسی به مقادیر عناصر آرایه  -دسترسی به یک عنصر خاص
در آرایه – نمایش مقادیر ذخیرهشده در آرایه – نمایش محتوای یک
عنصر آرایه

برنامهای بنویسید که حرف سوم اسم شما را نشان دهد.
برنامهای بنویسید که رقمهای یک عدد چهاررقمی را تکتک
ذخیره کند.

88-90

جستوجوی مقدار یا مقادیر خاصی در خانههای آرایه
ویرایش محتوای خانههای آرایه
شناخت روش جستوجوی خطی  -شناخت روش جستوجوی دودویی -
شناخت مکانیسم Flag
کدنویسی یکی از روشهای جستوجوی خطی یا دودویی

برنامهای بنویسید که با استفاده از روش جستوجوی خطی نام
دانشآموزی را که شغل پدرش معلم ( )teacherاست بیابد.
برنامهای بنویسید که با استفاده از مفهوم  Flagوجود یا عدم
وجود حرف  aرا در نام یک دانشآموز بررسی کند.

92-95

شناخت کالس آرایه
شناخت متدهای کالس آرایه
بهکارگیری متدهای کالس آرایه در برنامه

برنامهای بنویسید که با استفاده از متدهای کالس آرایه مقادیر
ذخیرهشده در آرایه را به صورت صعودی مرتب و مقدار دلخواه
کاربر را در آن جستوجو کند.

11

12

4

13

4

14

4

کارگاه
2-3

کارگاه
4-5

کارگاه
6-7
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :ساختارهای تکرار

کالس :يازدهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند مسئله تکرار را تشخیص داده و آن را با حلقه حل کند.
اهداف يادگیری
فعالیت

طبقه هدف :حیطه عاطفی/
شناختی /روانی  -حرکتی

ارزشیابی رفتار

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از

ورودی

کدنویسی و آشنایی با مفهوم حلقهها

ايجاد انگیزه
ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)
فعالیت کارگاهی
(تمرين هنرجويان)

نمایش فیلم

فعالیتها

فیزيکی

کار هنرآموز

کار هنرجو

مدت
(دقیقه)

نشان دادن انواع حلقه و مسائل حلشده با حلقه

مشارکت در پاسخگویی و تعامل

30

با استفاده از حلقه یک مسئله را حل کند.

یکروندنمای حلقه ترسیم کند.

30

هنرجویان مطالب پایه را میآموزند.

80

با توجه به فعالیتهای کارگاهی کتاب هنرجویان در
گروههای خود ،گزینههای دیگر را با آزمونوخطا

50

توضیح کامل مفاهیم کلیدی

مفهوم حلقهها را کامل توضیح داده و انواع حلقهها را نام برده و مثال

(دانشی) و ایجاد عالقه و انگیزه در
هنرجویان (بینشی)

مناسب بنویسد.
تفاوت حلقهها را بیان کرده و نکات مربوط به حلقهها را توضیح دهد.

هنرجو باید توانایی کار با حلقهها را
داشته باشد و فعالیتهای کارگاهی

هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرجو داده و از

و گروهی را انجام دهد.

زمان

آنها میخواهد به صورت گروهی به انجام آن بپردازند.
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به انجام
فعالیتهای کارگاهی بپردازند .قبل از شروع به کار هنرجویان،

ارزيابی فعالیتها
ارائه تمرين

طرح یک مسئله که با استفاده از
حلقه حل میشود.

ارائه نکات تکمیلی
(جمعبندی)

هنرجو باید مسئله را شناخته ،راه
با توجه به مفاهیم بیانشده ،بخشی از فعالیتهای کارگاهی را برای
حل مناسب را انتخاب ،روندنمای آن
هنرجویان شرح دهد.
را ترسیم و کدنویسی کند.

مالکهای ارزیابی تمرینها به آنها داده شود.
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میآموزند.
هنرجویان در گروههای خود با نهایت دقت و سرعت
با ایجاد خالقیت به انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.
توجه ،دقت ،پرسش و پاسخ  -انجام فعالیتهای
گروهی و ارائه راهحلهای جدید برای مسائل.

30

40

طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :ساختارهای تکرار

کالس :يازدهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند مسئله تکرار را تشخیص داده و آن را با حلقه حل کند.
فعالیتها

اهداف يادگیری

زمان
فیزيکی

این ارزشیابی در دو شاخه انفرادی و گروهی انجام میشود:
از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به انجام پروژه
هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند در
هنرجو باید بتواند یک مسئله را
این بخش از واحد کار بپردازند .نمرهای به کار گروهی هنرجویان داده
مدتزمان تعیینشده با نهایت دقت و سرعت با ایجاد
ارزشیابی شايستگی شناخته و حلقه مناسب برای حل
میشود .آزمون برای هنرجویان به صورت انفرادی برگزار میشود.
خالقیت به انجام پروژه بپردازند.
(ارزشیابی پايانی) آن انتخاب کرده ،کدنویسی را عملی
نمره گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.
انجام دهد.
نکته :قبل از شروع به کار ،مالکهای ارزیابی پروژه به آنها داده
میشود.
ابزارهای موردنیاز
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ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه VS

40

د) ورود به بحث
قبل از تدریس این واحد بهتر است هنرجو را با مفاهیم «تکرار» و «حلقه» آشنا کنید.
از دیرباز انجام فعالیتهای مشابه ،خستهکننده و وقتگیر بوده است .ساختارهای
تکراری بخش جدانشدنی برنامهنویسی هستند که به برنامهنویسان کمک میکنند تا
از انجام فعالیتهای مشابه پرهیز کنند .در اطراف و زندگی روزمره ما کارهای تکراری
بسیاری به چشم میخورد .کارمندی که هرروز صبح به محل کار خود میرود،
هنرجویانی که هر هفته در مدرسه حاضر میگردند ،روزهای هفته ،روزهای سال و ...
نمونههایی از تکرارهای طبیعی زندگی ما هستند .به هنرجوی خود یاد دهید که در
روند یادگیری این واحد مثالهایی از زندگی عادی و روزمره را که به هر شکلی دارای
تکرار باشند ،یادداشتبرداری و در کالس ارائه کند.
ايجاد انگیزه در هنرجويان
از هنرجویان خود بخواهید که پنج بار نام خودشان را بر روی کاغذ یادداشت کنند.
حال از آنها بخواهید مراحل انجام این فعالیت را به صورت یک الگوریتم بنویسند.
سپس روندنمای این مراحل را ترسیم کنند .برای تشریح بهتر مفهوم واحد یادگیری
به گروه اول بگویید این کار را  10بار و به گروه دوم بگویید این کار را  20بار و
همینطور الیآخر انجام دهند .از آنها بخواهید بنویسند هر گروه چند بارکار تکراری
کردهاند؟ به هر گروه چند خط الگوریتم و چند شکل اضافه شده است؟
بهمنظور تعیین سطح دانشآموزان میتوانید سؤاالتی از این دست مطرح کنید:
سؤال  :1به نظر شما در محیط مدرسه چهکارهای تکراری انجام میشود؟
سؤال  :2کدام یک از شما میتواند یک مثال برای کار تکراری بزند؟ سپس بخواهید تا
مراحل تکرار را مشخص کنند و تعداد آنها را بشمارند .از آنها سؤال کنید آیا ابتدا و
انتهای این کارها مشخص است یا نامشخص؟
سؤال  :3چرا به تکرار در کارهایمان احتیاج داریم؟
سؤال  :4آیا تا به حال در صف نانوایی ایستادهاید؟
سؤال  : 5آیا تا به حال از جدول ضرب استفاده کردهاید؟
سؤال  :6آیا میتوانید اعداد  100تا  300را سه تا سه تا بشمارید.
سؤال  : 7فرض کنید در یک کارخانه سازنده ماشین برای هر ماشین چهار حلقه تایر
گذاشته میشود .آیا این یک کار تکراری است؟
سؤال  :8از شما خواسته میشود تا صفحاتی از یک کتاب را بخوانید .شما ممکن است
اصالً صفحهای را مطالعه نکنید یا به تعداد دلخواه ،صفحاتی از کتاب را مطالعه کنید.
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سؤال  :9آیا تا به حال با دوستانتان بازی گلیاپوچ را انجام دادهاید؟ آیا به جدول لیگ
برتر فوتبال ایران نگاه کردهاید؟ تعداد ستهای یک مسابقه والیبال معین است یا
نامعین؟
سؤال  :10به ساعت کارگاه نگاه کنید و تکرارها را تشخیص دهید.
سؤال  :11چند نمونه از کاربردهای تکرار را نام ببرید.
سؤال  100 :12بار واژه سالم را بر روی دفتر بنویسید.
سؤال  10 :13نماد روی صفحه رومیزی ویندوز خود را در یکگوشه جمع کنید.
سؤال  100 :14نقطه برای بازی نقطه – خط بر روی کاغذ خود بگذارید.
هنگامیکه با کارهای مشابه برخورد میکنید به این فکر خواهید کرد که چطور میشود
کار را یک بار انجام داد سپس به تعداد مناسب آن را تکرار کرد .تکرارهای طبیعی
زندگی به صورت تکرارهای مشخص و یا غیرقابلپیشبینی رخ میدهند.

داشتن طرح درس و
طراحی آموزش
مناسب

راهکارهای عمومی
تدريس اثر بخش

استفاده ازشیوه های
پروژه محور ( )Pblدر
تدریس

تعریف پروژه
گروهی

آشنایی با نرم افزار
VS
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نظارت فرایندی در
تکمیل پروژه

نصب نر م افزار و
استفاده از Help

استفاده از منابع
کتابخانهای

مشاهده فیلم های
کاربردی تکنیک
محور

مشاوره از افراد
متخصص

راهکارهای افزايش
دانش برنامه نويسی
حلقه ها

تمرین و اجرای
عملی کارگاه ها
استفاده از منابع
بروزرسانِ تخصصی

مشاهده نمونه
کارهای مختلف

تدریس
حلقهها
حلقه تعداد تکرار یک کار است که در دو نوع معین و نامعین تعریف شده است .وقتی
سه بار سالم میکنید از یک حلقه معین استفاده کردهاید .یا زمانی که منتظر نتیجه
یک مسابقه والیبال هستید یک حلقه نامعین را دنبال کردهاید .وقتی به نانوایی میروید
و در صف قرار میگیرید که نوبت شما رسیده و نان را سفارش دهید ،در واقع از دو
نمونه حلقه نامعین و معین استفاده کردهاید.
هر حلقه  forدارای چهار بخش است :متغیر و مقداردهی اولیه حلقه ،عبارت منطقی ،مقدار
گام حلقه ،دستورات تکرارشونده.
شکل دستوری برنامهنویسی حلقه  forبه صورت زیر است.
2
1
3

4
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در حلقه  forمیتوان از اعداد صحیح و اعشاری،کاراکتر و عبارت در قسمتهای مقدار
اولیه ،گام حلقه و مقدار نهایی استفاده کرد.
حلقههای معین را میتوانیم به دو صورت افزایشی یا کاهشی بنویسیم.
• مقدار اولیه بزرگتر از مقدار نهايی

• مقدار اولیه کوچکتر از مقدار نهايی

• گام حلقه منفی

• گام حلقه مثبت

حلقه افزایشی
حلقه کاهشی
حلقه نامعین حلقهای است که تعداد تکرار آن معین و مشخص نیست .بهطورکلی دو
نمونه حلقه نامعین را در شکلهای زیر میبینید.

شکل 1حلقهای است که ابتدا دستورات تکرارشونده داخل حلقه انجام میشوند و سپس
شرط حلقه بررسی میشود .تعداد تکرار این حلقه ،یکبار یا بیشتر از یکبار است.
شکل شماره  2حلقهای است که ابتدا شرط حلقه بررسیشده و سپس درصورتیکه
جواب شرط درست باشد دستورات داخل حلقه اجرا میشوند و درصورتیکه شرط
درست نباشد حلقه به پایان میرسد .تعداد تکرار این حلقه ،صفر بار یا بیشتر است.
مشکالت متداول در فرآيند ياددهی -يادگیری
این واحد یادگیری به دلیل تأثیر واضح یا پنهان در سایر واحدهای کتاب از اهمیت
فوقالعادهای برخوردار است .شاید بزرگترین دغدغه هنرجویان در فراگیری این درس
این باشد که کجا از حلقه معین و کجا از حلقه نامعین استفاده کنند؟ درست است که
تشخیص استفاده مناسب از حلقهها با تمرین به دست میآید ولی نشانیهایی مانند
میان ،بار ،مرتبه ،تا ،بین و از ایندست کلمات در برنامهها هنرجو را به استفاده از حلقه
معین و کلماتی شبیه تا زمانیکه ،تا وقتیکه ،تا هنگامیکه و  ...که معنای انتظار
نامشخص را میدهند ایشان را به استفاده از حلقه نامعین هدایت میکنند.
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شیوه و الگوی پیشنهادی
برنامهنویسی بدون داشتن شیوه و الگوی خاص تقریباً غیرممکن است .سعی کنید
پیشزمینههای مناسب را برای فراگرفتن این واحد یادگیری در هنرجو ایجاد کنید.
پیشنهاد میشود به هنرجویان تکالیف گروهی و البته مختلف داده شود و همچنین
ذهن آنها را با مسئلههای تکرار روزمره درگیر کنید .همچنین پیشنهاد میشود ابتدا
به هنرجویان روش طراحی و پیادهسازی روی کاغذ را آموزش داده ،سپس اجازه
دسترسی به سیستم داده شود.
پاسخ به فعالیتها
در جدول زیر مشخص کنید کدامیک از آنها معین یا نامعین هستند.
مثال

نوع حلقه

یک نجار روزانه  12صندلی میسازد.

فعالیت گروهی
ص 59

معین

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 را میپزد.

معین

یک نقاش ساختمان در یک روز تعدادی دیوار با ابعاد مختلف را رنگ میزند.

نامعین

نامعین

یک هنرآموز ،فعالیت منزل هنرجویان را تحویل گرفته ،پس از بررسی گزارش هر
کدام را د دفتر ارزشیابی خود وارد میکند.
ورودیها

فعالیتهای انجامشده هنرجویان

خروجیها

ثبت گزارش هر هنرجو در دفتر ارزشیابی

بدنه حلقه

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

مثال
ص 59
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شروع

I=1

نادرست

I<=22

درست
دریافت فعالیت هنر

جو
مشاهده و بررسی فعالیت

ثبت گزارش در دفتر ارزشیابی

تحویل فعالیت به هنر جو
پایان

مسئله
ص 61
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I=I+1

میخواهیم سیستم نوبتدهی یک مطب دندانپزشکی را مکانیزه کنیم ،به طوری که
برای نوبتدهی به  20بیمار خود از شمارههای چاپشده  1تا  20استفاده کند.
پاسخ :
 )1شروع
 )2مقدار iرا برابر یک قرار بده
 )3اگر  i<=20برو به مرحله بعد وگرنه برو به مرحله 6
 )4مقدار  iرا نمایش بده.
 i )5را یک واحد اضافه کن و برو به مرحله 2
 )6پایان

 اگر تعداد بیماران  30نفر باشد ،چه تغییری الزم است؟خط دوم -2 :اگر  i<=30برو به مرحله بعد وگرنه برو به مرحله 6
 روندنما و الگوریتم را تغییر دهید تا تعداد بیماران را از ورودی دریافت کند. )1شروع
 )2مقدار  totalرا دریافت کن.
 )3مقدار  counterرا برابر یک قرار بده.
 )4اگر  counter <= totalبرو به مرحله  ،4در غیر این صورت برو به مرحله 7
 )5مقدار  counterرا نمایش بده.
 counter )6را یک واحد اضافه کن
 )7برو به مرحله3
 )8پایان

فعالیت کارگاهی
ص 61

شرط قبولی در یک آزمون کسب حداقل نمره  12از  20است .میخواهیم نمرات
هنرجویان یک کالس  20نفره را دریافت کرده ،تعداد قبولشدهها را مشخص کنیم.
پاسخ :
 )1شروع
 )2مقدار  iرا برابر یک قرار بده
 )3مقدار  countرا برابر صفر قرار بده.
 )4اگر  i<=20برو به مرحله بعد ،در غیر اینصورت برو به مرحله 9
 )5نمره آزمون هنرجوی  iام را دریافت کن و در متغیر  markذخیره کن
 )6اگر  mark>=12است یک واحد به  countاضافه کن
 i )7را یک واحد اضافه کن و برو به مرحله 4
 )8مقدار متغیر  countرا نمایش بده
 )9پایان

مسئله
ص 61

کارگاه  - 1تبدیل روندنما به برنامه
 برنامه را طوری تغییر دهید که برای یک درمانگاه خیریه با تعداد بیماران بیشترقابلاستفاده باشد .شمارههای موردنیاز از  100تا  999است.
پاسخ:

تکمیل گارگاه
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)for (int i = 100; i <= 999; i++
;)Console.WriteLine(i

 برنامه را طوری تغییر دهید که حداکثر تعداد بیماران را از ورودی دریافت کند.پاسخ:

;))(int total = int.Parse(Console.ReadLine
)for (int counter= 1 ; counter <= total ; counter++
;)Console.WriteLine(counter
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کارگاه  - 2بررسی شرایط حلقه تکرار معین
پاسخ به فعالیتها
تکمیل گارگاه
ص 64

پس از پرانتز دستور  forعالمت ; قرار داده خروجی را بررسی کنید.پاسخ :درصورتیکه در انتهای دستور حلقه معین  forاز عالمت ; استفاده کنیم،
بدنه حلقه اجرا نخواهد شد ولی متغیر افزایش یا کاهش خواهد یافت.
بررسی کنید درصورتیکه آکوالدهای قطعه کد باال حذف شوند خروجی چهتغییری میکند؟
پاسخ:
فقط یک دستور و آنهم نزدیکترین دستور به  forاجرا خواهد شد.
;int i
)for (i = 2; i <= 30; i++
;i++
;)Console.WriteLine(i

در این قطعه کد تنها دستور  i++تکرار خواهد شد و حلقه گردش خواهد کرد و
در انتهای گردش حلقه دستور نمایش متغیر  ،iآخرین مقدار  iیعنی مقدار 32
نمایش داده خواهد شد.
 قطعه کد مرحله  2را طوری تغییر دهید تا شماره هنرجویانی که باید کارگاه رانظافت کنند چاپ کند.
)for (int i = 1; i <= 30; i += 2
;)Console.WriteLine("{0,5}", i

 در عبارت منطقی ،عالمت =< را به => تبدیل کنید ،خروجی چه تغییری میکند؟پاسخ :برنامه خطای منطقی دارد و خروجی نمایش داده نمیشود ،زیرا شرط قسمت
دوم حلقه برقرار نیست.
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خروجی قطعه کدهای زیر را با کمک همگروهی خود و بدون استفاده از رایانه
بنویسید ،سپس آن را اجرا و نتیجه را مقایسه کنید.
پاسخ:
خروجی برنامه
ازنظر شما

حلقه

فعالیت گروهی
ص 65

خروجی برنامه پس از
اجرا

)for (int i=5;i>=1;i--
;)Console.Write(i

چاپ54321

)for (int i=0;i<10;i+=3
;)Console.WriteLine(i

چاپ  9-6-3-0زیر هم

)for (inti=10;i>=0;i-=2
;)Console.WriteLine(i

چاپ اعداد زوج نزولی از
10تا 0به صورت زیر هم

آیا متغیر حلقه میتواند از نوع  float ،byteیا  charباشد؟
پاسخ  :بله ،بهطور کلی هر نوع دادهای که ترتیبی باشد میتواند بهعنوان متغیر حلقه
مورد استفاده قرار بگیرد .به این مثالها توجه کنید.

کنجکاوی
ص 65

)for (float i = 1.5f ; i <= 3.75 ; i=i+0.25f
;)Console.WriteLine(i
)for (char i = 'a' ; i <= 'g' ; i++
;)Console.WriteLine(i

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.
پاسخ:
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;int j=10
)for (int i = 1; i <= 5; i++
{
;)Console.WriteLine("{0} --> {1}",i,j
;j--
}
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کارگاه  - 3کار با متغیر خارج بالک
تکمیل کارگاه
ص 65

پاسخ به فعالیتها
دستور 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.
پاسخ:
چون متغیر iدر حلقه تعریف و مقداردهی شده ولی در خارج از حلقه استفادهشده
باعث بروز خطا شده است .برای حل این مشکل تعریف متغیر  iرا در ابتدای برنامه
انجام داده ،برنامه را بدون خطا اجرا کنید.

کارگاه  - 4محاسبه مجموع
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 66

 روندنمای مسئله را کامل کنید. )1شروع
i=1 )2
sum=0 )3
 )4اگر  i<8بود برو به مرحله  5و در غیر اینصورت برو به مرحله 8
 )5مقدار  minuteرا دریافت کن
Sum=sum+minute )6
 i=i+1 )7و به مرحله  4برگرد
 )8مقدار  sumرا نمایش بده
 )9پایان
 قطعه کد زیر را در متد )( Mainوارد کرده برنامه را کامل کنید.;int sum
;int minute
;sum = 0
)for (int i = 1; i < 8; i++
{
Console.Write("please rate the day {0} enter in minute :
;)", i
;))(minute = int.Parse(Console.ReadLine
;sum = sum + minute
}
Console.WriteLine("you studied for {0} minutes a week.
;)",sum
;)(Console.ReadKey
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 برنامه را طوری تغییر دهید که مجموع ساعات مطالعه ماهانه هنرجو را نمایش.دهد
int sum;
int minute;
sum = 0;
for (int i = 1; i < 31; i++)
{
Console.Write("please rate the day {0} enter in minute :
", i);
minute = int.Parse(Console.ReadLine());
sum = sum + minute;
}
Console.WriteLine("you studied for {0} minutes a month.
",sum);
Console.ReadKey();

. برنامه را توسعه دهید تا میانگین ساعت مطالعه ماهانه هنرجو را نمایش دهدint sum;
int minute;
sum = 0;
for (int i = 1; i < 31 ; i++)
{
Console.Write("please rate the day {0} enter in minute :
", i);
minute = int.Parse(Console.ReadLine());
sum = sum + minute;
}
Console.WriteLine("you studied for {0} minutes a month.
",(float)sum/30);
Console.ReadKey();

 – خروج زودرس از حلقه5 کارگاه
، مواقعی که نیاز دارید برنامه زودتر از موعد از بالک خارج شود،در هنگام برنامه نویسی
. برای خروج زودرس از حلقه استفاده کنیدbreak میتوانید از دستور
for (int i = 10; i <= 100; ++i)
{
if (i % 10 == 0)
{
break;
}
}
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پاسخ به فعالیتها
 دستورات دریافت آنها از، در کد زیر متغیرهای موردنیاز برنامه را اعالن کرده.ورودی را تکمیل کنید

تکمیل کارگاه
67 ص

int guess;
int month;
int score = 5;
Console.Write("Enter number your month:");
month = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Clear();
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write("your guess? ");
guess = int.Parse(Console.ReadLine());
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 ! ");
}
}

)month = 11( . را يازده وارد کنیدmonth مقدار
i

Guess

score

خروجی

1

3

4

Try again !

2

8

3

Try again !

3

2

2

Try again !

4

4

1

Try again !

5

5

0

Try again!
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 پیام مناسب، بار حدس اشتباه کاربر دوم5  برنامه را طوری تغییر دهید که پس از. شماره ماه تولد را نمایش دهد،دیگری چاپشده
:پاسخ
Console.Clear();
for (int i = 1; i <= 5; i++)
{
Console.Write("your guess? ");
guess = byte.Parse(Console.ReadLine());
if (guess == month)
{
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green;
Console.WriteLine("you win ");
Console.WriteLine("your score: {0} ", score);
break;
}
else
{
score -= 1;
if (score == 0)
{
Console.WriteLine("you lose");
Console.WriteLine(" month is: " + month);
break;
}
Console.WriteLine("try again ! ");
}
}

 این برنامه تعداد حدسهای. این برنامه را میتوان به صورت زیر هم نوشت. را با پیام مناسب چاپ میکند،زدهشده پس از موفق شدن کاربر دوم
int c = 0;
Console.Write("your month? ");
string month = Console.ReadLine();
Console.Clear();
Console.Write("your guess? ");
string guess = Console.ReadLine();
for ( ; guess != month; guess = Console.ReadLine())
{
Console.WriteLine("type your guess");
c++;
}
Console.WriteLine("you win , month is " + month);
Console.WriteLine(c + " suspect after you win");
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فعالیت گروهی

ص 68

جدول را به کمک همگروهی خود کامل کنید.
قطعه کد
;for (int k = 10; k <= 15
)k++
;){ Console.WriteLine(k
};k++

) ; ;( for
= { Console.ForegroundColor
;ConsoleColor.Cyan
};)"Console.WriteLine("Iran
;int i = 1
)for ( ; i<=10; i++
= { Console.ForegroundColor
;ConsoleColor.Cyan
;)"Console.WriteLine("Iran
};i++

فعالیت منزل

ص 69
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خروجی برنامه پس از اجرا
10
12
14
ابتدا متغیر  kبا مقدار  10پر میشود و
چون کمتر از  15است نمایش داده میشود.
سپس یک واحد اضافهشده ( )11و در
برگشت حلقه به سمت باال یک واحد دیگر
نیز به آن اضافه میشود( .)12بنابراین در
هر بار گردش  2واحد به این متغیر
اضافهشده است.
بینهایت  Iranچاپ میشود.
این حلقه بهخاطر نداشتن شمارنده در واقع
به صورت یک حلقه متناوب و بینهایت
فعالیت میکند .از این حلقه در مسائلی که
احتیاج به تکرار بدون پایان داریم استفاده
میکنیم.
 5بار  Iranزیر هم به رنگ فیروزهای چاپ
میشود.
ابتدا متغیر  iبا مقدار  1پر میشود و چون
کمتر از  10است یک بار واژه  Iranنمایش
داده میشود .سپس یک واحد اضافهشده
( )2و در برگشت حلقه به سمت باال یک
واحد دیگر نیز به آن اضافه میشود ()3
بنابراین در هر بار گردش  2واحد به این
متغیر اضافه شده در واقع متغیر  iمقادیر 1
و  3و  5و  7و  9را در خود جای میدهد
که به تعداد آنها ( 5بار) واژه  Iranنمایش
داده میشود.

برای قطعه کد زیر پس از اجرا و بررسی نتیجه ،یک مسئله کاربردی بنویسید.
پاسخ :هنرجو میتواند یک یا چند مسئله برای این برنامه مثال بزند .مانند:
 نمایش مضارب عدد سه کوچکتر از 100 -بازی هپ ،برای مضارب  3طراحیشده است.

هنرستان دخترانه پروین اعتصامی هرسال به مناسبت میالد حضرت معصومه (س) 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 هستند را نمایش دهد .تعداد کل هنرجویان هنرستان در ابتدای برنامه از
کاربر دریافت شود.
پاسخ :

فعالیت منزل
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;string name
;byte counter = 0
;byte totalStudent
;)"Console.WriteLine("number of students
;))(totalStudent = byte.Parse(Console.ReadLine
();Console.Clear
;)"Console.WriteLine("name of student
)for (int i = 1; i <= totalStudent; ++i
{
();name = Console.ReadLine
)"if (name == "masoomeh
;++ counter
}
;)Console.WriteLine("tedad ==> {0}", counter

کارگاه  - 6بهکارگیری حلقه while
 قطعه کد زیر را در متد )( Mainوارد کنید و برنامه را کامل کنید.ابتدا تعریف متغیرها:

تکمیل کارگاه
ص 70

;float sum=0,avg
;int count=0
;)Console.Write("Enter mark {0} =", count+1
;))(float mark=float.Parse ( Console.ReadLine
)while(mark <= 0
{
;sum = sum + mark
;count++
;)Console.Write("Enter mark {0} =", count+1
;))(mark = float.Parse(Console.ReadLine
}

متغیر  ccountبرای شمارش تعداد هنرجویانی که نمره ادبیات آنها وارد شده به
کار گرفته شده است( .شمارش تعداد هنرجویان)
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 دستورات الزم برای محاسبه و نمایش میانگین را به برنامه اضافه کنید.پاسخ :
;avg = sum / count
;)Console.WriteLine("avg = {0} " , avg
فعالیت کارگاهی
ص 71

 قطعه کدهای زیر را  Traceکرده ،اولین و آخرین مقدار چاپ شده را در جدولزیر بنویسید.
دستور
;int i = 99
)while (i>=1
;)Console.WriteLine(--i

اولین مقدار
در خروجی
98

آخرين مقدار
در خروجی
0

ابتدا متغیر  iبا  99مقداردهی شده است ،شرط برقرار است اما هنگام نمايش مقدار
 iيکی از آن کم میشود و عدد  98نمايش داده میشود .آخر حلقه نیز مقدار  iيک
میشود و به همان علت عدد  0نمايش داده میشود.
;int i = 100
)while (i <= 1000
;)Console.WriteLine(++i

101

1001

ابتدا مقدار متغیر  100 ،iمیشود و چون کمتر از  1000است حلقه اجرا شده و ابتدا
مقدار  101نمايش داده میشود و در آخر حلقه که مقدار  1000میآيد يکی اضافه
شده و  1001به نمايش در خواهد آمد.

کارگاه  - 7یافتن بزرگترین مقدار
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 73

 متغیرهای استفادهشده در قطعه کد زیر را اعالن کرده ،قطعه کد زیر را تکمیلو برنامه را اجرا کنید.
پاسخ:

;int hour, max
;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue
;)"Console.WriteLine("\nEnter 0 for Exit
;)" Console.Write("enter hour:
;))(hour = int.Parse(Console.ReadLine
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;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 داخل حلقه  whileبزرگتر از صفر است و با واردکردن یکی از اعداد منفی
یا صفر شرط خروج از حلقه برقرار و از برنامه خارج میشود.
 برنامه را طوری تغییر دهید که کمترین و بیشترین ساعت کاری را نمایش بدهد.پاسخ:
برای به دست آوردن مقدار بزرگتر و کوچکتر از میان تعدادی عدد راهحل
ارائهشده این است که مقدار اول را هم بزرگتر و هم کوچکتر در نظر بگیریم و
باقیمانده مقادیر را با آنها مقایسه کنیم .بنابراین در کد نوشتهشده مقدار اولین
ساعت خواندهشده و به عنوان بزرگترین و کوچکترین مقدار در متغیرهای min
و maxذخیره شده است و پسازآن تا زمانی که مقدار واردشده بزرگتر از صفر
است ،مقادیر خواندهشده با همین دو متغیر مقایسه شده و در صورت برقراری
شروط نوشتهشده مقادیر این متغیرها تغییر میکند.
;int hour, min, max
;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue
;)"Console.WriteLine("\nEnter 0 for Exit
;)" Console.Write("enter hour:
;))(hour = int.Parse(Console.ReadLine
;max = hour
;min = hour
)while (hour > 0
{
)if (hour > max
;max = hour
)else if (hour < min
;min = hour
;)"Console.WriteLine("\nEnter 0 for Exit
;)" Console.Write("enter hour:
;))(hour = int.Parse(Console.ReadLine
}
;)Console.WriteLine("max= {0}", max
;)Console.WriteLine("min= {0}", min
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کارگاه  - 8کاربرد حلقههای متداخل
درصورت استفاده از یک حلقه بعنوان دستور حلقه دیگر ،حلقه تودرتو ایجاد خواهد
شد .به تکه برنامه زیر نگاه کنید.
)for (int i = 0; i <= 10; ++i
)for (int j = 0; j <= 10; ++j
;)"*"(Console.WriteLine

در برنامه باال در بدنه حلقه  forیک حلقه
دیگر وجود دارد .البته چنین تعریفی در
خصوص حلقه نامعین  whileنیز صادق
است .شکل روبهرو مفهوم حلقه تودرتو را
برای حلقه معین  forنشان میدهد .در این
شکل میبینید که بهجای دستور حلقه p
یک حلقه دیگر یعنی حلقه  qاجرا میشود.
بهطورکلی حلقههای تودرتو (بدون توجه به معین بودن یا نامعین بودن) را میتوان به
دو دسته کلی تقسیم کرد:
 )1حلقههای تودرتوی مستقل
تمام قسمتهای حلقه (مقدار اولیه – مقدار نهایی – گام حلقه – دستور حلقه) مستقل،
مشخص و معلوم هستند.
)for(int i=0;i<=10;++i
)for(int j=0;j<=10;++j
;)"*"(Console.WriteLine

در این نوع حلقهها بهراحتی میتوان تعداد تکرار دستورات را محاسبه کرد.
 + 1مقدار اولیه  -مقدار نهایی = تعداد تکرار حلقه
کافی است از روش محاسبه تعداد تکرار حلقههای مستقل تکی تعداد تکرار حلقهها را
به صورت مجزا حساب کرده سپس عددهای بهدستآمده را در یکدیگر ضرب کنیم.
تعداد کل تکرارها =تعداد تکرار حلقه اول *تعداد تکرار حلقه دوم *. *. *.......
 )2حلقههای تودرتوی غیرمستقل (وابسته)
در این نوع حلقهها ،حلقههای داخلی به حلقههای بیرونی وابسته هستند درواقع یکی
از قسمتهای حلقه معلوم و مشخص نیست.
)for (int p = 0; p <= 10; ++p
)for (int q = 0; q <= p; ++q
;)"*"(Console.WriteLine
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مشاهده میکنیم که حلقه دوم یعنی حلقه  qدر بخش نهایی به حلقه  pوابسته است.
تأثیری که این وابستگی دارد این است که دیگر نمیتوان مقدار گردش حلقه دوم را
به صورت صحیح و با استفاده از فرمول محاسبه کرد.
)for (int p=1 ; p<=5 ; ++p
)for(int q=1 ; q<=p;++q
;)Console.WriteLine("{0}",q

بنابراین برای محاسبه تعداد گردش یا به دست آوردن خروجی اینگونه حلقهها باید
از جدول درستی که قبالً توضیح دادیم بهره ببریم.
مثال :خروجی تکه برنامه زیر چیست؟
)for (int p = 1; p <= 5; ++p
{
)for (int q = 1; q <= p; ++q
{
;)Console.Write("{0}", q
}
;)(Console.WriteLine
}

برای به دست آوردن خروجی این برنامه یک جدول درستی با همان توضیحات قبلی
ترسیم میکنیم .میبینید که تعداد گردش حلقه دوم یعنی حلقه  qبه حلقه  pوابسته
شده است .برای مثال هنگامیکه  pمقدار  3را دریافت کرده حلقه  qنیز تا شماره 3
حرکت کرده است .در شکل خروجی نهایی این تکه برنامه را مشاهده میکنیم.
پاسخ به فعالیتها
برای تنظیم نمایش جدولضرب بهجای جانگهدار از متد SetCursorPosition
استفاده کنید.

تکمیل کارگاه
ص75

;Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green
)for (int i = 1; i <= 5; i++
{
;)Console.SetCursorPosition(3, i + 3
)for (int j = 1; j <= 5; j++

;)Console.Write("{0,4}", i * j
};)(Console.WriteLine
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فعالیت منزل
ص75

سیستم نوبتدهی مطب دندانپزشکی را طوری تغییر دهید که برای یک هفته که
شامل شش روز کاری است نوبتدهی انجام دهد.
)for (int j = 1; j <= 6; j++
)for (int i = 1; i <= 20; i++
;)Console.WriteLine(i

شروع

J=1

J<=6

I=1

I<=20

 Iرا نمایش بده

I=I+1
J=J+1

پایان
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کارگاه  - 9توسعه حلقه متداخل
پاسخ به فعالیتها
 جدول روبهرو را تکمیل کنید .برنامه را اجرا کنید آیا با خروجیهای جدول شمامطابقت دارد؟
تعداد اسکناسهای  5هزار تومانی

تعداد اسکناسهای  2هزار تومانی

10
8
6
4
2
0

0
5
10
15
20
25

تکمیل کارگاه
ص 75

پاسخ:
بله -دقیقاً همان خروجی هایی را تولید خواهد کرد که در جدول به دست آورده
بودیم .البته خودپرداز بر اساس موجودی اسکناسها پرداخت را انجام خواهد داد.
اما در اینجا اولین مقادیر  Xو  Yبهدستآمده را استخراج خواهد کرد یعنی همان
ردیف اول جدولی که شما پرکردهاید.
مقدار نهایی  Xمقدار  25در نظر گرفتهشده است ،زیرا بر اساس رابطه 2000 * 25
=  50000خواهد شد و مقدار نهایی  Yمقدار  10در نظر گرفتهشده است ،زیرا بر
اساس رابطه 10 * 5000 = 50000خواهد شد.
 برنامه چند حالت را با مقادیر مختلف ( )X,Yآزمایش میکند تا به جواب برسد؟پاسخ:
برای به دست آوردن جواب این سؤال ابتدا باید تعداد تکرار حلقه  Xو سپس تعداد
تکرار حلقه  Yرا به دست آورده و سپس این مقادیر را در یکدیگر ضرب کنیم.
Xتعداد تکرار حلقه = 25 = 1+1-25
Yتعداد تکرار حلقه = 10 = 1+1- 10
و درنهایت تعداد کل تکرارها برابر است با 10 * 25 = 250
 برنامه را با فرض اینکه خودپرداز اسکناس  10هزارتومانی هم دارد ،بنویسید.) for( int x=0 ; x <= 25 ; x++
) for( int y=0 ; y <= 10 ; y++
) for ( int z=0 ; z <= 5 ; z++
) if ( 2000*x + 5000*y + 10000*z == 50000
; )Console.WriteLine("X={0},Y={1},Z={2}",x,y,z
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 برنامه را طوری تغییر دهید که وجه نقد درخواستی کاربر را از ورودی دریافتکند.
;))(int p= int.Parse(Console.ReadLine
) for( int x=1 ; x <= p/2 ; x++
) for( int y=1 ; y <= p/5 ; y++
)if ( 2000*x + 5000*y == p
; )Console.WriteLine ("X={0},Y={1}",x,y

واحد یادگیری 4

شایستگی کار با آرایه
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
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آرایه

عنصر

رشته

پیمایش آرایه

جستوجوی خطی

کالس آرایه

جستوجوی دودویی

کاراکتر

طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :کار با آرايه

کالس :يازدهم

پیام جلسه (هدف کلی) :هنرجو بتواند مسئله آرايهای را تشخیص داده و آن را با آرايه انجام دهد.
اهداف يادگیری
فعالیت
ارزشیابی رفتار
ورودی
ايجاد انگیزه

طبقه هدف :حیطه عاطفی/
شناختی /روانی  -حرکتی

زمان

فعالیتها
کار هنرآموز

فیزيکی
کار هنرجو

مدت
(دقیقه)

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از
کدنویسی و آشنایی با مفهوم آرایه

تعریف آرایه  -اعالن آرایه  -معرفی شماره عناصر آرایه

مشارکت در پاسخگویی و تعامل

30

نمایش فیلم

با استفاده از آرایه یک مسئله را حل کند.

یک روندنما برای آرایه ترسیم کند.

30

هنرجویان مطالب پایه را میآموزند.
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مسئلهای را با استفاده از آرایه حل کند.
ارائه مفاهیم کلیدی توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و
(توضیح هنرآموز) ایجاد عالقه و انگیزه در هنرجویان (بینشی) روشهای جستوجو را بیان کرده و کدنویسی الزم را انجام دهد.

با توجه به فعالیتهای کارگاهی کتاب،
فعالیت کارگاهی هنرجو باید توانایی کار با آرایه را داشته باشد
هنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت کارگاهی به هنرجو داده و از آنها میخواهد به
هنرجویان در گروههای خود ،گزینههای دیگر
و کارگاه عملی و فعالیت کارگاهی را انجام
صورت گروهی به انجام آن بپردازند.
(تمرين هنرجويان)
را با آزمونوخطا میآموزند.
دهد.
هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند با
ارزيابی فعالیتها طرح یک مسئله که با استفاده از حلقه حل از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به انجام فعالیتهای کارگاهی
دقت و سرعت و با خالقیت به انجام فعالیت
بپردازند .قبل از شروع به کار هنرجویان ،مالکهای ارزیابی تمرینها به آنها داده میشود.
میشود.
ارائه تمرين
کارگاهی بپردازند.
توجه و دقت و پرسش و پاسخ ،انجام
ارائه نکات تکمیلی هنرجو باید مسئله را شناخته و آرایه مناسب
را انتخاب کرده و روندنمای مربوط به آن را با توجه به مفاهیم بیانشده ،بخشی از فعالیتهای کارگاهی را برای هنرجویان شرح دهد .فعالیتهای گروهی و ارائه راهحلهای جدید
(جمعبندی)
برای مسائل.
ترسیم کرده و به کدنویسی بپردازد.
هنرجویان در گروههای خود سعی میکنند.
این ارزشیابی در دو شاخه انفرادی و گروهی انجام میشود:
ارزشیابی شايستگی هنرجو باید بتواند یک مسئله را شناخته و از هنرجویان خواسته میشود در گروههای تعیینشده به انجام پروژه این بخش از واحد در مدتزمان تعیینشده با نهایت دقت و
سرعت با ایجاد خالقیت به انجام پروژه
کار بپردازند .نمرهای به کار گروهی هنرجویان داده میشود .آزمون برای هنرجویان به
آرایه مناسب برای حل آن انتخاب کرده،
(ارزشیابی پايانی)
بپردازند.
صورت انفرادی برگزار میشود .نمره گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.
کدنویسی را عملی انجام دهد.
قبل از شروع به کار ،مالکهای ارزیابی پروژه به آنها داده میشود.
ابزارهای مورد نیاز ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،برنامه VS
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ج) ورود به بحث
بارها اتفاق افتاده است که شما احتیاج به ذخیره دادههایی برای استفاده در حال و
آینده داشتهاید .از هنرجوی خود بپرسید که آیا تا به حال به فهرستی از داده برخورد
کرده است؟ آیا در اطراف خود دادههای همنوعی را دیده است؟ شاید بزرگترین چالش
این فصل درک مفهوم پالک و اندیس خانههای آرایه است .بهتر است خیابان یا
کوچهای که هنرجوی شما در آن زندگی میکند را مثال بزنید .مثالهای متنوعی را
برای هنرجویان خود مطرح کنید تا در حین تدریس این مشکل را به حداقل برسانید.
مثال به آنها بگویید فهرستی از اسامی دوستان هممحلهای خود تهیه کنند.
بهمنظور تعیین سطح دانشآموزان میتوانید سؤاالتی ازایندست طرح کنید:
سؤال  :1به نظر شما چگونه میتوانیم قد دانشآموزان یک کالس را ثبت کنیم؟
سؤال  :2کدام یک از شما قبالً تعدادی اسم را در کنار هم نوشتهاید؟ مثال بزنید.
سؤال  :3آیا تا به حال در یک کوچه به دنبال یک شخص که فقط نام خانوادگی او را
میدانید گشتهاید؟
سؤال  :4آیا تا به حال فهرستی از اسامی و دادهها را دیدهاید؟ مثال بزنید.
سؤال  :5آیا تا به حال در بین تعدادی از اسامی به دنبال اسم خاصی گشتهاید؟
سؤال  : 6چند نمونه از کاربردهای فهرست را نام ببرید.
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داشتن طرح درس و طراحی
آموزش مناسب

استفاده ازشیوه های پروژه
محوری ( )Pblدر تدريس

آشنايی با نرم افزار VS

راهکارهای عمومی
تدريس اثر بخش

نصب نر م افزار و استفاده
از help

تعريف پروژه گروهی

نظارت فرايندی در تکمیل
پروژه

مشاهده فیلم
های کاربردی
تکنیک محور
استفاده از منابع
کتابخانه ای

استفاده از
منابع
بروزرسان
تخصصی

راهکارهای
افزايش دانش
برنامه نويسی
حلقه ها

مشاوره با افراد
متخصص

تمرين و اجرای
عملی کارگاهها

مشاهده نمونه
کارهای مختلف
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تدریس
آرایه
در برنامهنویسی یاد گرفتیم که یک متغیر را تعریف کرده و سپس آن را مقداردهی
کنیم .اما مشکلی که پیش میآید این است که مقدار دوم باعث از بین رفتن مقدار
اول و به همین ترتیب مقدار سوم باعث از بین رفتن مقدار دوم میشود و این روال
همچنان ادامه دارد ( .شکل زیر را ببینید )
در این شکل مقدار نهایی متغیر A
عدد  17خواهد بود و مقادیر قبل از
17همگی از بین خواهند رفت .حال
این سؤال پیش میآید که اگر بخواهیم
دادههای قبلی این متغیر را نگهداری
کنیم چه کار باید انجام دهیم؟
مثال :برنامهای بنویسیدکه  100عدد را به عنوان دمای شهر بخواند ،ابتدا اعداد مثبت
(دمای باالی صفر) و سپس اعداد منفی(دمای زیر صفر) را نمایش دهد.
درصورتیکه از روشهای قبلی استفاده کنید برای ذخیره این اعداد به صورت جداگانه
به  100متغیر احتیاج خواهید داشت .شاید بگویید از حلقهها استفاده میکنیم .آیا
میتوانید دادهها را نگهداری کنید؟ چه مشکالتی برای حل اینگونه مسائل خواهید
داشت؟ باید نوع دادهای داشته باشیم که  100عدد را در خود نگهداری کند .یعنی نوع
دادهای که  100فضای خالی و همنوع و هماندازه در اختیار شما بگذارد .به اینگونه
متغیرها آرایه میگویند.
فرض کنید یک تکه مستطیل به نام  Pدارید و آن را به قسمتهای مساوی تقسیم
میکنیم ( .شکل زیر )
p

مستطیل مشکیرنگ را با خطوط قرمز به قسمتهای مساوی تقسیم کردهایم .راهحل
دسترسی به خانه رنگیشده شمارهگذاری تمام خانهها است.
حال به شکل جدید نگاه کنید .در تمام زبانهای برنامهنویسی رایج شماره خانههای
آرایه که به آنها اندیس آرایه میگویند از صفر شروع میشود .پس برای دسترسی به
خانه شماره  4از آرایه  pباید اندیس 3
را در نظر بگیریم (].)p[3
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میتوانیم برای انجام عملیات بر روی آرایه از حلقههای معین و نامعین (که عملیات
شمارش را انجام میدهند) استفاده کنیم.
به تکه برنامه زیر دقت کنید .آرایه
 computerدارای  5خانه هست که
هر کدام از این خانهها میتواند
یکرشته را در خود جای دهد ،پس
نوع آرایه رشتهای است.
;]string[] computer = new string[5
;]long[] price = new long[5

چون خانههای آرایه در کنار هم قرار دارند ،بنابراین میتوان با استفاده از حلقهها بر
روی آنها عملیات خواندن ،نوشتن یا پردازش را انجام داد.
)for (int i = 0; i <= 4; i++
{
;)(computer[i] = Console.ReadLine
;))(price[i] = int.Parse(Console.ReadLine
}

یا
)for (byte i = 0; i <= 6; ++i
{
;)]Console.WriteLine(week[i
;++i
}

یا
)for (int i = 0; i <= price.Length; i++
;]sumPrice += price[i

شیوه و الگوی پیشنهادی
از هنرجویان خود بخواهید که اسامی دو نفر از همکالسیهای خود را یادداشت کنند.
حاال دوباره بگویید دو نفر دیگر را یادداشت کنند ،این کار را برای  10هنرجو انجام
دهید .از آنها بپرسید راهکار جدیدی برای این کار سراغ دارند؟ حتماً میگویند نام 10
نفر را با هم وارد کنیم .حاال از آنها بخواهید که به هر کدام از این اسامی یک شماره
اختصاص بدهند .به هنرجویان بگویید نفر شماره  3و  5را نام ببرند.
از هنرجویان بخواهید در بین اسامی نوشتهشده نام علی را پیدا کنند و شماره خانهاش
را بنویسند .این بار از آنها بخواهید تا اسامی را مرتب کنند و بار دیگر اسامی را از انتها
به ابتدا یادداشت کنند.
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مشکالت متداول در فرآيند ياددهی – يادگیری
شاید بتوان گفت بزرگترین مشکل درک مفهوم اندیس خانههای آرایه است ،چراکه
اندیس آرایه از شماره صفر شروع میشود .درک هنرجویان بر اساس پالک خانههایی
است که در آنها زندگی میکنند که از شماره  1شروع میشوند و این میتواند یک
چالش برای بیان آرایه باشد.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی
ص 79

روندنمایی رسم کنید که اسامی پنج هنرجو را دریافت کرده سپس اسامی را از آخر
به اول نمایش دهد .برنامه این الگوریتم را به زبان سی شارپ بنویسید.
پاسخ:
 )0شروع
 )1خواندن n1,n2,n3,n4,n5
 )2نمایش n5,n4,n3,n2,n1
 )3پایان
در این فعالیت مشاهده میکنیم که به تعداد اسامی باید دستورات ورودی و
خروجی بکار ببریم .نکته این سؤال در این است که از حلقه forنیز نمیتوان
استفاده کرد .در چنین مسئلههایی بهترین روش استفاده از آرایه است.
;string n1, n2, n3, n4, n5
;)(n1 = Console.ReadLine
;)(n2 = Console.ReadLine
;)(n3 = Console.ReadLine
;)(n4 = Console.ReadLine
;)(n5 = Console.ReadLine
;)Console.WriteLine("{0}{1}{2}{3}{4}",n5,n4,n3,n2,n1
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یک پروژه جدید ایجاد کنید و دستور اعالن آرایه و دستور ایجاد آرایه  nameرا
بنویسید .بررسی کنید محتوای هر عنصر آرایه چیست ؟

فعالیت کارگاهی
ص 80

 آرایهای به نام  salaryبرای نگهداری حقوق  300کارمند اعالن کنید. آرایهای به نام  vowelsبرای نگهداری حروف صدادار انگلیسی اعالن کنید. آرایه ای به نام  lampبرای نگه داری وضعیت روشن و خاموش بودن پنج المپاعالن کنید.
 آرایهای با نام دلخواه برای نگهداری اسامی ماههای سال اعالن کنید. آرایهای با نام دلخواه برای نگهداری معدل هنرجویان کالس اعالن کنید.پاسخ :

فعالیت کارگاهی
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;]= new long [300
;]= new char [5

1) long [ ] salary
2) char [ ] vowels

;]3) byte [ ] lamp = new byte [5
; ]4) string [ ] months = new string[12

;]5) float [ ] average = new float [30

چرا برای مراجعه به خانه سوم آرایه ،از اندیس  2استفاده شده است؟
پاسخ :چون اندیسهای خانههای آرایه از صفر شروع میشوند.

کنجکاوی
ص 81
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کارگاه  -1تعریف و مقداردهی آرایه
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 82

 برای ذخیره کردن اسامی قطعات دیگر ،چه تغییری در کد باید بدهیم؟پاسخ :
ابتدا باید تعداد خانههای آرایه را زیاد کنیم و سپس آنها مقداردهی کنیم.
 برای نگهداری قیمت قطعات رایانه ،آرایه  priceرا متناظر با آرایه نام قطعاتاعالن کنید.
پاسخ :
;]string[] computer = new string[5
;]long[] price = new long[5

 برنامه را با کلید  F10تا رسیدن به دستور مقداردهی ] price[2اجرا کنید ومحتوای آرایه  priceرا مشاهده کنید.
پاسخ :

 دستور زیر را جایگزین کد مرحله  9کنید .به جای عدد  4عدد  5را قرار دهید.خطای رخ داده چیست؟
string[] computer= new string[4]{"CPU", "MainBoard",
;}""RAM", "HDD", "DVD

پاسخ:

91

در صورتیکه تعداد خانههای آرایه نسبت به مقادیر واردشده کمتر باشد برنامه خطا
نشان خواهد داد.

 دستوری برای تغییر مقدار عنصر شماره  3آرایه  computerبه " "keyboardبه کد اضافه کنید.
پاسخ:
;"computer[2] = "keboard

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

کنجکاوی
ص 85

;)Console.WriteLine(price

پاسخ  :خیر ،درصورتیکه از این دستور استفاده کنید متد  ToStringبرای شی
مورد نظر صدا زده شده و پیشفرض عملکرد متد مذکور اجرا میشود .به همین
جهت مقدار ][ System.Int64در خروجی چاپ میشود.
;byte countMark
;byte countStudent
;float mark
;double sum = 0
;double average = 0
;double minAverage = 0
;double maxAverage = 0
;maxAverage = 0
;minAverage = 20
)for (countStudent = 1; countStudent <= 2; countStudent++
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{
Console.WriteLine("
countStudent );

===

student

{0}

===

\n"

,

==>

",

sum = 0;
for (countMark = 1; countMark <= 5; countMark++)
{
Console.Write("please
countMark);

enter

your

mark

{0}

mark = Single.Parse(Console.ReadLine());
if ((mark >= 0) && (mark <= 20))
sum = sum + mark;
}
average = sum / 5;
Console.WriteLine("average
countStudent, average);

student

{0}

is

==>

{1}",

if (average > maxAverage)
maxAverage = average;
if (average < minAverage)
minAverage = average ;
Console.WriteLine("\n ========= \n");
}
Console.WriteLine("Max average in your class is ===> {0}
", maxAverage);
Console.WriteLine("Min average in your class is ===> {0}
", minAverage);
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کارگاه  - 2نمایش عناصر آرایه
پاسخ به فعالیتها
 برنامه را با عدد  7اجرا کنید.پاسخ:
چون عدد  7از آخرین اندیس این آرایه بیشتر است با خطایی از نوع
 System.IndexOutOfRangeExceptionمواجه میشود که نشان میدهد
آرایه دارای عنصری با این اندیس نیست.

تکمیل کارگاه
ص 85

 اگر بخواهیم بهجای اعداد  0تا  ،6اعداد  1تا  7دریافت شود ،چه تغییری باید دربرنامه ایجاد کنیم؟
پاسخ:
;)]Console.WriteLine(week[--num

 دستوراتی به برنامه اضافه کنید که اگر شماره واردشده در محدوده مجاز نبود،پیام مناسب نمایش داده شود.
پاسخ:
)if (num < 1 || num > 7
;)" !!! Console.Write("please enter correct number
else
;)]Console.WriteLine(week[--num

برنامهای بنویسید که اسامی روزهای زوج آرایه  weekرا نمایش دهد.
پاسخ:

فعالیت کارگاهی
ص 86

)for (int i = 0; i <= 6; i += 2
{
;)]Console.WriteLine(week[i
}

94

 دریافت عناصر آرایه از کاربر-3 کارگاه
پاسخ به فعالیتها
. تعداد قطعات رایانه را از ورودی دریافت کنید:پاسخ

تکمیل کارگاه
87 ص

int count;
count = int.Parse(Console.ReadLine());
long[] price = new long[count];
string[] computer = new string[count];
for (int i = 0; i < count; i++)
{
computer[i] = Console.ReadLine();
}

 قیمت قطعات را هم،computer  برنامه را تغییر دهید تا عالوه بر عناصر آرایه.دریافت کند
:پاسخ
for (int i = 0; i < count; i++)
{
computer[i] = Console.ReadLine();
price[i] = long.Parse(Console.ReadLine());
}

. قیمت قطعات و قیمت کل را نمایش دهد، برنامه را طوری تکمیل کنید که نام:پاسخ

تکمیل کارگاه
87 ص

int count;
long sumprice = 0;
count = int.Parse(Console.ReadLine());
long[] price = new long[count];
string[] computer = new string[count];
for (int i = 0; i < count; i++)
{
computer[i] = Console.ReadLine();
price[i] = long.Parse(Console.ReadLine());
}
for (int i = 0; i <price.Length; i++)
sumprice += price[i];
for (int i = 0; i < count; i++)
Console.WriteLine(" {0} {1} ", computer[i], price[i]);
Console.WriteLine(sumprice);
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کارگاه  - 4پیمایش نویسههای رشته
پاسخ به فعالیتها
 دستورات الزم را برای دریافت یکرشته از کاربر بنویسید.پاسخ:

تکمیل کارگاه
ص 88

;string mystr
;)(mystr = Console.ReadLine

 دستورات زیر را به کد اضافه کنید .خروجی آن چیست؟)for (int i = 0; i < mystr.Length; i++
;)]Console.WriteLine(mystr[i

پاسخ :خروجی نمایش کاراکترهای رشته ورودی به صورت ستونی است.
 کد زیر را جایگزین مرحله  3کنید.)foreach (char c in mystr
;)Console.WriteLine(c

پاسخ :دقیقاً همان رشته را تولید میکند.
 برای نمایش معکوس رشته ،کد زیر را تکمیل کنید.)for (int i = mystr.Length - 1; i >=0 ; i--
;)]Console.WriteLine(mystr[i

 آیا میتوان این کد را با دستور  foreachنوشت؟پاسخ  :خیر

کارگاه  - 5ویرایش عناصر آرایه
پاسخ به فعالیتها
 با اعالن آرایه و متغیرهای مناسب ،کد زیر را برای دریافت محصوالت تکمیلکنید.
پاسخ :
ابتدای کد اضافه شود:

تکمیل کارگاه
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;int i
;int temp
;]int[] priceList = new int[50

 دستورات محاسبه مالیات ارزش افزوده را بنویسید .در این کد نقش متغیر  iو jچیست؟
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پاسخ:
متغیر  iشماره محصوالت واردشده را نگهداری میکند.
متغیر  jبه تعداد محصوالت واردشده که درمکان  iذخیرهشده است امکان محاسبه
مالیات بر ارزش افزوده و ذخیره در همان خانه متناظر را ایجاد میکند.
 در قطعه کد  3تبدیل صریح  intرا حذف کنید .چه خطایی رخ میدهد؟ چرا؟پاسخ :چون محاسبه ارزش افزوده مقدار اعشاری ( )doubleتولید میکند و فضای
حافظه اشغالی توسط متغیر اعشاری بیشتر از فضای اشغالی متغیر صحیح ()int
است بنابراین خطا رخ خواهد داد.

فعالیت منزل
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برنامهای بنویسید که هزینه روزانه یک ماه شما را دریافت کرده ،در یک آرایه ذخیره
کند .سپس هزینه ماهانه و میانگین هزینه روزانه شما را محاسبه کرده ،نمای ش
دهد.
پاسخ:

;int temp
;double totalPrice
;]int[] cost = new int[30
;int i
)for ( i = 0; i < 30; i++
}
;)Console.WriteLine("Enter the cost of {0} th day : ", i+1
;))(temp = int.Parse(Console.ReadLine
)if (temp > 0
;cost[i] = temp
else
;break
{
;totalPrice = 0
)for (int j = 0; j < i; j++
;]totalPrice = totalPrice + cost[j
Console.WriteLine("sum
cost
of
month
>==
{0}",
;)totalPrice
Console.WriteLine("average cost of day ==> {0} ",
;))(totalPrice / i
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شرح برنامه:
متغیر  tempبرای دریافت مقدار هزینه روزانه تعریف شده است ،بنابراین اگر این
هزینه صفر یا منفی باشد حــلقه (  ) iایجادشده با دریافت چنین عددی خاتمه پیدا
خواهد کرد و در حلقه دوم مجموع هزینهها و میانگین آنها ،به تعداد روزها محاسبه
خواهد شد (  ) jکه در حلقه باال برای آنها هزینه روزانه دریافت شده است .بنابراین
میبینید که متغیر  jبا متغیر  iمقایسه شده است .در متغیر  sum_costمجموع
هزینهها حساب شده است .برای اینکه میانگین هزینهها به صورت اعشاری نمایش
داده شود از تبدیل مستقیم ) (double)sum_cost / iاستفاده شده است.
جستوجو در آرايه
در روش جستوجوی خطی ،جستوجوی اطالعات معموالً در فهرست نامرتب صورت
میگیرد .در فهرست نامرتب ،برای یافتن یک قلم اطالعات خاص ،تنها راهحل این است
که عناصر فهرست را از اولین عنصر تا آخرین عنصر (یا بالعکس) با اطالعات موردنظر
مقایسه کنیم .اگر عنصری از فهرست ،با اطالعات موردنظر برابر باشد یا به پایان فهرست
برسیم ،عمل جستوجو خاتمه مییابد.
فرض کنید فهرست زیر (آرایه  )Xموجود است :
]X[3

]X[2

]X[1

]X[0

35

20

5

15

X

در این فهرست میخواهیم عدد  20را به طور خطی جستوجو کنیم .مقدار  20را با
خانه اول مقایسه میکنیم .اگر برابر نبود باید به خانه بعدی برویم و تا زمانی که
محتوای خانهای  20نباشد جستوجو را ادامه دارد .این جستوجو دو حالت دارد.
حالت اول :جستوجوی موفق ،یعنی مقدار جستوجو شده در فهرست باشد.
حالت دوم :جستوجوی ناموفق ،یعنی مقدار جستوجو شده در فهرست نباشد.
تعداد جستوجوها وابسته به بودن و یا نبودن عنصر مورد نظر است .در صورتی که
عنصر موجود باشد به شماره محل قرارگیری عنصر شمارش صورت گرفته است( .در
خانه اول یک جستوجو و در خانه دهم 10 ،جستوجو) ولی اگر عنصر مورد نظر
موجود نباشد ،باید تمام خانهها مورد جستوجو قرار بگیرند که در این صورت تعداد
جستوجوها به اندازه طول آرایه خواهد بود.
پاسخ به فعالیتها
یک آرایه نامرتب شامل اسامی  100هنرجو داریم .برای پیدا کردن نام یک هنرجو
در این آرایه به روش جستوجوی خطی چند مقایسه نیاز است؟ جدول را کامل
کنید.
پاسخ:
مکان عنصرموردنظر

اول آرایه

وسط آرایه

آخر آرایه

در آرایه نباشد

تعداد مقايسه

1

50

100

100
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فعالیت گروهی
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در هریک از موارد زیر تعیین کنید از روش جستوجوی خطی یا دودویی استفاده
میشود؟ انتخاب روش بر اساس چه معیاری است؟
 )1یافتن کارنامه تحصیلی یک هنرجو در بین سایر کارنامههای مرتبشده بر
اساس نام هنرجویان
 )2پیدا کردن یک کتاب بر اساس نام آن کتاب در کتابخانه
 )3پیدا کردن یک کتاب بر اساس کد کتاب در کتابخانه
 )4پیدا کردن نام هنرجویی که در کالس باالترین معدل را دارد ،اگر اسامی بر
اساس معدل مرتب شده باشند.
پاسخ:
نوع
جستوجو

معیار انتخاب

1

دودویی

فهرست کارنامهها بر اساس نام هنرجویان مرتب شده است.

2

خطی

فهرست مرتب شده نیست.

3

خطی

فهرست مرتب شده نیست.

4

دودویی

فهرست هنرجویان بر اساس معدل آنها مرتب شده است.

رديف

کارگاه  - 6پیادهسازی جستوجوی خطی
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 92

 برای جستوجو در آرایه  carکدهای زیر را بنویسید.پاسخ :این بخش برای آموزش جستوجوی خطی بیان شده است .در روش
جستوجوی خطی مقدار مورد جستوجو که در اینجا واژه  prideاست با محتوای
تکتک خانههای آرایه مقایسه میشود .دو حالت رخ خواهد داد ،در حالت اول
محتوای خانه آرایه نام دیگری بهغیراز  prideاست ،مثالً  mazdaکه در این حالت
جستوجو از خانه بعدی ادامه خواهد یافت و در حالت دوم مقدار خانه با واژه pride
برابری خواهد کرد که در این صورت نام ماشین و محل خانه یافتشده به نمایش
درخواهد آمد.
 برنامه را طوری تغییر دهید تا قیمت خودروی مورد جستوجو در خروجینمایشداده شود.
پاسخ:
Console. WriteLine"{0} found in {1} and price {2}",
;)]item, i, price[i

 مقدار  itemرا برابر  Hyundaiقرار دهید .خروجی چیست؟پاسخ:
99

;"String item = "Hyundai

خروجی مانند قسمت قبل است با این تفاوت که به جای  prideماشین Hyundai
جستوجو و اطالعات آن ماشین نمایش داده میشود.
 برای تشخیص یافتن و یا عدم یافتن عنصر ،کد را به صورت زیر تغییر دهید .نقشمتغیر  foundدر این کد چیست؟
پاسخ:
متغیر  foundنقش یک پرچم را بازی میکند که درصورتیکه مقدار آن  trueشود
اطالعات ماشین موردنظر نمایش داده میشود و در غیر این صورت یک پیام مناسب
برای اطالع کاربر نمایش میدهد .شرط  falseدر انتهای حلقه بررسی میشود.
برنامه را طوری تغییر دهید که نام خودرو را از ورودی دریافت کند.پاسخ:
;)(item = Console.ReadLine

برنامهای بنویسید که نام و نمره هنرجویان را از ورودی دریافت کرده ،در آرایه
مناسب ذخیره کند .سپس نام هنرجویانی را نمایش دهد که نمره  20گرفتهاند.
پاسخ:

فعالیت منزل
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;int length = 10
;]string[] name = new string[length
;]double[] mark = new double[length
)for (int i = 0; i <length; i++
{
();name[i] = Console.ReadLine
;))(mark[i] = double.Parse(Console.ReadLine
}
)for (int i = 0; i <length; i++
)if (mark[i] == 20
;)]Console.WriteLine("mark {0} is 20. ", name[i

 هنرجویی یک عدد بین  1تا  100انتخاب کرده ،آن را یادداشت میکند .برندهشخصی است که با کمترین تعداد ،عدد مورد نظر را حدس بزند .شما چه الگوریتمی
برای برنده شدن پیشنهاد میکنید؟ بهتر است اولین حدس چه عددی باشد؟
پاسخ :
بهتر است اولین حدس عدد  50باشد .و بهترین الگوریتم استفاده از عدد وسط
یعنی  50است .حاال با توجه به بزرگتر بودن یا کوچکتر بودن در نیمه اول اعداد
(  )49-1و نیمه دوم اعداد ( )100-51باز هم باید حد وسط را ادامه دهیم.
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 هنرجویی عدد  59را یادداشت کرده است .در روش جستوجوی دودویی حداکثربا چند مقایسه عدد مورد نظر حدس زده خواهد شد .جدول زیر را کامل کنید.
پاسخ :
برای یافتن عدد  59با پنجمین مقایسه عدد به دست آمده است.
مقايسه

نتیجه مقايسه

عدد عددحدسزدهشده آخرين عدد اولین عدد
آرايه
آرايه
موردنظر
(وسط آرايه)

1

عدد بزرگتر است.

59

50

100

1

2

عدد کوچکتر است.

59

75

100

51

3

عدد کوچکتر است.

59

62

74

51

4

عدد کوچکتر است.

59

56

61

51

5

عدد درست است.

59

59

61

57

کارگاه  - 7متدهای کالس Array
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
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 مقدار متغیر  foundپس از اجرای برنامه چیست؟ عملکرد متد IndexOfچیست؟
پاسخ:
مقدار  foundپس از اجرای برنامه  2است و عملکرد متد  :IndexOfاندیس اولین
وقوع یک مقدار را در آرایه تعریفشده برمیگرداند.
;)VariableName = Array. IndexOf (array_name, value
 اگر  X=60قرار دهیم خروجی چه میشود؟پاسخ :
به ازای مقدار  x=60برنامه اندیس  -1را نمایش میدهد.
کد زیر را به برنامه اضافه کنید.
;)int found = Array.LastIndexOf(a, x
;)Console.WriteLine(found

مقدار متغیر  foundپس از اجرای این دستور چیست؟ تفاوت عملکرد متد
 LastIndexOfبا متد  IndexOfچیست؟
پاسخ:
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مقدار  foundپس از اجرای برنامه  6است.
عملکرد متد  :LastIndexOfاندیس آخرین وقوع یک مقدار را در آرایه تعریفشده
برمیگرداند.
تفاوت متد  IndexOfو  LastIndexOfدر این است که  IndexOfاولین وقوع
و  LastIndexOfآخرین وقوع را برمیگرداند.
 با دستور  foreachعناصر آرایه  aرا در خروجی نمایش دهید .عملکرد متدSortچیست؟
پاسخ:
)foreach (int temp in a
;)Console.WriteLine(temp

عملکرد متد :Sortعناصر موجود در آرایه تعریفشده را مرتب میکند.
 کد زیر را به برنامه اضافه کرده ،برنامه را اجرا کنید .مقدار  foundچیست؟;int x = 10
;)int found = Array.BinarySearch(a, x
;)Console.WriteLine(found

پاسخ :مقدار  foundپس از اجرای برنامه  1است.
 کد زیر را به برنامه اضافه کنید و دوباره با دستور  foreachعناصر آرایه  aرا درخروجی نمایش دهید.
;)Array.Reverse(a

عملکرد متد )( :Reverseعناصر موجود در آرایه تعریفشده را معکوس میکند.
 کد زیر را اضافه کرده ،برنامه را اجرا کنید .مقدار متغیر  foundچیست؟;)found = Array.BinarySearch(a, x
;)Console.WriteLine(found

پاسخ :مقدار  foundپس از اجرای برنامه  -1است.
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پس از تدریس
الف) نمونه ارزشیابی پایانی
ارزشیابی واحد يادگیری 3
راهنمای پاسخ به سواالت :هنرجوی گرامی برای پاسخگویی به سواالت به ترتیب زیر
عمل کنید.
➢ در بخش الف به سواالت  1و  2و  3پاسخ دهید.
➢ در بخش ب به سواالت  4و  5پاسخ دهید.
➢ در بخش ج به سواالت  6و  7پاسخ دهید.
➢ با مراجعه به جدول ارزشدهی عملکرد میتوانید سطح شایستگی خود را
بسنجید.
✓ مسائل :
الف -علی برای انجام کار بانکی پدرش به بانک تجارت رفته است .بر اساس
قانون بانکها ،علی از دستگاه نوبتدهی شمارهای را دریافت میکند .شماره
علی  216است .آخرین شماره اعالمشده در لحظه ورود علی  173بود( .در
هر لحظه  1شماره از دستگاه بلندگوی بانک اعالم میشود).
ب  -در یک فروشگاه مواد غذایی ،ماکارونی  5شرکت مختلف به فروش
میرسد .روز پنجشنبه هر هفته  10درصد تخفیف به این ماکارونیها داده
میشود .بهار روز پنجشنبه برای خرید به این فروشگاه مراجعه کرده است.
برنامهای بنویسید که به بهار کمک کند تا بیشترین تخفیف را به دست
آورده و آن محصول را خریداری کند.
ج -سینا و مینا به ساعتفروشی خیابان فردوسی رفتهاند و از فروشنده در
مورد نحوه کارکرد ساعت کامپیوتری که دیدهاند سوال کردهاند .فروشنده
به آنها گفته است که سه نوع شمارش صورت میگیرد .ساعت ،دقیقه ،ثانیه.
برنامهای بنویسید که به فروشنده در تشریح شمارندههای ساعت کمک کند و با دیدن
خروجی برنامه سینا و مینا با نحوه کارکرد ساعت دیجیتالی آشنا شوند.
رديف

سواالت

1

ورودی و خروجی ،دادهها و اطالعات مسئله را بنویسید.

2

راه حل انتظار علی برای اعالم شمارهاش را بنویسید.

3

در صورتی که هر بار  3شماره اعالم شود ،راه حل خود را برای اعالم شماره علی تغییر دهید.

4

اجزاء ساختار حلقه را معین کنید.

5

برنامه موردنظر را در محیط زبان برنامه نویسی  VSبنویسید.

6

تعداد حلقههای برنامه را تعیین کنید.
برنامه مورد نظر را بنویسید .برنامه را محله به مرحله اجراء کرده و خطاهای احتمالی را
برطرف کنید.

7

103

جدول ارزشدهی عملکرد

تعیین دادهها ،ورودی و خروجی

ارائه راه حل برای مسئله

توسعه راه حل در صورت نیاز

تعیین اجزای ساختار حلقه

نوشتن کد حلقه

خطا يابی و کنترل اجرای برنامه

تعیین تعداد حلقههای يک مسئله

رديف

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

دادهها و اطالعات برنامه را تعیین کنید.

✓

2

ورودی و خروجی برنامه را مشخص کنید.

✓

3

راه حل خود را برای حل مسئله بنویسید .راه حل را بر اساس نیاز
توسعه دهید.

4

اجزای حلقه را معین کنید.

5

کد برنامه را بنویسید .خطاهای احتمالی را برطرف کنید.

6

تعداد حلقههای برنامه را تعیین کنید.

7
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سوال  //حداقل نمره

کد برنامه را بنویسید و برنامه را گام به گام اجرا و خطاهای
احتمالی را برطرف کنید.

(مرحله بحرانی)

نوشتن برنامه

شاخصها

حل مسئله تکرار

ايجاد برنامه با حلقههای متداخل

اجرای گام به گام برنامه  -رفع خطاها

مراحل (حداقل نمره)

ايجاد برنامه با حلقه

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

تعیین دادهها ،ورودی و خروجی

ارائه راه حل برای مسئله

توسعه راه حل در صورت نیاز

تعیین اجزای ساختار حلقه

نوشتن کد حلقه

خطا یابی و کنترل اجرای برنامه

تعیین تعداد حلقههای یک مسئله

نوشتن برنامه

شاخصها

( 3مرحله بحرانی)

( 3مرحله بحرانی)

( 3مرحله بحرانی)
اجرای گام به گام برنامه  -رفع خطاها

مراحل و حداقل نمره

حل مسئله تکرار

ايجاد برنامه با حلقه

ايجاد برنامه با
حلقههای متداخل

نمره نهايی

فهرست نمره واحديادگیری  3براساس ارزشدهی ( 3-2-1مخصوص هنرآموز)

نام و نام
رديف

خانوادگی //

1

2

3

1

2

3

1

2

3

حداقل نمره
1
2

ارزشیابی واحد يادگیری 4
راهنمای پاسخ به سواالت :هنرجوی گرامی برای پاسخگویی به سواالت به ترتیب زیر
عمل کنید.
➢ در بخش الف به سواالت  1و  2و  3پاسخ دهید.
➢ در بخش ب به سواالت  4و  5پاسخ دهید.
➢ در بخش ج به سواالت  6و  7پاسخ دهید.
➢ با مراجعه به جدول ارزشدهی عملکرد میتوانید سطح شایستگی خود را
بسنجید.
✓ مسائل :
الف -مادر علی برای نگهداری خرید حبوبات از علی میخواهد که جدولی از
اسامی حبوبات برای او بنویسد و در آشپزخانه بچسباند.
ب  -هنرآموز کالس موسیقی اسامی هنرجویان و نام موسیقی مورد عالقه آنها را
در یک فهرست ثبت کرده است.
برنامهای بنویسید که این فهرست را بازسازی کرده و عملیات خواستهشده را بر
اساس شماره سوال  4و  5به انجام برساند.
105

ج -هنرآموز کالس موسیقی برای دستهبندی هنرجویان بر اساس نوع دستگاهی
که یاد میگیرند احتیاج به مرتب کردن اسامی بر اساس نوع موسیقی دارد.
همچنین در برخی از روزها هنرآموز برای ارسال گزارش نوع دستگاه خاصی
احتیاج به جستوجوی دادهها خواهد داشت.
رديف

سواالت

1

به نظر شما علی چه نوع آرایه و چه اندازهایی برای این کار تعریف کرده است.

2

آرایه علی را تعریف کنید.

3

حبوبات آشپزخانه مادر علی را برایش وارد کنید.

4

عناصر آرایه اسامی و آرایه نام موسیقی مورد عالقه را نمایش بدهد.

5

بابک به هنرآموز خود میگوید که نام موسیقی مورد عالقهاش را از گیتار به سنتور
تغییر دهد .کدهای الزم را بنویسید.

6

کد برنامه الزم را برای مرتب کردن آرایههای کالس موسیقی بنویسید.

7

کد برنامه الزم را برای جستوجو ی هنرجویانی که نوع دستگاه خاصی را آموزش
میبینند بنویسید.
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6
7

107

سنتور تغییر دهد .کدهای الزم را بنویسید.
کد برنامه الزم را برای مرتب کردن آرایههای کالس موسیقی بنویسید.
کد برنامه الزم را برای جستوجوی هنرجویانی که نوع دستگاه خاصی را
آموزش میبینند بنویسید.

دهی اولیه

تعريف آرايه و مقدار

رفع خطاهای احتمالی

برنامه

نمايش عناصر آرايه

تعیین ساختار آرايه و

تعیین نوع آرايه

5

بابک به هنرآموز خود میگوید که نام موسیقی مورد عالقهاش را از گیتار به

نوشتن کد آرايه

4

عناصر آرایه اسامی و آرایه نام موسیقی مورد عالقه را نمایش بدهد.

اجرای برنامه

3

حبوبات آشپزخانه مادر علی را برایش وارد کنید.

✓

✓

خطا يابی و کنترل

2

آرایه علی را تعریف کنید.

✓

✓

و معکوس کردن آرايه

1

به نظر شما علی چه نوع آرایه و چه اندازهایی برای این کار تعریف کرده است؟

✓

کد برنامه مرتب سازی

رديف

سوال  //حداقل نمره

1

2

3

1

2

3

1

کد برنامه جستوجو

شاخصها

2

اجرای گام به گام

مراحل (حداقل نمره)

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

برنامه  -رفع خطاها

اعالن آرايه

دسترسی به عناصر آرايه

(مرحله بحرانی)

جستوجو در آرايه

حداقل نمره

رديف

108
1
1

2
2

خانوادگی //
1
2
3
1
2
3
1

کد برنامه جستوجو

کد برنامه مرتب سازی و معکوس کردن آرایه

خطا یابی و کنترل اجرای برنامه

نوشتن کد حلقه

تعیین اجزای ساختار حلقه

توسعه راه حل در صورت نیاز

ارائه راه حل برای مسئله

تعیین دادهها ،ورودی و خروجی

شاخصها

(مرحله بحرانی)
آرايه

2

اجرای گام به گام برنامه  -رفع خطاها

مراحل و حداقل نمره
اعالن آرايه
دسترسی به عناصر
جستوجو در آرايه

نام و نام
3

نمره نهايی

فهرست نمره واحديادگیری  4براساس ارزشدهی ( 3-2-1مخصوص هنرآموز)
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پودمان سوم
واحد یادگیری  5و 6

طراحی واسط گرافیکی

واحد یادگیری 5

شایستگی ایجاد واسط گرافیکی کاربر
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
فرم ()Form

كنترل فعّال

جعبه ابزار
()Toolbox

رويداد ()Event

متد ()Method

كادر محاورهاي
()Dialog Box

فيلتر

كنترل ()Control

ويژگي ( )Propertyكشيدن ()Stretch
واكنش به رويداد
( Event
)Handler
پروژه ويندوزي

منبع
()Resource

()Filter

ب) تجهیزات الزم
مشخصات سختافزاري براي نصب نرمافزار Visual Studio Express 2012
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•

پردازنده حداقل  1/6گيگاهرتز

•

حافظه  RAMحداقل  1گيگابايت

•

حداقل فضاي موجود در ديسک سخت  4گيگابايت

•

كارت و يدئويي مت ناسببببب با  DirectX9و قا بلاجرا در رزولوشببب
 768 × 1024و باالتر

پودمان سوم :طراحي واسط گرافيکي

ج) بودجهبندی
جلسه

واحد
یادگیری

کارگاه (موضوع)

شماره

اهداف توانمندسازی

صفحات

فعالیتهای تکمیلی

15

5

آشنايي با پروژههاي ويندوزي

 105تا
101

آشنايي با پروژه ويندوزي  -تعريف واسط گرافيکي كاربر – شناخت
كنترل  -ايجاد پروژه ويندوزي ساده  -تنظيم مشخصات فرم

16

5

كنترلهاي برچسب ( ،)Labelكادر
مت ( )Text Boxو دكمه فرمان
( )Buttonو واكنش برنامه به رويدادها
()Event Handler

آشنايي بيشتر با  IDEو .Net
 Frameworkو صفحه آغازي  VSو
پنجره  Saveو Open Project

 113تا 106

آشنايي با كنترلهاي برچسب ،كادر مت و دكمه فرمان و توانايي
افزودن آنها به فرم  -شناخت ويژگيهاي هركدام – آشنايي با
تحقق و تشخيص و پردازش رويداد  -توانايي نوشت كد رويداد
Click

آشنايي با  LinkLabelو
MaskedTextBox

17

5

منابع ()Resources
كادر كنترل تصوير ()Picture Box

 120تا 114

توانايي كار با پوشه منابع  -شناخت كادر كنترل تصوير و خصوصيات
آن – توانايي استفاده از كادر تصوير

5

كادرهاي محاورهاي ()Dialog Box
كادر پيام ()Message Box

 126تا 120

توانايي استفاده از كادر محاورهاي در برنامه (انتخاب رنگ ،انتخاب قلم،
باز كردن پرونده)  -معرفي كادر محاورهاي پيام و استفاده از آن در
برنامه – به كار بردن دكمههاي پنجره پيام و تصميمگيري بر اساس
نوع پاسخ كاربر

افزودن پروندههاي موجود مثل تصوير و
افزودن رشته و ايجاد پروندههايي مثل
 Iconو  TextFileدر پوشه منابع

6

كامپوننت زمانسنج ()Timer

 132تا 129

آشنايي با تايمر و استفاده از آن و كد نويسي رويداد آن

18

19

6

20

6

21

6

دكمه راديويي ( )Radio Buttonو
كادر انتخاب ( )Check Boxو
دستهبندي كنترلها
توليد اعداد تصادفي و كنترل سربرگ
()Tab Control
پروژههاي چند فرمي و كادر ليست
( )List Boxو كادر تركيبي
()Combo Box

 135تا 133
 141تا 136
 150تا 142

آشنايي با دكمه راديويي و كادر انتخاب و بهكارگيري آنها  -آشنايي
با كنترلهاي گروهبندي ( )Group Boxو پنل ( )Panelو
بهكارگيري آنها
آشنايي با نحوه توليد اعداد تصادفي – توانايي ايجاد پروژه ويندوزي با
استفاده از كنترلهاي گروهبندي ،دكمههاي راديويي كادرهاي انتخاب
آشنايي با پروژههاي چند فرمي و ايجاد آن  -انتقال اطالعات بي
فرمها  -آشنايي با كادر ليست و كادر تركيبي و استفاده از آنها در
پروژه
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آشنايي با  SaveFileDialogو
 FolderBrowserDialogو
ويژگيهاي هركدام
ساخت يک ساعت ديجيتال
ساخت كرنومتر
حركت يک جمله در پايي فرم
آشنايي با  FlowLayoutPanelو
 TableLayoutPanelو
SplitContainer
شناخت كامل كالس  Randomو
متدهاي آن و استفاده از آنها
آشنايي با فرمهاي آماده و استفاده و الگو
گيري از آنها – آشنايي با شيوههاي
انتخاب كادر ليست و كادر تركيبي و
استفاده از دادههاي انتخابشده

طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :آشنایی با پروژههای ویندوزی
پایه  :یازدهم
پیام جلسه (هدف کلی) :چرا نیاز به ساخت پروژههای ویندوزی داریم و چطور میتوان آن را ساخت.
اهداف یادگیری
فعالیت

طبقة هدف :حیطة عاطفی /شناختی /روانی  -حرکتی

فعالیتها
کار هنرآموز

معطوفكردن توجه هنرجويان به تفاوت پروژه
ارزشیابی رفتار
كنسولي و پروژه فرم ويندوزي و طرح سؤال:
سنجش ميزان آگاهي هنرجويان از پروژههاي ويندوزي
ورودی
چه مواقعي الزم است پروژه كنسولي بنويسيم؟
برنامه خوشآمدگويي به محيط  C#با قلم و
ايجاد توجه و تمركز براي ورود به بحث آموزش ايجاد
ایجاد انگیزه
رنگ و ظواهر جذاب
پروژههاي ويندوزي
توضيح كامل مفاهيم كليدي (دانشي) و ايجاد عالقه و انگيزه توضيح مختصر در مورد شيوه ورود و ايجاد و
توضیح هنرآموز
اجرا و ذخيره پروژه
در هنرجويان (بينشي)
هنرآموز توضيح كلي در مورد فعاليت كارگاهي
هنرجو بايد بخشهاي مختلف  Visual Studioرا مشاهده و
تمرین
به هنرجو داده و از آنها ميخواهد بهصورت
از آن براي ساخت يک پروژه ساده بهره گيرد.
هنرجویان
گروهي به حل آنها بپردازند.
از هنرجويان خواسته ميشود در گروههاي
ايجاد يک پروژه ساده خوشآمدگويي با تنظيم ويژگيهاي
تعيي شده به انجام فعاليت كارگاهي بپردازند.
ارائه تمرین
فرم از قبيل قلم و رنگ و تصوير زمينه و ...
قبالً مالکهاي ارزيابي تمري ها داده ميشود.
مطالب مرور و در مورد درس جلسه آينده
هنرجو بايد با مفاهيم پروژه فرم ويندوزي و نحوه ساخت آن
(كنترلهاي برچسب و كادر مت و دكمه)
جمعبندی
كامالً آشنا شده باشد.
مختصرا به هنرجو اطالعاتي ارائه ميشود.
ارزشیابی پایانی هنرجو بتواند يک پروژه فرم ويندوزي بسازد
تعیین تکلیف

اي ارزشيابي بهصورت گروهي انجام ميشود.

انجام پروژه نسبت ًا كاملتري با استفاده از ويژگيهاي ديگر فرم توضيح خواستههاي هنرآموز از هنرجويان
بهصورت شفاهي يا تايپشده
بهصورت گروهي
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زمان فیزیکی
کار هنرجویان

مشاركت در پاسخگويي و تعامل
ايجاد پروژه مشابه
هنرجويان ضم توجه به صفحهنمايش ،مطالب
را ميآموزند.
با توجه به فعاليتهاي كارگاهي كتاب هنرجويان
در گروههاي خود ،گزينههاي ديگر را با
آزمونوخطا ميآموزند.
هنرجويان در گروههاي خود سعي ميكنند با
دقت ،سرعت و خالقيت به انجام فعاليت
كارگاهي بپردازند.
گوشدادن فعال و پرسش و پاسخ ،انجام
فعاليتهاي گروهي و برنامهريزي بهمنظور انجام
پژوهش

مدت (دقیقه)

30

40
40
30
90

20

هنرجويان به سواالت مطروحه پاسخ ميدهند.

90

تقسيمبندي وظايف كار پروژه بي اعضاي گروه
و تحويل در زمانبندي تعيي شده

20

د) ورود به بحث
هدف از اي واحد شاي ستگي ،چگونگي كار با اجزاي ( IDEمحيط تو سعه يکپارچه)،
برنامهنويسي در پروژه ويندوزي و كنترلهاي اوليه و ايجاد واسط كاربري ساده است.
با ا ستفاده از اجزاي محيط  IDEبرنامهنوي سي و بر ا ساس دانش ك سب شده ،يک
پروژه سببباده ويندوزي ايجاد كرده ،با درج كنترلهاي اوليه در فرم ،واسبببط كاربري
مناسب ايجاد و كد رويدادهاي آن را بنويسد.
نمودار زير نقشبببه مفهومي و ذهني اي واحد يادگيري را نمايش ميدهد و شبببما
ميتوانيد با داشت يک دورنما از مطالب و محتواي آموزشي ،تدريس خود را به شکل
بهتري مديريت كنيد.

کنترل

ایجاد واسط گرافیکی کاربر

کادرهای محاورهای

فرم

شناخت ویژگیها

برچسب

شناخت ویژگیها

کادر متن
دکمه فرمان

نوشتن متد رویداد کلیك

تصویر

کار با منابع

بازکردن فایل

آشنایی با فیلتر

رنگ
قلم
پیام

واکنش به انتخاب دکمه ها

با توجه به اينکه هنرجويان قبالً با محيط  Visual Studioكاركردهاند ،و از طرفي
جذاب يت واسبببط گرافيکي ،بهاحت مالز ياد ،پروژهاي از نوع Windows Form
 Applicationايجاد كردهاند .ميتوانيد با طرح سبببؤاالتي ،ميزان آشبببنايي آنان را
سنجيده و انگيزه الزم را ايجاد كنيد .مثالً:
 تفاوت پروژههاي فرم ويندوزي با پروژههاي كنسول چيست؟ كداميک از شما پروژه فرم ويندوزي نوشتهايد؟ چه برنامهاي؟ چرا كاربران تمايل بيشتري براي كار با برنامههاي فرم دارند؟114

 چه ضرورتي براي نوشت پروژه كنسولي وجود دارد؟ از چه روشي براي دريافت نام كاربري و گذرواژه در برنامه استفاده كنيم؟ براي تغيير شکل ظاهري برنامه ،چهكارهايي ميتوان انجام داد؟ بازيهاي ويندوزي چگونه طراحي ميشوند؟سپس به برخي از داليل برنامهنويسي كنسولي اشاره كنيد .از قبيل:
 يادگيري و درک عميق مفاهيم برنامهنويسي. عدم وجود سبببيسبببتمعامل ويندوز روي همه سبببيسبببتمهاي كامپيوتري مثلدستگاههاي .POS
 عدم امکان اجراي برنامههاي گرافيکي روي برخي از سببيسببتمها مثل كنسببولدستگاه .CNC

تدریس
واسط گرافیکی کاربر
واسط گرافيکي كاربر يا ( Graphical User Interfaceبهاختصار  GUIكه معموال
 GOO-eeيا  Gooeyيا جييوآي تلفظ مي شود) ،نوعي وا سط ا ست كه به كاربران
اجازه ميدهد ،از طريق آيک هاي گرافيکي و نشبببانگرهاي بصبببري ،با دسبببتگاههاي
الکترونيکي تعامل و ارتباط برقرار كنند.
 GUIها ،در مقابل نوعي ديگري از واسبببطهاي كاربري به نام Command-Line
 Interfaceيا ( CLIكه در آنها دسبببتورات و دادهها از طريق صبببفحهكليد در يک
محيط متني تا يپ ميشببببد) ،معموال از تركيبي از پنجره ها ،آيک ها ،منو ها و
دسبببتگاههاي اشبببارهگر نظير ماوس اسبببتفاده ميكنند .بهاي ترتيب با ظهور ،GUI
مشکالت ناشي از تايپ نادرست دستورات ،زمانبر بودن و نياز بهدقت بيشتر در CLI
ها برطرف شبببد؛ بهعالوه به جذاب يت و رنگ و لعاب محيط هاي كاربري رايانه ها نيز
افزوده شد.
امروزه استفاده از  GUIها نهتنها در رايانههاي شخصي ،بلکه درگوشيهاي هوشمند،
تبلتها ،پخشكنندههاي موسيقي ،كتابخوانها و … نيز گسترش پيداكرده است.
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در اولي فر صت ميتوانيد شيوه برگرداندن چينش محيط  IDEرا به فرم پيشفرض
شببركت مايکروسببافت ،آموزش دهيد و خيال هنرجو را راحت كنيد و از او بخواهيد،
چيدمان محيط را به فرم خوشايند خود ،تغيير دهد و نگران بههمريختگي ،نباشد.
Window→Reset Window Layout

براي مقايسه بهتر برنامههاي كنسولي و برنامههاي ويندوزي ،مثال زير را در نظر بگيريد:
فرض كنيد در منزل هستيد و قرار است براي شما مهمان بيايد .اگر بخواهيد بهموقع
درب منزل را براي وي باز كنيد ميتوانيد به يکي از روشهاي زير عمل كنيد:
 )1ميتوانيد كارهاي ديگر خود را رها كنيد
و در جلوي در منزل خود ،منتظر شببويد
تا وي بيايد.
 )2هرچند لحظه يکبار ،به سمت در منزل
برويد و بيرون را نگاه كنيد كه آيا مهمان
شما آمده است.
 )3ميتوانيد در داخل منزل مشبببغول انجام
كارهاي خود باشبببيد ،هر وقت كه مهمان آمد ،زنگ زد و شبببما را از ورودش مطلع
كرد ،به استقبال وي برويد و در را برايش باز كنيد.
در برنامههاي كنسولي ،در دستوراتي مانند دستور دريافت داده ،اجراي برنامه متوقف
ميشبببود و تا زماني كه كليد  Enterزده شبببود دسبببتورات بعدي اجرا نميشبببوند.
پسازاينکه كاربر اطالعات را وارد كرد و كل يد  Enterرا زد ،خطوط بعدي برنامه به
ترتيب اجرا مي شوند .در مقاي سه با مثال باال ميتوان گفت در برنامههاي كن سولي از
روشي مانند روش  1و يا روش  2استفاده ميشود .در برنامههاي ويندوزي ،از روش 3
استفاده ميشود.
کدامیك از زبانهای برنامهنویسی بیشترین متقاضی را دارد؟
همانگونه كه در جدول پايي مي بينيد ،زبانهاي جاوا ،جاوا اسبببکريپت و خانواده C
( )Objective-C ،C# ،C++ ،Cباالتري رت به را در بي  10تا از محبوبتري يا
عموميتري زبانهاي برنامهنويسببي در سببالهاي  2016و  2017دارند .اي زبانها
بستر بسياري از برنامههاي كاربردي موردنياز هستند.
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اجزاء  IDEپروژههاي ويندوزي
ردیف

نام پنجره

کاربرد

1

Toolbox

جعبهابزار متشکل از كنترلهاي گوناگون براي طراحي واسط
گرافيکي كاربر.

2

Solution
Explorer

فهرستي از پروندههاي تشکيلدهنده پروژه را نمايش ميدهد.

3

Menu Bar

نوار منو شامل دستورات كار با محيط  VSو اجرا و خطايابي
برنامهها و ...

4

Form

يک پنجره يا كادر محاورهاي است كه رابط كاربري برنامه را
تشکيل مي دهد .همچني  ،فرم كنترلي است كه كنترلهاي
ديگر را روي آن ميچينيم.

5

Properties

6

Tool Bar

ليست ويژگيها ( )Propertiesو رويدادهاي ()Events
كنترل انتخابشده.
نوارابزار شامل ابزارهايي براي اجراي دستورات پركاربردتر مثل
 Startو Save

ویژگیهای فرم
ویژگی  Anchorاشييیا  :اگر بخواهيم با تغيير اندازه فرم ،اندازه كنترل همتغيير
ك ند؛ يا به ع بارتي فاصببب له ل به هاي كنترل از ل به هاي فرم ثا بت ب ما ند ،از ويژگي
 Anchorاسبببتفاده ميكنيم .اي ويژگي ميتواند مقادير  Topو  Leftو  Rightو
 Bottomو يا تركيبي از آنها را بپذيرد .هر يک از مقادير باعث مي شوند كه فا صله
كنترل از سبببمت مربوطه ثابت بماند .مثالً اگر مقدار ويژگي  Anchorكنترل جعبه
ت صوير برابر  Top, Bottom, Left, Rightبا شد ،فا صله كنترل از چهار طرف فرم،
ثابت باقي ميماند ،يعني با تغيير اندازه فرم ،اندازه تصوير هم تغيير ميكند.
ویژگی  AcceptButtonفرم :اگر ويژگي  AcceptButtonفرم را برابر يک دكمه
خاص قرار دهيد ،هنگام فشببرده شببدن  ،Enterمتد رويداد كليک دكمه مذكور اجرا
خواهد شد.
ویژگی  CancelButtonفرم :اگر ويژگي  CancelButtonفرم را برابر يک دكمه
خاص قرار دهيد ،هنگام فشببردن دكمه  ، ،ESCمتد رويداد كليک دكمه مذكور اجرا
خواهد شد.
ویژگی  AutoSizeفرم :اگر ويژگي  AutoSizeفرم را برابر  trueقرار دهيد ،ب سته
به محتوياتش ،تغيير اندازه پيدا خواهد كرد يا بهعبارتي اندازه فرم در جهت راسببت و
پايي كم يا ز ياد خوا هد شببببد .الب ته اگر م قدار  AutoSizeModeفرم برابر
 GrowOnlyبا شد ،فرم فقط بزرگ مي شود و اگر برابر  GrowAndShrinkبا شد،
بزرگ و كوچک خواهد شد.
ویژگی  HelpButtonفرم :با انتسبباب مقدار  trueبه اي ويژگي ،درصببورتيكه ويژگي
 MinimizeBoxو  MaximizeBoxفرم  falseباشد ،دكمه  Helpكه با ? مشخص
ميشود ،در نوار عنوان نمايش داده ميشود .در اي حال اگر يک كنترل helpProvider
بانام  HPبه فرم اضافه كنيد و در ويژگي  HelpNamespaceنام يک فايل از نوع ،chm
 htm ، colو يا  htmlرا قرار ده يد ،ميتوان يد از آن اسبببت فاده كن يد .سبببه ويژگي
 HelpKeyword on HPو  HelpNavigator on HPو  Help String on HPكه
به فرم و كنترلهاي روي آن افزوده ميشود ،براي همي منظور است.
براي ساخت فايل  chmميتوانيد از نرمافزار  WinCHM Proكه به صورت رايگان
و بهراحتي قابل دانلود است ،استفاده كنيد.
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از پنجره ويژگيهاي فرم ،ويژگي  BackgroundImageرا انتخاب كنيد .با كليک
روي ن ماد و دك مه  Importتصبببوير موردنظر را انت خاب كن يد .م قدار ويژگي
 BackgroundImageLayoutرا روي گزينه  Stretchقرار ده يد .مقادير ديگر
اي ويژگي را بررسي كرده ،نتيجه را در جدول  2بنويسيد.
نتیجه

مقدار

تصوير زمينه بهصورت كاشيكاري ،كل فرم را پر ميكند.

Tile
Center

تصوير زمينه با اندازه اصلي ،در وسط فرم نمايش داده ميشود.

Stretch

تصوير زمينه در جهت طولي و عرضي بهاندازه فرم ،كشيده يا جمع ميشود.

Zoom

تصوير به نسبت يکسان در جهت طولي و عرض تغيير اندازه ميدهد تا طول
يا عرض فرم را پر كند.

 ويژگي  FormBorderStyleفرم را با مقادير مختلف آزمايش كنيد .مقادير ايويژگي را بررسي كرده ،نتيجه را در جدول  3بنويسيد.
مقدار
FixedSingle
Fixed3D

FixedDialog

Sizable
FixedToolWindow

نتیجه
حاشيه تکخطي ،كه اجازه تغيير اندازه فرم را نميدهد.
حاشيه سهبعدي
حاشيه نازک به سبک كادر محاورهاي (آيک فرم در نوار
عنوان ظاهر نميشود .آيک فرم منويي شامل  Restoreو
 Moveو  Sizeو  Minو  Maxو  Closeرا در اختيار
ميگذارد).
فرم با حاشيه قابلتغيير اندازه
حاشيه غيرقابلتغيير اندازه كه در نوار عنوان فقط دكمه
 Closeدارد .اگر  ShowInTaskbar=falseباشد ،هنگام
استفاده از  ،Alt+Tabفرم در ليست ديده نخواهد شد.
حاشيه قابلتغيير اندازه كه در نوار عنوان فقط دكمه Close

SizableToolWindow
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دارد .اگر  ShowInTaskbar=falseباشد ،هنگام استفاده از
 ،Alt+Tabفرم در ليست ديده نخواهد شد.

فعالیت گروهی
ص 105

با كمک همگروهي خود جدول  4را كامل كنيد.
عملکرد

ویژگیهای فرم

نوع قلم و اندازه آن
Font
) Size (Width, Heightاندازه طول و عرض فرم
با مقدار Trueدر فاز طراحي پروژه ،امکان تغيير اندازه و جابجايي را
Locked
نميدهد.
Text
StartPosition

عنوان فرم
ال  :وسط صفحهنمايش
موقعيت فرم در اولي نمايش مث ً
()CenterScreen

Icon

آيک فرم در گوشه سمت چپ عنوان و هنگام Minimize

Opacity

ميزان كدري يا تاري فرم .عکس شفافيت ()Transparency

ControlBox

با مقدار  Falseدر نوار عنوان فقط عنوان نمايش داده ميشود و آيک و
دكمههاي  Closeو  Minimizeو  Maximizeمحو ميشوند.

کارگاه  -3استفاده از کادر متن و دکمه در واسط کاربری
کنترل های برچسيييب ( ،)Labelکادر متن ( )TextBoxو دک مه فر مان
(:)Button
فارسبيزبانان براي اينکه نياز نباشببد ويژگي  RightToLeftو  Fontرا براي تکتک
كنترل ها تنظيم كن ند ،ميتوان ند اي ويژگي ها را براي  Formتنظيم كن ند .ه مه
اشياء ،اي ويژگي را از والد ( )Parentخود به ارث ميبرند.
مقدار  Autosizeبرچسب True ،در نظر گرفته شده است .اگر ميخواهيد اندازه آن
را هنگام طراحي تغيير دهيد ،مقدار آن را  Falseكنيد.
نوع و اندازه قلم و رنگ عنوان فرم را نميتوان تغيير داد .براي اي منظور ميتوانيد:
 )1ويژگي  FormBorderStyleفرم را  Noneكنيد يا ControlBox=False
و مقدار  Textرا خالي كنيد.
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 )2يببک بببرچسببببب بببا مببقبباديببر  Dock=Topو  AutoSize=Falseو
 TextAlign=MiddleCenterو ر نگ و مت و قلم دلخواه روي فرم قرار
دهيد.
از كادر مت ميتوان براي نمايش و ورود اطالعات اسببتفاده كرد .درصببورتيكه براي
دريافت رمز اسبببتفاده ميكنيد ،ميتوانيد ويژگي  PasswordCharآن را * قرار
دهيد .در حالت كد نويسبببي براي خنثي كردن حالت رمز ،از اي دسبببتور اسبببتفاده
ميشودtextBox1.PasswordChar = ‘\0’; :
یادآوری :كاراكتر  nullبه صورت ’ ‘\0تعريف ميشود.
براي دريافت يا نمايش مقاديري از نوع شماره تلف  ،تاريخ ،ساعت و كد پ ستي و ...
ميتوانيد از نوع  TextBoxبه نام  MaskedTextBoxاستفاده كنيد.
براي متني كه در آن قلمهاي مختلف با رنگ و اندازههاي متفاوت و امکانات بسبببيار
زياد ديگر ،ميتوانيد از  RichTextBoxاستفاده كنيد.
اگر ويژگي  FlatStyleدكمه را  Flatو ويژگي  FlatAppreance.BorderSizeرا
صفر قرار دهيد ،دكمه شبيه برچ سب خواهد شد كه در بع ضي از طراحيها ا ستفاده
ميشود.
پاسخ به فعالیتها
کنجکاوی
ص 107

ويژگي  ،Textمتني كه زمان اجرا در كادر مت وارد مي شود را نگهداري مي كند .مقدار
پيشفرض اي ويژگي چيست؟ مقدار ويژگي  Textكادر مت را تغيير دهيد و با اجراي
برنامه نتيجه را بررسي كنيد .آيا كادر مت فقط براي دريافت اطالعات به كار ميرود؟
پاسخ :پيشفرض ،رشته خالي است ("") .از كادر مت براي نمايش اطالعات هم ميتوان
استفاده كرد.

کنجکاوی
ص 107

آيا مي توان بيش از يک نويسببه را در ويژگي  PasswordCharقرار داد؟ نوع داده اي
ويژگي چيست؟
پاسخ :خيرchar .
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آيا ميتوان يک ويژگي چند كنترل را همزمان تغيير داد؟
پا سخ :بلي .برخي از ويژگيهاي م شترک و همنوع كنترلهاي انتخاب شده مثل  Fontو
 BackColorو  ForeColorو  .Textبرخي از ويژگيهاي مشبببترک مثل  Nameرا
چون بايد منحصربهفرد باشد ،نميتوان همزمان تغيير داد.

با كمک همگروهي خود ،جدول ويژگيهاي كنترلها را تکميل كنيد.
نام ویژگی

عملکرد

کنترل

Name

نام كنترل

همه كنترلها

BackColor

رنگ زمينه

TextBox-Button-Form-Label

ForeColor

رنگ قلم

TextBox-Button-Form-Label

Text

مت يا عنوان

TextBox-Button-Form-Label

Enabled

فعال

TextBox-Button-Form-Label

Visible

قابلرؤيت

TextBox-Button-Label

AutoSize

تغيير اندازه خودكار

Button-Form –Label

TextAlign

تراز بندي مت

کنجکاوی
ص 108

فعالیت گروهی
ص 108

TextBox-Button-Label

Size

اندازه

TextBox-Button-Form-Label

Location

موقعيت

TextBox-Button-Form-Label

Cursor

مکاننما

TextBox-Button-Form-Label

Dock

پهلو گرفت
(چسباندن كنترل به
يکي از لبهها)

TextBox-Button-Label

RightToLeft

راست به چپ

TextBox-Button-Form-Label

واکنش برنامه به رویدادها
پاسخ به فعالیتها
هنگام اضافه كردن پرونده هاي تصوير به پروژه (شکل  )14گزينه New
 Imageرا انتخاب كنيد ،چه اتفاقي مي افتد؟ كاربرد اي گزينه در چه مواقعي
است؟

فعالیت کارگاهی
ص 115

پا سخ :ميتوان پروندههاي تصويري از نوع  PNGو  BMPو  GIFو  JPEGو
 TIFFو آيک  ،توسببط محيط طراحي گرافيکي ( )Graphics Designersو
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يا ويرايشبببگر منبع ( )Resource Editorايجاد و به منابع پروژه افزود .اگر
بخواهيم خودمان ت صوير را توليد كنيم و مخ صو صاً اگر نرمافزار ايجاد ت صوير،
نداشته باشيم ،اي ابزار كاراست.
فعالیت گروهی
ص 116

با اسبببت فاده از گزي نه هاي  Local resourceو Project resource file
تصوير دلخواه را در كادر تصوير قرار دهيد و تفاوت اي دو گزينه را بنويسيد.
پاسبببخ :هنگام اسبببتفاده از  Local resourceبا اسبببتفاده از دكمه Import
ميتوان تصببوير را به كادر تصببوير اختصبباص داد و صببرفا در همان فرم قابل
ا ستفاده ا ست و تو سط دكمه  Clearميتوان ت صوير اخت صاص داده شده را
حذف نمود .اما با دكمه  Project resource fileابتدا فايل منبع به پوشبببه
 resourceپروژه كپي ميشببود و آنگاه امکان اختصبباص آن به كادر تصببوير،
فراهم است و در همه فرمهاي پروژه قابل استفاده است.

کنجکاوی
ص 119

چرا يک نسخه از پروندههاي تصويري را در پوشه  Debugقرارداديم؟
پاسبببخ :زيرا پرونده اجرايي پروژه در اي پوشبببه اسبببت و مثالً اگر پرونده تصبببوير
 Test.Jpgدر اي پوشه باشد ،آنگاه:
;”picSample.ImageLocation = “Test.Jpg

نياز به نو شت مسير پرونده ني ست .در اي صورت از آدرسدهي ن سبي ا ستفاده شده
ا ست .اگر پو شه پروژه به مسير ديگري منتقل شود و يا تغيير نام داده شود ،م شکلي
پيش نخواهد آمد.

کادرهای محاورهای
پاسخ به فعالیتها
سوال
ص 122
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اگر در كادر محاورهاي پرونده انتخاب نشببود ،چه چيزي در كادر تصببوير نمايش داده
خواهد شد؟
پاسببخ :در ويژوال اسببتوديو  ،2015اگر پروندهاي انتخاب نکنيم ،با كليک روي دكمه
 ،Openاتفاقي نميافتد و منتظر انتخاب پرونده مي ماند ولي اگر دكمه  Cancelرا
كليک كنيم ،تصوير  Xنمايش داده خواهد شد .اگر پرونده غير تصويري هم انتخاب
كنيم ،بازهم همان تصوير  Xنمايش داده خواهد شد.

فعالیت گروهی
124 ص

با اسبببتفاده از راهنماي مايکروسبببافت و به كمک همگروهي خود اعضببباي
 وMessageBoxIcon دادههببببباي شبببببببمبببببارشبببببببي
 وMessageBoxButtons  وMessageBoxDefaultButton
. را تعيي كنيدDialogResult
اعضای داده شمارشی
Asterisk, Error, Exclamation, Hand,
Information, None, Question, Stop,
Warning
Button1, Button2, Button3

فعالیت کارگاهی
125 ص
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داده شمارشی
MessageBoxIcon
MessageBoxDefaultButton

AbortRetryIgnore, OK, OKCancel,
RetryCancel, YesNo, YesNoCancel

MessageBoxButtons

Abort, Cancel, Ignore, No, None, OK,
Retry, Yes

DialogResult

 ايجاد كنيد كه دو دكمه9 با كمک هنرآموز خود تغييراتي در دسببتورات كارگاه
 دك مه پيشفرض را دك مه. در كادر پ يام ن مايش داده شبببودCancel  وOk
. تعيي كنيد تصوير نماد كادر محاورهاي را تغيير دهيدCancel
:پاسخ
MessageBox.Show)""لطفاً يک پرونده تصويري را انتخاب كنيد, " پيام
"خطا, MessageBoxButtons.OKCancel,
MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button2(;

واحد یادگیری 6

شایستگی کار با کنترلهای پیشرفته
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
زمانسنج

دكمه راديويي

كادر عالمت

دستهبندي

()Timer

()Radio Button

()Check Box

كنترلها

كادر گروهي

پنل

()Group Box

()Panel

اعداد تصادفي
()Random

كنترل سربرگ

پروژه چند فرمي

فرم شروع

صفحه سربرگ
()Tab Page

()Tab Control
كادر فهرست
()List Box

كادر تركيبي
()Combo Box

ب) ورود به بحث
هدف از اي واحد شاي ستگي چگونگي ا ستفاده از كنترلهاي پي شرفته در پروژههاي
ويندوزي و برنامههاي چند فرمي است.
نمودار زير نقشبببه مفهومي و ذهني اي واحد يادگيري را نمايش ميدهد و شبببما
ميتوانيد با داشت يک دورنما از مطالب و محتواي آموزشي ،تدريس خود را به شکل
بهتري مديريت كنيد.
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کامپوننت زمان سنج
کنترل های انتخاب

شناخت ویژگی  Intervalو رویداد Tick
دکمه رادیویی

شناخت ویژگیها

کادر عالمت

شناخت ویژگیها

کادر گروهی

کنترل های پیشرفته
کنترل های گروه بندی

پنل
کنترل سربرگ

کنترل های لیست

صفحه سربرگ

کادر فهرست
کادر ترکیبی

تدریس
با استفاده از دانش كنترلهاي پيشرفته ،كنترلهاي موردنياز را به فرم اضافه و
گروهبندي كرده ،پروژه چند فرمي ايجاد كنيد و براي رويدادهاي آنها برنامه بنويسيد.

کامپوننت زمانسنج
مهمتري ويژگي اي كامپوننت  Intervalاست كه فاصله زمان تکرار دستور برحسب
ميلي ثان يه را تنظيم ميك ند .براي به كار انداخت زمانسبببنج الزم اسبببت ويژگي
 Enabledآن را  Trueكرد.
پاسخ به فعالیتها
براي توقف خودرو متد رويداد كليک دكمه  btnStopرا بنويسيد.
;timer1.Enabled = false

تکمیل کارگاه
ص 129

 امکان كموزياد كردن سرعت خودرو را به برنامه اضافه كنيد.پاسبببخ :براي كمكردن سبببرعت خودرو ميتوان دكمه  btnDecreaseرا با عنوان
كاهش سرعت روي فرم گذا شت و با افزودن يک مقدار ثابت به ويژگي Interval
كامپوننت زمانسنج ،كد زير را براي آن نوشت:
;timer1.Interval += 200
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براي زياد كردن سبببرعت خودرو ميتوان دكمه  btnIncreaseرا با عنوان افزايش
سرعت روي فرم گذاشت و با كاهش يک مقدار ثابت از ويژگي  Intervalكامپوننت
زمانسنج ،كد زير را براي آن نوشت
;if (timer1.Interval > 200) timer1.Interval -= 200

 برنامه را طوري تغيير ده يد كه در صبببورت برخورد خودرو به فرم هم ،خودرومتوقف شود.
پاسخ :كد  timer1_Tickاگر به صورت زير نوشته شود ،در صورت برخورد خودرو
به فرم ،باعث توقف آن ميشود
=if (picCar.Left + picCar.Width <= this.Width - 5) picCar.Left +
;5

و يا دقيقتر بهصورت زير
)if (picCar.Left + picCar.Width <= this.ClientSize.Width - 5
;picCar.Left += 5

 براي حركت كردن خودرو به سمت عقب نيز برنامه بنويسيد.پاسخ :براي حركت دادن خودرو به سمت عقب ،ميتوان يک متغير سرا سري مثل
 xبا مقدار  5تعريف كرد و بجاي مقدار ثابت  5در  ،timer_Tickاز آن اسبببتفاده
نمود و براي عقب راندن خودرو ،مقدار  xرا به  -5تغيير داد .همچني كد فوق را
بهصورت زير تغيير داد.
&& if (picCar.Left + picCar.Width <= this.ClientSize.Width - x
)picCar.Left > -x
;picCar.Left += x
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عملکرد م تد  timer1_Tickچيسبببت؟ بر نا مه را اجرا كن يد .چرا خودرو حر كت
نميكند؟

کنجکاوی
ص 130

پاسببخ :رويداد  Tickتنها رويداد كامپوننت زمانسببنج اسببت .اي رويداد در فاصببله
زماني مشخصشده در ويژگي  Intervalرخ ميدهد و دستورات متد اي رويداد اجرا
ميشبببوند .مثالً اگر  Interval=2000باشبببد ،هر  2ثانيه يکبار رويداد  Tickاتفاق
افتاده و دستورات آن اجرا ميگردند.
براي حركت خودرو ،بايستي ويژگي  Enabledآن را  Trueكرد .واضح است كه مقدار
ويژگي  ،Intervalهم بايد يک عدد بزرگتر از صفر باشد.
ساعت سيستم را در برنامه خود نمايش دهيد.

فعالیت کارگاهی
ص 131

)private void frmClock_Load(object sender, EventArgs e
{
;timerClock.Interval = 1000
;timerClock.Enabled = true
}
)private void timerClock_Tick(object sender, EventArgs e
{
;)(lblClock.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString
}

کنترلهای دکمه رادیویی )  (RadioButtonو کادر عالمت ) (CheckBox
تفاوت عمده اي دو كنترل انتخاب ،در اي اسبببت كه در يک مجموعه (گروه) دكمه
راديويي ،با يد يکي را انت خاب كرد (در هرلح ظه فقط يک كا نال راديو را ميتوان
انتخاب و پخش كرد و با انتخاب هريک ديگري از حالت انتخاب خارج مي شود ).ولي
در يک مجموعه كادر انتخاب ،ميتوان هيچكدام يا هر تعداد يا همه را انتخاب كرد.
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در حالت عادي ،تمام دكمههاي راديويي روي فرم ،يک مجموعه را ت شکيل ميدهند.
ميتوان از كنترلهاي دسببتهبندي يا كنترلهاي گروهي ( )Containersبراي ايجاد
مجموعهها استفاده كرد.
Containers: GroupBox, Panel, TabControl, FlowLayoutPanel,
SplitContainers, TableLayoutPanel.

زماني كه يک كنترل در داخل پنل يا كادر گروهبندي قرار ميگيرد ،آن كنترل به
فرزند پنل يا كادر گروهي تبديل ميشود و اي ارتباط بي والد و فرزند اجازه ميدهد
كه مقادير ويژگيهاي عمومي مثل  AutoSizeو  Fontو  ForeColorو Enabled
 ،به فرزندان به ارث برسبببد .براي مثال اگر مقدار ويژگي  Enabledپنل را برابر با
 Falseقرار دهيم ،نهتن ها خود پ نل بل که ت مامي كنترل هاي داخل آن نيز غيرف عال
ميشوند.

دستهبندی کنترلها
از كالس  Randomبراي توليد اعداد تصادفي استفاده ميشود.
;)(Random rndGenerator = new Random
)for (int i = 0; i < 5; i++
;" " += rndGenerator.Next(10) +

label1.Text

شيء  ، rndGeneratorمولد اعداد ت صادفي ا ست .مبناي محا سبه اعداد ت صادفي،
زمان ا ست .بنابراي هر بار كه اجرا شود ،اعداد توليد شده ،با اعداد توليدي در اجراي
قبلي متفاوت خواهد بود .اگر از ) new Random(nاسببتفاده شببود كه در آن n
يک عدد صحيح است ،مبناي اوليه محاسبه عدد تصادفي n ،است .در اي صورت ،هر
بار اجرا ،باعث توليد همان سري اعداد توليدشده در مرحله قبل خواهد شد.
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پاسخ به فعالیتها
جدول را به كمک راهنماي مايکروسافت و با توجه به شکلهاي مختلف متد
 Nextكامل كنيد.

تکمیل کارگاه
ص 137

https://msdn.microsoft.com/enus/library/system.random(v=vs.110).aspx

شرح

شکل

عدد صحيح تصادفي بزرگتر يا مساوي صفر

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

عدد صحيح تصادفي بزرگتر يا مساوي صفر و كوچکتر از max
عدد صحيح تصادفي بزرگتر يا مساوي  minو كوچکتر از max

برنامه  Tourرا تغيير دهيد تا بهجاي انتخاب كادر عالمت با كليک روي هر برچسب
بخشي از تصوير ظاهر شود.
پاسخ :براي هر برچسب ،در رويداد  Clickآن ،ويژگي  Visibleآن را  falseكنيد.
با كمک همگروهي خود و هنرآموز جدول زير را كامل كنيد.
نام کنترل

کاربرد

دکمه رادیویی براي انتخاب يکي از حاالت
ممک در يک گروه
)(RadioButton
براي انتخاب يا عدم انتخاب
کادر عالمت
يک حالت
)(CheckedBox
جهت ايجاد يک گروه يا
کادر گروهی
مجموعه از كنترلها
groupBox
پنل
)(panel

جهت ايجاد يک گروه يا
مجموعه از كنترلها بدون
عنوان ()Text

ویژگیهای مهم
Checked
CheckAlign
Text
Checked
CheckState
Text

فعالیت گروهی
ص 138

رویدادهای مهم
) (CheckedChanged

) (CheckedChanged

Text
Dock
Dock
RightToLeft

ويژگي  RightToLeftLayoutرا  Trueقرار دهيد .چه تغييري اتفاق ميافتد؟

تکمیل کارگاه
ص 140

پاسخ :اي ويژگي وابسته به ويژگي  RightToLeftاست .اگرRightToLeft=true
باشد ،آنگاه ويژگي  RightToLeftتمام اشياء روي كنترل سربرگ true ،خواهد شد
ولي اثري روي ظاهر خودكنترل سربرگ نخواهد داشت .در اي حال ،اگر
 RightToLeftLayout=trueشود ،ظاهركنترل سربرگ ،راست به چپ خواهد
شد.
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کارگاه  – 6ایجاد پروژههای چند فرمی
در ويژوال ا ستوديو فرمهاي از پيش طراحي شده زيادي وجود دارد كه باعث ت سريع
در طراحي برنامهها ميشببوند .يکي از اي فرمها ،پنجره  Aboutاسببت كه با اضببافه
كردن آن به برنامه ميتوانيد كادر  Aboutرا نمايش دهيد،User Control ،Class .
 Html Page ،Bitmap Fileو  ،MDI Parent Formنمونه هاي ديگري از اي
فرمها هستند .اي گونه فرمها براي الگو گرفت هم مفيد هستند.
اشياي روي يک فرم به صورت خصوصي ( )Privateدر نظر گرفته مي شوند و خارج
از فرم قابلدسببترس نيسببتند .اختصبباص مقدار  Publicبه ويژگي  Modifiersهر
شيء ،آن را خارج از فرم ،قابلدسترس ميكند.
در بر نا مه هاي چ ند فرمي ،وقتي فرمي را  Showميكن يد ،در حاف ظه اصبببلي قرار
ميگيرد و هنگاميكه  Closeشببود ،از حافظه خارج ميشببود؛ ولي در برنامههايي كه
از سربرگ ا ستفاده ميكنند ،بهمحض اجراي برنامه ،همهچيز در حافظه قرار ميگيرد
و تا هنگام باز بودن برنامه ،در حافظه ميمانند.
گاهي در شرايط خاصي مثالً با ورود كد كاربري و كلمه عبور درست ،امکان باز شدن
يک فرم فراهم ميشود.
در برنامههاي چند فرمي ،همزمان ميتوان محتواي چند فرم را در كنار هم ديد.
تکمیل کارگاه
ص 142

پاسخ به فعالیتها
مقدار اوليه فيلد  succeededو  userNameچيست؟
پاسخ false :و null

کنجکاوی
ص 145

عملکرد دستور ;)(  LoginForm frm = new LoginFormچيست؟
پاسخ LoginForm :يک كالس است .براي استفاده از آن ،بايد يک شيء ايجاد كرد
(نمونهگيري  )Instanceو با استفاده از  newآن شيء را ساخت.

فعالیت کارگاهی
ص 145

 براي نمايش فرم ميتوان از متدهاي  Showيا  ShowDialogاستفاده كرد .بهكمک هنرآموز خود تفاوت اي دو متد را بررسي كنيد.
پا سخ :در صورت ا ستفاده از متد  Showدرحاليكه فرم باز ا ست ،ميتوان روي
فرمهاي ديگر هم رفت يا به عبارتي به آنها سببوئيچ كرد؛ ولي با اسببتفاده از متد
 ،ShowDialogتا هنگاميكه فرم بسبببته نشبببود ،امکان رفت به فرمهاي ديگر
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برنامه ،وجود ندارد و اجراي ادامه برنامه تا بسببته شببدن فرم ،به تعويق ميافتد و
فرم اصطالحاً بهصورت  modalنمايش داده ميشود.
 آيا ميتوان در اي برنامه به جاي متد  ShowDialogاز متد  Showاسببتفادهكرد؟ چرا؟
پا سخ :خير .اگر از متد  Showا ستفاده كنيم ،پس از نمايش فرم الگي  ،ادامه كد
اجرا مي شود و چون حا صل  frm.succeededبرابر  falseا ستthis.Close() ،
اجرا و فرم بسته و برنامه خاتمه خواهد يافت.
استفاده از سطح دسترسي  publicچه معايبي دارد؟ چه راهکارهايي براي انتقال
اطالعات بي فرم ها وجود دارد؟

پژوهش
ص 145

پا سخ :فيلد با سطح د ستر سي  ،publicقابل خواندن و نو شت تو سط ديگران ا ست.
همچني كنترلي بر مقداردهي آن نيست .از طرفي ،اگر  privateتعريف شود ،توسط
ديگران ،غيرقابلد سترس ا ست .براي خواندن و نو شت يک فيلد  privateميتوان از
دو متد استفاده كرد.

class Circle
{
;private float fltRadius
)public void setRadius(float r
{
;if (r < 0) fltRadius = 0
;else fltRadius = r
}
)(public float getRadius
{
;return fltRadius
}
}

به جاي فيلد  privateو دو متد فوق ميتوان از  propertyاستفاده كرد:

class Circle
{
;private float fltRadius
public float Radius
{
} ;get { return fltRadius
set
{
;if (value < 0) fltRadius = 0
;else fltRadius = value
}
}
}
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در اي صورت ،آن خصوصيت قابل خواندن و نوشت است .ميتوان با حذف متد ،set
خ صو صيت را  ReadOnlyو با حذف متد  ،getخ صو صيت را  WriteOnlyتعريف
كرد .همچني بر روي مقدار ورودي هم ميتوان كنترل داشت.
فيلم مربوط به اي پژوهش را ميتوانيد در لوح نوري همراه كتاب مشاهده كنيد.

کنترلهای کادر فهرست ) (ListBoxو کادر ترکیبی )(ComboBox
كادر تركيبي ( ،)Combo Boxتركيبي از كادر مت و كادر فهرست است.
It is a combination of a List Box and a single-line editable Text Box.

پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی
ص 148

 با اسبببتفاده از پنجره ويژگيها ،تغييري در ويژگيهاي كادر تركيبي ايجاد كنيدكه اسامي هنرجويان را به شکل مرتب نمايش دهد.
پا سخ :قرار دادن  trueدر ويژگي  .Sortedالبته به صورت ر شتهاي مرتب ميكند.
مثالً اگر ا عداد  10و  30و  20و  4و  2را در آن قرار دهيم ،ا عداد بهصبببورت
 10,2,20,30,4نمايش داده خواهند شد.
 د ستوراتي به پروژه ا ضافه كنيد تا شماره عن صر انتخاب شده در فهر ست را دريک كادر مت نمايش دهد.
;)(textBox1.Text = comboBox1.SelectedIndex.ToString
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پس از تدریس
الف) فعالیتهای تکمیلی
 )1با جستجو در اينترنت ،چند زبان سطح باالي متداول امروزي را پيداكرده و
آنها را نام ببريد.
 )2برنامهاي شامل سه كادر فهر ست بنوي سيد كه در اولي ا سامي ف صول سال
قرار دا شته با شد .با كليک روي هر ف صل در كادر دومي ا سامي ماههاي آن
فصل نمايش داده شود .با كليک روي هرماه ،شماره روزهاي آن ماه در كادر
سومي نمايش داده شود.
 )3فرم زير را براي محاسبه معدل هنرجويان طراحي كنيد .دكمه حذف زماني
فعال ميشود كه دادهاي از فهرست مربوطه ،انتخابشده باشد .درصورتيكه
دكمه افزودن را كليک كنيد ،داده مربوطه به فهر ست ا ضافه و از كادر مت
پاک ميشبببود .اگر مقادير نام درس و تعداد واحد و نمره آن درس را وارد
كرده با شيد ،ميتوانيد با كليک روي دكمه "افزودن درس و واحد و نمره"،
كار هر سبببه دكمه افزودن را يکجا انجام دهيد .با كليک روي دكمه "اعالم
معدل" ،ضبم محاسببه و اعالم معدل در يک پيام ،از كاربر در مورد خالي
كردن فهر ست نمرات سؤال كنيد؛ اگر پا سخ "بلي" داد ،فهر ست نمرات را
براي محاسبه معدل هنرجوي بعدي خالي كنيد.
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 )4هن گام م بادالت بانکي از طريق اينتر نت ،براي باال بردن امن يت ،تأك يد
مي شود كه از صفحهكليد مجازي ا ستفاده كنيد .برنامهاي بنوي سيد كه فرم
زير را شبيه سازي كند .ميتوانيد با استفاده از يک  Panelحاوي كليدهاي
ارقام و دكمههاي " "Xو "پاک كردن" ،صفحهكليد مجازي را ب سازيد .هر
دفعه كه برنامه را اجرا ميكنيم ،بايد چيدمان كليدهاي ارقام عوض شود.

ب) نمونه ارزشیابی پایانی
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(شاخص ها)

سواالت/نمره شایستگی
1

1
يک پروژه ويندوزي با نام خانوادگي خود در پوشه  D:\Examايجاد نماييد.

✓

2
جعبه ابزار ) (ToolBoxرا در صفحه ثابت كنيد.

2
3
1

تنظيم ويژگي هاي فرم
درج كنترل هاي برچسب ،-كادر مت و دكمه در فرم
تنظيم ويژگي هاي برچسب و كادر مت

1

2

2

3
1
2
3

منابع پروژه -بست فرم

تغيير مقدار ويژگي هاي كنترل با كدنويسي -افزودن تصوير به

تنظيم ويژگي هاي كنترل كادر تصوير -نوشت كد

كدنويسي

درج كنترل كادر تصوير -ايجاد متد رويداد -فعال كردن محيط

مقداردهي يک ويژگي چند كنترل به صورت همزمان

بحرانی

فعال و غير فعال كردن اجزاي محيط IDE

ايجاد پروژه ويندوزي

استاندارد

ویندوزی
واکنش به
رویدادها

درج كادر محاوره اي و تنظيم ويژگي هاي آن

ایجاد واسط

رویدادها
2

1
نمايش كادر محاوره اي زمان اجرا (با مشخصات تعيي شده)

مراحل کاری
ایجاد پروژه
کاربری بدون
ایجاد کد برای واکنش به

2
مديريت برنامه بر اساس پاسخ كاربر به كادر محاوره اي و پيام

ارزشیابی پایانی واحد یادگیری :5
استفاده از

کادرهای

محاورهای

2

3

✓
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سواالت/نمره شایستگی

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

فرم زير را طراحي كنيد .ويژگي هاي فرم را مانند شکل داده شده ،تنظيم
كنيد:
 -رنگ زمينه فرم

3

آبي

✓

✓

✓

 جهت نمايش فرماز راست به چپ
 نوع قلم دكمه ها B Nazanin :با اندازه  14و سبک Bold نوع قلم برچسب ها B Titr :با اندازه 12 -هنگام تايپ رمز عبور ،به جاي كاراكتر تايپ شده ،كاراكتر "*" نمايش داده

4

شود.
 -در ابتداي اجراي

✓

✓

✓

برنامه ،تصوير ديده
نشود.

5

6
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تصوير (دلخواه) را بگونه اي در كادر تصوير قرار دهيد كه به پوشه منابع اضافه
شود.
با كليک بر روي دكمه "قلم" كاربر بتواند رنگ قلم و نوع قلم كادرهاي مت را
به دلخواه تغيير دهد.

✓

✓

✓

✓

سواالت/نمره شایستگی

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

با كليک بر روي دكمه "ورود" ،در صورت صحيح بودن نام كاربري و رمز عبور،
تصوير نمايش
داده شود و
مت داخل

7

كادرهاي مت
پاک شود .در

✓

غير اينصورت
پيام مناسب
نمايش داده شود.
(نام كاربري "Exam5":و رمز عبور)"123" :
با كليک روي دكمه "خروج" از كاربر سوال شود" :مي خواهيد از برنامه خارج
شويد؟"و اگر
كاربر بر روي

8

دكمه YES

✓

✓

كليک كرد،
از برنامه
خارج شود.
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1
2

✓
✓

3
1
2

ويژگي هاي آنها
ويرايش كنترل سربرگ
دسته بندي سلسله مراتبي كنترل ها
افزودن فرم جديد به پروژه

3

نمايش و مخفي كردن فرم زمان اجرا

2
2
درج كنترل هاي كادر گروهي ،پنل و سربرگ و تنظيم

تعيي واكنش برنامه به وضعيت انتخاب يا عدم انتخاب
دكمه راديويي و كادر انتخاب
درج كادر گروهي و پنل و سربرگ

درج دكمه راديويي و كادر انتخاب

2
شرط الگي (ورود به فرم بعدي)( :نام كاربري "،"admin
رمز عبور  123و انتخاب سطح دسترسي "مدير سيستم") يا
(سطح دسترسي "كاربر مهمان" با نام دلخواه و بدون رمز
عبور)

1
2
3

مقداردهي ويژگي هاي آن ها

1
با اجراي برنامه ،فرم"ورود" نمايش داده شود( .شکل )1

زمان سنج روي فرم

سواالت/نمره شايستگي

تعيي ويژگي هاي زمان سنج در پنجره ويژگي ها ،فعال و

(شاخص ها)

غيرفعال كردن زمان سنج در برنامه
كدنويسي براي استفاده از زمان سنج

استاندارد

سنج
انتخاب
2

1
2

✓
✓

تعيي فرم اصلي پروژه ب انتقال اطالعات ازيک فرم به
فرم ديگر
درج كادر فهرست و كادر تركيبي

بحرانی

کامپوننت زمان
کنترل های
گروه بندی کنترل ها
چند فرم در
پروژه
1

3
1
تنظيم و مقداردهي ويژگي هاي آنها
دسترسي به عناصر فهرست
دسترسي به عناصر فهرست ،عنصر جاري و تعداد عناصر
ب افزودن و حذف عنصر

مراحل کاری
به کارگیری
به کارگیری
به کارگیری

ارزشیابی پایانی واحد یادگیری :6
استفاده از کنترل
های فهرست

2

2
3

سواالت/نمره شايستگي
3

4

5

6
7

1

2

3

با انتخاب گزينه "نمايش گذرواژه" ،گذرواژه وارد شده در كادر
مت ) (TextBoxبه صورت عادي و در غير اينصورت به
شکل ستاره نمايش داده شود( .شکل2و)3
در صورت الگي  :فرم "قرعه كشي" كه داراي  2سربرگ است،
ظاهر شود.
در سربرگ "قرعه كشي" نام كاربري وارد شده در فرم "ورود"
در يک برچسب ) (Labelنمايش داده شود .در صورت ورود با
سطح دسترسي "كاربر مهمان" كنترل هاي موجود در سربرگ
تنظيمات غير فعال باشند( .شکل 4و )5

✓

✓

در سربرگ "قرعه كشي" با كليک بر روي دكمه "اضافه بهفهرست" نام وارد شده در كادر مت به كادر فهرست
) (ListBoxاضافه شود( .حداكثر  4مورد)
دكمه حذف زماني فعال شود ،كه داده اي از فهرست انتخابشده باشد و با كليک بر روي آن ،گزينه انتخاب شده ،از
فهرست حذف شود.
 با كليک بر روي دكمه "انتخاب" به طور تصادفي ،يکي از نامهاي موجود در فهرست ،انتخاب و در برچسب نمايش داده
شود( .شکل)4
در سربرگ "قرعه كشي" ساعت سيستم ،در باالي صفحه
نمايش داده شود.
در سربرگ "تنظيمات" امکان تغيير رنگ سربرگ "قرعه
كشي" با انتخاب رنگ از يک كنترل كادر تركيبي
) (ComboBoxوجود داشته باشد .همچني بتوان وضعيت
نمايش ساعت را كنترل كرد( .شکل )6

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
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شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

شکل 6

ج) برای مطالعه بیشتر
کنترلها و ابزارهای شخص ثالث برای .Net

عالوه بر كنترل هايي كه در جع بهابزار  VSوجود دارد ،كنترل هاي ديگر و ابزارهاي
پيشرفتهاي نيز توسط شركتهاي نرمافزاري كه با شركت مايکروسافت همکاري دارند،
ساختهشدهاند .به اي نوع كنترلها كه قابليت اضافه شدن به فرمهاي ويندوزي رادارند
و تو سط شركت ديگري ساخته مي شوند ،كنترلهاي شخص ثالث ناميده مي شوند.
برخي از اي ابزارها و كنترلها در محيط ويژوال استوديو اضافه ميشوند.
شببركت  DevExpressازجمله شببركتهايي
اسببت كه مجموعه كنترلها و ابزارهاي واسببطه
كاربري را براي تول يدكن ند گان بر نا مه هاي
كاربردي ،ازجمله برنامهنويسببباني كه از ويژوال
ا ستوديو ا ستفاده ميكنند ،فراهم و به صورت تجاري عر ضه كرده ا ست .با ا ستفاده از
اي كنترلها ،واسطههاي كاربري زيباتري ،بدون كدنويسي ميتوان ايجاد كرد.
يکي از ابزارهايي كه اي شبببركت بهرايگان عرضبببه ميكندCodeRush Express ،
اسببت كه ميتوانيد آن را از آدرس زير دانلود كنيد .با نصببب اي ابزار در محيط ،VS
امکانات بي شتري در هنگام برنامهنوي سي فراهم مي شود .مثالً منوي  Refactoringبا
گزينههاي متنوعي را در اختيار خواهيد داشت.
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پودمان چهارم
واحد یادگیری  7و 8

توسعه واسط گرافیکی

واحد یادگیری 7

شایستگی کار با ماوس و منو
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
واسط کاربری

کنترلها

دستگاههای ورودی

رویداد

منو

صفحهکلید

ماوس

ب) تجهیزات الزم
مشخصات سختافزاری برای نصب نرمافزار :Visual Studio Express 2012
• پردازنده حداقل  1/6گیگاهرتز
• حافظه  RAMحداقل  1گیگابایت
• حداقل فضای موجود در دیسک سخت  4گیگابایت
• کارت ویدئویی متناسب با  DirectX9و قابلاجرا در رزولوشن  768 × 1024و
باالتر
پیشنهاد میشود برای درک صحیح موضوع از صفحهکلیدهایی استفاده شود که
دکمههای مربوط به  NumPadاز بقیه دکمهها مستقل باشند.
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ج) بودجهبندی
جلسه

واحد
یادگیری

کارگاه (موضوع)

شماره
صفحات

22

7

کارگاه  1تا 3

156-162

23

7

کارگاه  4و 5

162-166

24

7

کارگاه  6تا 8

168-173

7

کارگاه  9تا 10

174-177

8

کارگاه  1تا 2

181-183

26

8

کارگاه  3تا 6

184-191

27

8

کارگاه  7تا 9

191-198

28

8

کارگاه  10تا 12

199-202

25

فعالیتهای تکمیلی

اهداف توانمندسازی

واکنش به رویدادهای ماوس با نوشتن برنامههایی که بتوانند رویدادهای ماوس را تشخیص داده و وضعیت
شناخت ماوس و دکمهها
مستقل از کلید و یا وابسته به کلید بودن آن را گزارش کنند.
شناخت رویدادهای مرتبط با ماوس و بهکارگیری
برنامهریزی انجام یک فعالیت در صورت تحقق هر یک از رویدادهای زیر :الف) رویدادهای وابسته به کلید
آنها در توسعه واسط کاربری
ب) رویدادهای مرتبط با حرکت ماوس ج ) رویدادهای وابسته به زمان
برنامهریزی انجام یک فعالیت در صورت تحقق هر یک از رویدادهای ماوس و بهکارگیری آرگومانهای
کار با آرگومانهای رویدادهای ماوس
رویداد برای نوشتن متدهای مشترک برای مدیریت رویدادها در کنترلهای مشابه
استفاده از زمانسنج
استفاده از زمانسنج در توسعه واسط کاربری
ایجاد ،ویرایش و حذف گزینههای منو ،تنظیم ویژگیهای منو ،برنامهریزی رویداد برای گزینههای منو،
ایجاد و سفارشی کردن منو -بهکارگیری
کد نویسی برای گزینه استفاده از منوهای نواری ،برنامهریزی اجرای فعالیتها در صورت کلیک روی
رویدادهای منو در توسعه واسط کاربری
گزینههای منو
ایجاد منوی زمینه ،درج گزینههای منو ،تنظیم ویژگیهای منوی زمینه ،تخصیص منوی زمینه به کنترل،
طراحی منوی زمینه و انجام پروژه عملی با منو
اجرای یک پروژه عملی با امکان انجام فعالیتها در صورت انتخاب گزینههای منو
آشنایی با رویدادهای صفحهکلید و ترتیب گزارش شناسایی رویدادهای صفحهکلید و ترتیب گزارش رویدادها
برنامهریزی انجام یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهای صفحهکلید
رویدادها در زمان فشردن دکمهها
کار با رویدادهای صفحهکلید ،مدیریت رویدادها در تعیین رویدادهای موردنیاز ،ایجاد متد رویدادهای صفحهکلید ،کد نوی سی برای رویدادهای صفحهکلید،
زمان فشردن دکمههای ترکیبی ،پردازش رویداد استتتفاده از آرگومانهای رویداد صتتفحهکلید ،تعیین کلیدهای ترکیبی فشتتردهشتتده .انجام یک فعالیت
در فرم قبل از رسیدن رویداد به سایر کنترلهای کارگاهی با موضوع بهکارگیری رویدادهای صفحهکلید
موجود در فرم
کار با کالسهای آماده :استفاده از داده شمارشی ارائه تکلیف منزل و کارگاهی برای واکنش فرم به کلیدهای ف شرده شده ،انتقال فوکوس به سایر کنترل
 ،Keysکار با رویداد  keyDownدر کادر متن ،متنا سب با کلید ف شرده شده ،تعیین کلیدهای ف شرده شده با ا ستفاده از مقادیر داده شمار شی آماده،
فیلتر کردن ورودی در کادر متن
کار با کالس Char
ارائه تکلیف منزل و کارگاهی با موضتتوع اعمال پردازش روی رشتتتهها به کمک متدهای آماده کالس
کار با متدهای کالسهای آماده
 ،Stringنوشتن برنامههای ساده و پیچیده با متدهای رشتهای
کالس String
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :توسعه برنامهسازی و پایگاه داده
پایه :یازدهم
پیام جلسه (هدف کلی) :شناخت واسط کاربری ،شناخت ماوس و رویدادهای مستقل و وابسته به کلید در ماوس
اهداف یادگیری
فعالیت

طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی/
روانی  -حرکتی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از مفاهیم
ارزشیابی رفتار ورودی رویدادها

ایجاد انگیزه

ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

درک رویداد و انجام واکنشهای از قبل
برنامهریزیشده در صورت وقوع رویداد

توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و
ایجاد عالقه و انگیزه در هنرجویان (بینشی)

فعالیتها
کار هنرآموز
معطوف کردن توجه هنرجویان به اتفاقاتی که در محیط در
حال روی دادن است (حرکت ثانیهشمار ،ضربان قلب ،تنفس،
شنیدن صدا و )...

زمان
کار هنرجو

مدت
(دقیقه)

مشارکت در فرآیند تشخیص رویدادهای محیطی (حرکت
ثانیهشمار ،ضربان قلب ،تنفس ،شنیدن صدا و  )...و تهیه
کردن فهرستی از رویدادهای در حال انجام که قادر به
تشخیص آنها است

10

هنرجویان را به دو /چند دسته تقسیم کنید و از آنها بخواهید
تا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون آنها میافتد
باید انجام فعالیتهای مشخصی را بر اساس رویدادهایی
واکنشهایی را از خود نشان دهند .برای مثال میتوانید
که تشخیص میدهد ،انجام دهد و نتیجه انجام کار را
افزایش /کاهش یک واحد به عددی که از قبل روی تخته وجود
گزارش دهد.
دارد و نوشتن مجدد نتیجه خروجی در قسمت مشخصی از
تخته کالس را در نظر بگیرد.
مفاهیم کلیدی مطرحشده در این واحد یادگیری را برای
هنرجو تشریح کند.

انجام فعالیت کارگاهی هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  1به
شماره 1
وقوع آنها را در یک برنامه ساده آشکار کند هنرجو بدهد.
(تمرین هنرجویان)
رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و
نظارت بر عملکرد
بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به
ارزیابی
هنرجویان و
مفاهیم کلیدی
آنها کمک بگیرد.
فعالیتها
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20

مشارکت در پاسخگویی و تعامل با هنرآموز در فرآیند
تدریس

30

هنرجو به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه 1
میکند.

60

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
ضعیفتر باشند.

60

طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :توسعه برنامهسازی و پایگاه داده
پایه :یازدهم
پیام جلسه (هدف کلی) :شناخت واسط کاربری ،شناخت ماوس و رویدادهای مستقل و وابسته به کلید در ماوس
فعالیتها

اهداف یادگیری

انجام فعالیت کارگاهی هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  2به
شماره 2
وقوع آنها را در یک برنامه ساده آشکار کند .هنرجو بدهد.
(تمرین هنرجویان)
رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و
نظارت بر عملکرد
بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به
ارزیابی
هنرجویان و
مفاهیم کلیدی
آنها کمک بگیرد.
فعالیتها
انجام فعالیت کارگاهی هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  3به
شماره 3
وقوع آنها را در یک برنامه ساده آشکار کند .هنرجو بدهد.
(تمرین هنرجویان)
رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و
نظارت بر عملکرد
بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به
ارزیابی
هنرجویان و
مفاهیم کلیدی
آنها کمک بگیرد.
فعالیتها
هنرجو را در خصوص نحوه انجام فعالیت راهنمایی کند .انجام
دریافت بازخورد از هنرجو بتواند فعالیت منزل صفحه 162
تکالیف به صورت گروهی باشد.
کتاب را انجام دهد.
تدریس
ابزارهای موردنیاز
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زمان

هنرجو به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه 2
میکند و تمامی رویدادهای ماوس را بررسی میکند.

60

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
ضعیفتر باشند.

60

هنرجو به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه 3
میکند.

60

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
ضعیفتر باشند

60

سهمبندی وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و تحویل در
زمانبندی تعیینشده

60

طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :توسعه برنامهسازی و پایگاه داده
پایه :یازدهم
پیام جلسه (هدف کلی) :آشنایی با رویدادهای صفحهکلید و ترتیب گزارش رویدادها در زمان فشردن دکمهها
فعالیتها
اهداف یادگیری
فعالیت
ارزشیابی رفتار
ورودی
ایجاد انگیزه

طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی /روانی -
حرکتی
سنجش میزان آگاهی هنرجویان از مفاهیم رویدادها
درک رویداد و انجام عکسالعمل از قبل
برنامهریزیشده در صورت بروز رویداد

ارائه مفاهیم کلیدی توضیح کامل مفاهیم کلیدی(دانشی) و ایجاد عالقه و
(توضیح هنرآموز) انگیزه در هنرجویان(بینشی)
انجام فعالیت
هنرجو باید رویدادهای صفحهکلید را بشناسد و وقوع
کارگاهی شماره  1و2
آنها را در یک برنامه ساده آشکار کند.
(تمرین هنرجویان)

کار هنرآموز

کار هنرجو

ابزارهای موردنیاز

مدت
(دقیقه)

معطوف کردن توجه هنرجویان به اتفاقاتی که در محیط در
حال روی دادن است (تغییر نور محیط ،حرکت ثانیهشمار،
ضربان قلب ،تنفس ،شنیدن صدا و تغییر دمای محیط)
هنرجویان را به دو /چند دسته تقسیم کنید و از آنها
بخواهید تا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون آنها
میافتد واکنشهایی را از خود نشان دهند.
مفاهیم کلیدی مطرحشده در این واحد یادگیری را برای
هنرجو تشریح کند.

کلیه رویدادهای محیط کالس را که قادر به تشخیص آن
است را یادداشت کند و به هنرآموز گزارش دهد.

10

فعالیتهای مشخصی را بر اساس رویدادهایی که تشخیص
میدهد ،انجام دهد.

20

مشارکت در پاسخگویی و تعامل با هنرآموز در فرآیند
تدریس

20

هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  1به
هنرجو بدهد.

هنرجو به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه 1
میکند.

20

رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
نظارت بر عملکرد
بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی
ضعیفتر باشند.
از هنرجویان مستعدتر برای آموزش کمک بگیرد.
هنرجویان و ارزیابی
دریافت بازخورد از هنرجو بتواند برنامهای بنویسد که با فشردن و رها
شدن کلید رنگ زمینه فرم تصادفی تغییر کند.
تدریس

زمان

هنرجو را در خصوص نحوه ایجاد رنگ با استفاده از کالس
 Randomراهنمایی کند.
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تقسیمبندی وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و تحویل در
زمانبندی تعیینشده

10
10

د) ورود به بحث
قبل از شروع بحث الزم است ذهن هنرجو را به سمت مفاهیم زیر معطوف کنید.
واسط کاربری،کنترلها  ،دستگاههای ورودی ،صفحهکلید ،ماوس ،رویداد
واسط کاربری ارتباط بین کاربر با نرمافزار را از طریق کنترلها فراهم میکند ،کنترلها
اشیایی هستند که امکان تعامل کاربر با نرمافزار را از طریق دستگاههای ورودی همچون
صفحهکلید و ماوس فراهم میکنند ،یک شی مجموعهای از دادهها ،امکانات کار با داده
و در برخی موارد دارای قابلیت شناسایی /درک رویدادها است.
در هرلحظه ممکن است هزاران رویداد در دنیای پیرامون ما روی دهد ولی هر موجودی
که قابلیت شناسایی/درک این رویدادها را داشته باشد در زمان وقوع آن رفتاری
متناسب با آن رویداد را از خود بروز میدهد .این رفتار باید از قبل برای آن موجود
برنامهریزیشده باشد.
برای درک بهتر موضوع میتوانید مواردی شبیه این مثالها را یادآوری کنید:
✓ زلزله یک رویداد طبیعی است ،آیا رفتار بزرگترها و کودکان در مقابل
لرزشهای این رویداد طبیعی یکسان است؟
✓ هر حرکت ثانیهشمار ساعت دیواری یک رویداد است ،آیا رفتار شما و سایر
اعضای غیرمحصل خانواده دررسیدن عقربههای ساعت به ساعت  7:00صبح
یکسان است؟
شناخت و درک صحیح مفهوم رویداد توسط هنرجویان میتواند در نیل به اهداف این
واحد یادگیری به شما کمک کند.
ایجاد انگیزه در هنرجویان
پیشنهاد میشود در شروع تدریس این واحد یادگیری هنرجویان را به دو /چند دسته
تقسیم کنید و از آنها بخواهید تا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون آنها میافتد
واکنشهایی را از خود نشان دهند ،میتوانید از تخته کالس بهعنوان نمایشگر بهره
گیرید و خروجی ها را روی آن منعکس کنید ،برای درک بهتر این موضوع توسط
هنرجویان باید انجام فعالیتهای مشخصی را برای آنها در نظر بگیرید برای مثال
میتوانید افزایش /کاهش یک واحد به عددی که از قبل روی تخته وجود دارد و نوشتن
مجدد نتیجه خروجی در قسمت مشخصی از تخته کالس را در نظر بگیرد .کالس را
به دو گروه تقسیم کنید ،حال انجام عمل افزایش مقدار را مقید به وقوع یک رویداد و
انجام عمل کاهش مقدار را مقید به وقوع رویداد دیگری کنید ،نظارت کنید تا با وقوع
رویدادها ،هر گروه کار خودش را به طور صحیح انجام دهد .این روش میتواند هنرجو
را با نحوهی اجرای برنامه توسط کنترلها در محیط ویندوز آشنا کند .در ادامه کار
ترتی بی اتخاذ کنید که گروهی که مسئول کاهش مقدار است وقوع رویداد را متوجه
نشود ،طبیعتاً این گروه با وجودی که رویداد اتفاق افتاده است ولی عکسالعملی بروز
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نخواهند داد ،این موارد مشابه همان حالتی خواهد بود که شما در محیط ویندوز با
غیرفعال کردن ویژگی  Enabledیک کنترل ایجاد میکنید.

تدریس
عملکرد ماوس در ویندوز و برنامههای کاربردی
یک نرمافزار دارای یک سری قابلیتهای کاربردی است که در راستای هدف اصلیِ
تولیدِ آن نرمافزار است .این قابلیتها در بطن نرمافزار نهفته شده است .هر نرمافزار
دارای یک بطن و یک پوسته است ،پوستهی نرمافزار همان واسط کاربری و اجزاء
ملموس نرمافزار است که برای کاربر و استفادهکننده از نرمافزار قابل رؤیت است .نکته
اساسی و مهم در تولید نرمافزار داشتن واسط گرافیکیِ کاربرپسند و متناسب با نیازهای
کاربر است ،برای این منظور در تولید واسط کاربری از مجموعهای از منوها و عناصر
گرافیکی استفاده میشود تا دسترسی راحتتری به قابلیتهای نرمافزار را برای کاربر
فراهم کند .منوها 1و عناصر گرافیکی 2بهکاررفته در واسط کاربری قادرند تا رویدادهای
ماوس و صفحهکلید را تشخیص داده و متناسب با این رویدادها واکنشهای از پیش
تعریفشدهای را از خود بروز دهند.
ماوس یکی از دستگاههای ورودی است که توسط دست کنترل میشود و قادر است
حرکت دوبعدی را نسبت به یک سطح تشخیص دهد .این حرکتها باعث جابهجایی
نشانگر ماوس بر روی صفحهنمایش میشود.
به طور معمول ماوس دستگاه کوچکی است با یک یا چند دکمه که توسط یک دست
قابلکنترل است و برای کار با اشیای موجود بر روی صفحات نمایش گرافیگی کاربرد
دارد.
ماوسها در گذشته بر اساس حرکت چرخ (گوی متحرک) و در حال حاضر بر اساس
سیستم تابش نور ،اقدام به تشخیص حرکت در فضای دوبعدی میکنند .ماوسها بر
اساس حرکت دست کاربر ،موقعیت نشانگر ماوس را بر روی صفحهنمایش گرافیکی
کنترل میکنند .حرکت نشانگر در یک فضای دوبعدی در صفحهنمایش انجام میشود،
بنابراین ماوس باید قادر باشد مختصات  X,Yرا نسبت به حرکت دست کاربر تعیین
کند .ماوس عالوه بر امکان تشخیص حرکت ،دارای دکمههایی برای انجام امور قابل
برنامهریزی است .در حال حاضر ماوسها عمدتاً دارای سه دکمه هستند که عبارتاند
 1چنانچه یک نرم افزار دارای امکانات متعددی باشد ،از منوها برای ایجاد قابلیت دسترسی به امکانات نرمافزار بهره میگیرد،
درواقع یک مِنو فهرستی دستهبندی شده و قابل انتخاب است که امکان دسترسی به قابلیتهای نرمافزار را برای کاربر
استفادهکننده فراهم میکند.
 2عناصر گرافیکی یا آیکونها امکان دسترسی راحتتر به امکانات داخلی یک نرمافزار را برای کاربر استفادهکننده فراهم
میکنند.
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از دکمه سمت چپ ،دکمه سمت راست و دکمه وسط (دکمه اسکرول) .ماوس قادر
است همزمان با تشخیص حرکت ،فشردن هر یک از این دکمهها را نیز تشخیص داده
و به سیستمعامل گزارش کند.
ما در برنامهنویسی قادر هستیم اجرای یک سری از امور و فعالیتها را متناسب با
ق هر یک از رویدادهای ماوس برنامهریزی کنیم که از آن جمله میتوان به
تحق ِ
برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق هر یک از رویدادهای زیر اشاره کرد.
✓ در صورت تحقق رویداد فشردن  /رها کردن دکمههای ماوس
✓ در صورت تحقق رویداد حرکت ماوس
✓ در صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی
برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد فشردن  /رها کردن
دکمههای ماوس
رویدادهای فشردن و رها کردن دکمههای ماوس میتواند شامل موارد زیر باشد:
✓ فشردن دکمه ماوس
✓ رها کردن دکمه ماوس
✓ فشردن و رها کردن دکمه سمت چپ (یکبار  :کلیک ،دو بار  :دابل کلیک)
برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد حرکت ماوس
حرکت ماوس میتواند شامل موارد زیر باشد:
✓ ورود نشانگر ماوس به محدوده یک شی
✓ حرکت نشانگر ماوس در محدوده یک شی
✓ خروج نشانگر ماوس از محدوده یک شی
برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو
حالت قبلی
ترکیب حرکت همزمان نشانگر ماوس درحالیکه دکمههای آن نیز فشردهشده باشد،
میتواند شامل موارد زیر باشد:
✓ فشردن ماوس بر روی یک شی و سپس حرکت ماوس و در نهایت رها
کردن دکمه ماوس
✓ فشردن ماوس بر روی یک شی و سپس حرکت ماوس
مشکالت متداول در فرآیند یادگیری -یاددهی
در برنامهنویسی رویدادگرا ،توانایی تشخیص صحیح رویدادهای قابل برنامهریزی دارای
اهمیت ویژهای است و شاید بتوان گفت اصلیترین چالش مدیریت برنامه بر اساس
وقوع رویدادهای مختلف است ،در پایان این واحد یادگیری هنرجو باید به درک
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صحیحی از رویدادهای ماوس ،نحوه مدیریت رویدادهای ماوس و ایجاد و مدیریت
گزینههای منو رسیده باشد .همکاران گرامی باید دقت داشته باشند که حرکت ماوس
یا فشردن دکمههای آن باعث وقوع چندین رویداد مختلف خواهد شد و آنچه اهمیت
دارد دانستن ترتیب وقوع این رویدادها و انتخاب رویداد متناسب با عملی است که باید
انجام پذیرد.
شیوه و الگوی پیشنهادی
برنامهنویسی خوب  ،بدون داشتن الگو و پیشزمینه قبلی نتیجهای جز اتالف وقت و
استفاده نامناسب از تجهیزات کارگاه شما در پی نخواهد داشت .پیشنهاد میشود با
توجه به محدودیت تجهیزات کارگاهی ،صرفاً زمانی که هنرجو تکلیفی برای انجام دادن
آماده کرده باشد ،اجازه استفاده از تجهیزات به وی داده شود .برای اجرایی کردن این
روش میتوان در محیط کارگاه یک میز اجالس برای بحث و تبادلنظر بین هنرجویان
در نظر گرفت و در زمانی که هنرجو به نتیجه رسید ،اجازه تست بر روی رایانه به وی
داده شود .تشخیص این زمان به عهده هنرآموز است .چنانچه هنرجویان به طور مستمر
به سیستم دسترسی داشته باشند ،با سعی و خطا و عدم اطمینان اقدام به تکمیل
برنامهها میکنند و عمالً فرآیند یادگیری و تفکر برنامهنویسی در آنها ضعیف میشود.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت گروهی
ص 155

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

اجرای برنامهها ،کپی پرونده یا پوشه،
جابهجایی آیکونها ،فعال کردن منوهای
کمکی با کلیکراست روی آیکونها

انتخاب ،جابهجایی ،تغییر شکل و اندازه اشیا،
کلیک کردن دکمهها ،انتخاب گزینههای منو

کاربرد ماوس در نرمافزار MS-Word

کاربرد ماوس در بازیها

انتخاب بخشی از متن با ماوس ،انتخاب واژه،
انتخاب ،جابهجایی ،تغییر شکل و اندازه اشیا،
جمله و پارهمتن با یک یا چند بار کلیک روی
بهکارگیری ماوس به جای دسته بازی
متن ،ترسیم اشکال
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شرح رویدادهای جدول  1را با توجه به شرح آنها در  VSبنویسید.
شرح رویداد

نام رویداد
MouseClick

MouseDown

زمانی رخ میدهد که کنترل با

Occurs when the control
is clicked by the mouse.

زمانی رخ میدهد که کنترل با

Occurs when the control
is double clicked by the
mouse.

ماوس کلیک شود.

MouseDoubleClick

ماوس دابلکلیک شود.
زمانی رخ میدهد که نشانگر

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

زمانی رخ میدهد که نشانگر

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

ماوس بر روی کنترل باشد و
دکمه ماوس فشرده شود.

MouseUp

شرح رویداد در VS

ماوس بر روی کنترل باشد و
دکمه ماوس رها شود.

فعالیت کارگاهی
ص 156

با انجام عملیات زیر روی ماوس عملیات چه رویدادی رخ میدهد؟
عملیات

رویداد

نگهداشتن دکمه راست یا چپ

MouseDown

رها کردن دکمه راست یا چپ

MouseUp

کارگاه  – 1واکنش به رویدادهای ماوس
ما در برنامهنویسی قادر هستیم اجرای یک سری از امور و فعالیتها را متناسب با
تحققِ هر یک از رویدادهای ماوس برنامهریزی کنیم .هدف از این کارگاه آموزش نحوه
کار با رویدادهای وابسته به کلید در ماوس است .در این کارگاه هنرجو با برنامهریزی
رویدادهای  MouseClick,MouseDown,MouseUpآشنا میشود و برنامهریزی
اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد فشردن/رها کردن دکمههای ماوس را
فرامیگیرد.
پاسخ به فعالیتها
مرحله  :3متد رویداد  MouseClickرا برای کنترل  ،btnRunایجاد کنید.
private void btnRun_MouseClick(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;)"به سی شارپ خوشآمدید"(MessageBox.Show
}

تکمیل کارگاه
ص 156
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مرحله  :4قابلیت خروج از برنامه را با دابلکلیک روی فرم ایجاد کنید.
private void Form1_MouseDoubleClick(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;)(Application.Exit
}

مرحله  :5با نگهداشتن دکمه ماوس رنگ دکمه  btnRunچه تغییری میکند .رنگ
دکمه قرمز میشود.
مرحله  :6در رویداد  MouseUpدکمه  btnRunرنگ دکمه را به حالت اول
برگردانید.
private void btnRun_MouseUp(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;btnRun.BackColor = Color.Blue
}

کارگاه  – 2رویدادهای  MouseDownو MouseUp
هدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویدادهای وابسته به کلید در ماوس است .در
این کارگاه هنرجو با برنامهریزی رویدادهای  MouseDown,MouseUpآشنا
میشود و برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد فشردن/رها کردن
دکمههای ماوس را فرامیگیرد .عالوه بر این موارد در این کارگاه یک زمانسنج نیز در
نظر گرفتهشده است که در زمانهای مشخصی رویداد تیک آن فعال میشود و هنرجو
قادر است با برنامهریزی انجام یک فعالیت در زمان تحقق این رویداد ،حرکت منظمی
را برای تصویر ماشین بر روی صفحهنمایش شبیهسازی کند.
کنجکاوی
ص 158

تکمیل کارگاه
ص 158
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پاسخ به فعالیتها
چرا در این برنامه نیاز به زمانسنج داریم؟
پاسخ :بهمنظور برنامهریزی حرکت خودکار ماشین
ویژگی  Rightچه مقداری را نگهداری میکند؟
پاسخ  :فاصله لبه سمت راست شی را از لبه سمت چپ فرم نگهداری میکند.
برنامه پارک ماشین را اجرا کنید .با چه شرایطی ،کاربر برنده میشود؟
پاسخ :اگر در زمان توقف ،فاصله ماشین با مانع بین  9تا  1پیکسل باشد کاربر برنده
است.

پس از پایان یک بازی چگونه میتوان بازی جدیدی را شروع کرد؟ برنامه آن را
بنویسید.
پاسخ :یک دکمه بانام  btnNewبه فرم اضافه میکنیم و در رویداد MouseClick
کد زیر را مینویسیم
)private void btnNew_MouseClick(object sender,EventArgs e
{
;picCar.Left = 20
}

بازی کارگاه  2را با شرایط زیر تغییر دهید:
 پس از رها کردن ماوس ،ماشین به نسبت زمان نگهداشتن دکمه ماوس ،حرکتکند .بهطور مثال اگر کاربر یک ثانیه دکمه ماوس را نگه دارد ،ماشین  100پیکسل
حرکت کند.
پاسخ :زمان نگهداشتن دکمه ماوس به چندین صورت قابل محاسبه است که در زیر
به دو روش معمول آن اشاره میکنیم.
روش اول  :با افزودن یک متغیر اضافه به برنامه برای نگهداری زمان و سپس افزایش
یک واحدی متغیر موردنظر به ازای هر بار اجرای رویداد تیک زمانسنج.
روش دوم :استفاده از مقدار جابهجایی ماشین ،در این روش میتوان با محاسبه
اختالف مقدار موجود در ویژگی  Leftکنترل استفادهشده برای ماشین ،با مقدار
اولیه آن و سپس تقسیم بر  5کردن عدد بهدستآمده زمان را به دست آورد( .دقت
کنید که ماشین در هر تیک بهاندازه  5واحد حرکت میکند).

فعالیت منزل
ص 159

کارگاه  – 3رویدادهای  MouseEnterو MouseLeave
هدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویدادهای مستقل از کلید در ماوس است .در
این کارگاه هنرجو با برنامهریزی رویدادهای  MouseEnterو  MouseLeaveآشنا
میشود و برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهای مرتبط با حرکت
ماوس را فرامیگیرد.
پاسخ به فعالیتها
چرا ویژگی  Visibleکادر تصویرها برابر با  falseاست؟
پاسخ :چون در شروع اجرای برنامه تصویر واژهها پنهان باشد.
در فعالیت  5از کارگاه  3پیشنهاد می شود به هنرجو توضیح داده شود بهتر است این
دستور در قسمتی از برنامه قرار داده شود که یکبار تکرار شود .پیشنهاد می شود کد
مورد نظر عینا به متد  Loadفرم منتقل شود.

کنجکاوی
ص 161
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تکمیل کارگاه
ص 160

در متد رویداد  lblBook_MouseLeaveدستوری بنویسید که picBook
پنهان شود و رنگ  lblBookمشکی شود.
private void lblBook_MouseLeave(object sender, EventArgs
)e
{
;picBook.Visible = false
;lblBook.ForeColor = Color.Black
}

ستون شرح رویدادها در جدول  2را تکمیل کنید.

فعالیت منزل
ص 162

نام رویداد

شرح رویداد

MouseEnter

زمانی رخ میدهد که ماوس به
بخشی از کنترل وارد شود.

MouseLeave

زمانی رخ میدهد که نشانگر
ماوس از محدوده کنترل خارج
شود.

MouseMove

زمانی رخ میدهد که نشانگر
ماوس بر روی کنترل حرکت
کند.

MouesHover

زمانی رخ میدهد که نشانگر
ماوس بر روی کنترل قرار گیرد.

شرح رویداد در VS
Occurs when the mouse
enters the visible part of the
control.
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.

برنامه آموزشی کارگاه  3را برای آموزش واژگان فارسی استفاده کنید .کاربر با ورود
ماوس به روی تصویر ،واژه فارسی معادل را ببیند.
برای جلوگیری از تکرار کدنویسی کافی است ابتدا کادر تصویر  picAppleرا
انتخاب کنید ،آنگاه با پایین نگهداشتن دکمه کنترل بقیه کادرهای تصویر را انتخاب
کنید و درنهایت از برگه  Propertiesبر روی رویداد  MouseLeaveدابلکلیک
کرده و در رویداد بازشده کد زیر را قرار دهید.
private void picApple_MouseLeave(object sender,EventArgs
)e
{
;"" = lblFarsiName.Text
}
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سپس برای هر کادر تصویر رویداد  MouseEnterرا به صورت زیر
بنویسید.
private void picBook_MouseEnter(object sender,EventArgs
)e
{
;"کتاب" = lblFarsiName.Text
}
)private void picPen_MouseEnter(object sender,EventArgs e
{
;"قلم" = lblFarsiName.Text
}
)private void picCar_MouseEnter(object sender,EventArgs e
{
;"ماشین" = lblFarsiName.Text
}
private void picApple_MouseEnter(object sender,EventArgs
)e
{
;"سیب" = lblFarsiName.Text
}
private void picClock_MouseEnter(object sender,EventArgs
)e
{
;"ساعت" = lblFarsiName.Text
}

کارگاه  – 4آرگومانهای رویدادهای ماوس
هدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویدادهای مستقل از کلید و وابسته به کلید
در ماوس است .به طور خالصه در جدول زیر  8رویداد معمول ماوس براساس اولویت
گزارش در زمان وقوع و دستهبندی براساس استقالل از کلید و یا وابسته به کلید آورده
شده است( .شمارهها ترتیب وقوع رویداد را مشخص می کند)
رویدادهای مستقل از کلید

رویدادهای وابسته به کلید

1.MouseEnter

3.MouseDown

2.MouseMove

3.1.Click

5. MouseHover

3.2.MouseClick

6. MouseLeave

4.MouseUp

در سه کارگاه قبلی هنرجو با برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد
فشردن  /رها کردن دکمههای ماوس و نیز برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت
تحقق رویداد حرکت ماوس آشنا شده است .در این کارگاه هنرجو با برنامهریزی اجرای
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یک فعالیت در صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی آشنا میشود و
برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهای مرتبط با حرکت ماوس را
فرامیگیرد.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
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 -4قطعه کدی بنویسید که با رها کردن دکمه ماوس ،رنگ دکمهها مشکی شود.
Private void MousePanel_MouseUp(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;picRight.BackColor= Color.Black
;pic Middle.BackColor= Color.Black
;picLeft.BackColor= Color.Black
}

 -6کد مرحله  5را تغییر دهید تا بهجای تصویر اشارهگر ماوس ،شکل نمادین ماوس
حرکت کند.
برای پاسخ به این مرحله به دو روش میتوانید عمل کنید .
 -1بدون تغییر کد فقط تصویر موجود در  picCursorرا تغییر دهید و شکل
نمادین ماوس را در آن بارگذاری کنید.
 -2با توجه به شرایط فشردن دکمههای ماوس  4تصویر مختلف داشته باشید و در
رویداد  MouseDownتصویر موردنظر را در  picCursorبارگذاری کنید .در
این وضعیت باید در حالت پیشفرض و شروع برنامه تصویر عادی ماوس در
 picCursorبارگذاری شده باشد.
فعالیت کارگاهی
ص 164

به برنامه کارگاه  4امکان تعیین راستدست و چپدست بودن کاربر را اضافه کرده،
متناظر با آن دکمههای ماوس را جابهجا کنید.
پاسخ :کافی است یک کادر عالمت به نام  chkLeftHandبه فرم اضافه کنید و
کد زیر را در رویداد  MouseDownپنل  MousePanelبنویسید.
private void MousePanel_MouseDown(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;MouseButtons mb=e.Button
)if(chkLeftHand.Checked
{
)if(mb==MouseButtons.Left
;mb=MouseButtons.Right
)else if(mb==MouseButtons.Right
;mb=MouseButtons.Left
}
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switch (mb)
{
case MouseButtons.Left:
picLeft.BackColor = Color.White;
break;
case MouseButtons.Middle:
picMiddle.BackColor = Color.White;
break;
case MouseButtons.Right:
picRight.BackColor = Color.White;
break;
}
}
تکمیل جدول
164 ص

 نوع و عملکرد آن به صورت، با قرار دادن اشارهگر ماوس روی هر ویژگیVS در
 را تکمیل3  با توجه به این راهنما جدول.راهنما در اختیار برنامهنویس قرار میگیرد
.کنید
Gets which mouse button was
pressed.

VS شرح در

شرح
نام ویژگی نوع داده
داده شمارشی مشخص میکند که کدام دکمه
.ماوس فشار داده شده است
Button
)وسط-چپ- (راستMouseButtons

Gets the location of the mouse
during the generating mouse
event.

موقعیت نشانگر ماوس را روی
Point کالس
.کنترل مشخص میکند

موقعیت افقی نشانگر ماوس را در
زمان وقوع رویداد ماوس مشخص
.میکند
Gets the y-coordinate of the موقعیت عمودی نشانگر ماوس را
mouse during the generating
در زمان وقوع رویداد ماوس
mouse event.
.مشخص میکند
Gets the x-coordinate of the
mouse during the generating
mouse event.

Gets the number of times the
button was pressed and
released.
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تعداد دفعات فشردن و رها شدن
.دکمه ماوس را مشخص میکند

Location

Int

X

Int

Y

Int

Clicks

فعالیت منزل
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برنامهای بنوی سید که با حرکت ماوس در فضای فرم واژه  Computerبه همراه نشانگر
ماوس نمایش داده شود.
پاسخ :یک کنترل برچسب بانام  lblSampleبه فرم اضافه کنید و مقدار ویژگی  Textآن
 Computerرا قرار دهید .و برای حرکت از رویداد  Form1_MouseMoveاستفاده
کنید.

private void Form1_MouseMove(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;lblSample.Location = e.Location
}

برنامۀ باال را بهگونهای ویرایش کنید که به جای واژه  Computerمختصات ماوس
به صورت ( )x,yبه همراه نشانگر ماوس نمایش داده شود.

private void Form1_MouseMove(object sender,
)MouseEventArgs e
{
;lblSample.Location = e.Location
;")" lblSample.Text = "(" + e.X + "," + e.Y +
}

پژوهش
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بررسی کنید چگونه میتوان با برنامهنویسی ،یک متد رویداد را برای یک کنترل
تخصیص داد.
پاسخ  :ابتدا یک کنترل دلخواه ایجاد کنید .سپس یک متد با پارامترهای مشابه رویداد
موردنظرتان ایجاد کنید .و با استفاده از دستور زیر نسبت به تخصیص متد دلخواه به
رویداد موردنظر اقدام کنید
;)نام متد += new EventHandler(this.نام رویداد.نام کنترل
مثال  :تخصیص متد  ShowMessageبه رویداد کلیک دکمه btnSample
یک متد به نام  ShowMessageتعریف کنید که عمل موردنظر شمارا انجام دهد.
در اینجا برای راحتی کار فقط یک پیام نمایش میدهیم.
)private void ShowMessage(object sender,EventArgs e
{
};)"MessageBox.Show("Welcome

در رویداد  Form1_Loadرویداد  Clickکنترل  btnSampleرا به صورت زیر
تعریف کنید.
)private void Form1_Load(object sender, EventArgs e
{
;)btnSample.Click += new EventHandler(this.ShowMessage
}
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کارگاه  – 5رویدادهای ماوس و زمانسنج
هدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویداد  Tickمربوط به زمانسنج و نیز
رویدادهای مستقل از کلید و وابسته به کلید در ماوس است .در چهار کارگاه قبلی
هنرجو با برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد فشردن/رها کردن
دکمههای ماوس و نیز برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد حرکت
ماوس آشنا شده است .در این کارگاه هنرجو با برنامهریزی اجرای یک فعالیت در
صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی با اعمال محدودیت زمانی آشنا
میشود و برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهای مرتبط با حرکت
ماوس در یک بازه زمانی معین را فرامیگیرد.
پاسخ به فعالیتها
آیا میتوان در بازی اعصاب سنج از رویدادهای  Form_MouseMoveیا
 Form_MouseHoverبرای بررسی خطای کاربر استفاده کرد؟
پاسخ :از رویداد MouseHoverنمیتوان استفاده کرد چون برای وقوع این رویداد
باید چند لحظه ماوس روی فرم قرار گیرد .از رویداد  MouseMoveمیتوان استفاده
کرد ولی بهتر است از رویداد  MouseEnterاستفاده شود.
اگر بهجای رویداد  MouseClickاز رویداد  Clickاستفاده کنیم چه مشکلی پیش
میآید؟ امکان تقلب
پاسخ :با توجه به کد ارائه شده در فیلم ،در رویداد  MouseClickسه کار انجام شده
است که شامل مقداردهی متغیر شروع ،صفر نمودن زمان و فعال نمودن تایمر است،
هر چند این سه دستور را میتوان در رویداد  Clickهم قرار داد ولی نکته مهم این
است که با توجه به منطق برنامه ،ماوس در ابتدای کار باید بر روی دکمه شروع باشد.
در صورت استفاده از رویداد  Clickکاربر میتواند ماوس را خارج از قسمت زرد رنگ
(و در محیط فرم) قرار دهد و (چون در اینجا دکمه شروع به عنوان کنترل فعال از
قبل انتخاب شده است) با فشردن دکمههای  Spaceو یا  Enterبرنامه شروع به کار
میکند و کاربر میتواند بدون گذر از مسیر زرد رنگ ،ماوس را وارد برچسب پایان
نماید و برنده شود.
چه تفاوتی بین رویداد  Clickو  MouseClickوجود دارد؟
پاسخ :رویداد  MouseClickفقط با کلیک ماوس رخ میدهد ولی اگر
فوکوس( )Focusروی دکمه باشد رویداد  Clickبا فشردن کلیدهای  Enterو
 Spaceهم رخ میدهد .ضمن اینکه رویداد دارای آرگومان MouseEventArgs
است که اطالعاتی راجع به موقعیت ماوس ،دکمه فشرده شده ماوس و  ...میدهد.

کنجکاوی
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کنجکاوی
ص 167

چه تفاوتی بین منوهای باال ازلحاظ شکل و قالب و گروهبندی وجود دارد؟
پاسخ :برخی از منوها مثل منوی Notepadیک منوی ساده بدون گروهبندی است.
منوی شکل سمت راست منویی در ویندوز  10است که بارنگ و قالب ویژه از دیگر
منوها متمایز شده است.
در کدام شکل منو با راستکلیک فعال میشود؟
پاسخ :شکل سمت راست (منو با زمینه مشکی و خاکستری) با راستکلیک فعال
میشود.

تکمیل کارگاه
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چند نمونه از این عملیات را در جدول زیر بیان کنید و در صورت داشتن کلید
میانبر آن را بنویسید.
نوع عملیات با منو

کلید میانبر

کپی کردن فایل یا پوشه

Ctrl+C

گزینه  Printدر محیط توسعه VS

Ctrl+P

نمایش کدهای برنامه در VS

F7

انتخاب همه

Ctrl+A

کارگاه  – 6ایجاد منو با کنترل MenuStrip
هدف از این کارگاه آموزش ایجاد منو بهعنوان واسط گرافیکی کاربر برای دسترسی به
قابلیتهای درونی نرمافزار است.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
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مرحله  :2کنترل  MenuStripدر کجا قرار میگیرد؟ پنجره پایین فرم
مرحله  :3گزینههای دیگر منو ،را در کجا مینویسید؟ در کنار یا پایین گزینه
مرحله  :4با راستکلیک روی گزینهها ،چه گزینههای دیگری مشاهده میکنید؟
با توجه به تصویر  Checked ،Set Image ،Enabledو ...
مرحله  :5روی گزینهی «ذخیره» راستکلیک کنید و از گزینه، Insert
 MenuItemرا انتخاب کنید .چه تغییری در منو رخ میدهد؟ میتوان یک گزینه
جدید اضافه کرد.
اگر بخواهید گزینهای را حذف کنید ،چگونه اقدام میکنید؟ با راستکلیک و
انتخاب گزینه Delete
مرحله  :6پنجره ویژگیهای کنترل  MenuStrip1را باز کنید .مقدار ویژگی
 RightToLeftرا  Yesکنید .چه تغییری در منو رخ میدهد؟ جهت نمایش منو
را از راست به چپ میکند.

منوی نرمافزار  Notepadرا در یک پروژه طراحی کنید.
برای انجام این فعالیت ،کنترل  MenuStripرا از جعبهابزار به فرم اضافه کنید .سپس
بر اساس یکی از روشهای زیر نسبت به تکمیل فعالیت اقدام کنید.
نرمافزار  Notepadویندوز را اجرا کنید ،با توجه به نرمافزار گزینهها را اضافه
کنید .خطوط جداکننده را در زیر منوهای  Fileو  Editو  Helpفراموش
نکنید .برخی از گزینههای غیرفعال را با کلیک سمت راست و برداشتن تیک
 Enabledغیرفعال کنید.
بر روی کنترل  MenuStripراستکلیک کنید و گزینه Insert Standard
 Itemsرا انتخاب کنید .منوی ایجادشده را بهدلخواه ویرایش و سفارشی کنید.

فعالیت منزل
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کارگاه  – 7سفارشی کردن منو

هدف از این کارگاه آموزش ایجاد یک منوی سفارشی و دلخواه بهعنوان واسط گرافیکی
کاربر برای دسترسی به قابلیتهای درونی نرمافزار و نحوه ایجاد منوهای کاربردی
خاص یک نرمافزار است.
پاسخ به فعالیتها
برای چند گزینه منو بهدلخواه ،متن راهنما ( )ToolTipقرار دهید.
پاسخ :گزینه موردنظر را انتخاب کنید و ویژگی  ToolTipTextرا با متن دلخواه
مقداردهی کنید.

تکمیل کارگاه
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آیا میتوان جهت نمایش متن گزینههای منو را تغییر داد؟
پاسخ :بله ،از پنجره ویژگیهای منو ،ویژگی  RightToLeftرا برابر  Yesقرار دهید.
جهت نمایش منو از راست به چپ میشود.

کنجکاوی
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جدول  4ویژگیهای متداول گزینه منو است .با توجه به کارگاه  7این جدول را
تکمیل کنید.

فعالیت کارگاهی
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ویژگی

شرح

Checked

تیک دار کردن گزینه
فعال یا غیرفعال کردن گزینه
نمایش یا عدم نمایش گزینه
تصویر در کنار گزینه
جهت نمایش راست به چپ
کلید میانبر گزینه
تعیین متن راهنما

Enabled
Visible
Image
RightToLeft
ShortCutKeys
ToolTipText
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پژوهش بررسی کنید که چه رویدادهای دیگری برای منو استفاده میشود و کاربرد آنها
ص  172چیست؟
پاسخ :کنترل منو و گزینههای آن همانند کنترلهای دیگر دارای رویدادهای دیگری
نظیر رویدادهای ماوس و صفحهکلید و  ...هستند که در صورت نیاز میتوان برای این
رویدادها کدنویسی کرد.

کارگاه  – 8رویداد برای گزینههای منو
هدف از این کارگاه آموزش ایجاد برنامهریزی اجرای یک فرآیند مشخص در صورت
انتخاب هر یک از گزینههای منوی نرمافزار است.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
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مرحله  :4عملکرد گزینه پاک چیست؟ محتویات کادر متن را پاک میکند.
مرحله  :5پس از اجرای برنامه ،با کلیک روی گزینه «سفید» چه رخ میدهد؟
پاسخ :رنگ زمینه کادر متن سفید و گزینه «سفید» تیکدار و تیک گزینه «زرد»
برداشته میشود.
برای گزینه «زرد» از زیر منوی «رنگ زمینه» ،همانند مرحله قبل ،کدی بنویسید.
)private void mnuYellow_Click(object sender, EventArgs e
{
;txtPaper.BackColor = Color.Yellow
;mnuWhite.Checked = false
} ;mnuYellow.Checked = true

مرحله  : 6برای گزینه «قرمز» و «آبی» از زیر منوی «رنگ زمینه» ،همانند مرحله
قبل ،کدی بنویسید.
{ )private void mnuRed_Click(object sender, EventArgs e
;txtPaper.ForeColor = Color.Red
;mnuBlack.Checked = false
;mnuRed.Checked = true
;mnuBlue.Checked = false
}

مرحله  :7متد رویداد کلیک گزینه فونت را بنویسید.
پاسخ :روی گزینه «فونت» دوبار کلیک کنید .کد تغییر فونت کادر متن txtPaper
را با استفاده از کادر محاورهای  fontDoialog1بنویسید.
)private void mnuFont_Click(object sender, EventArgs e
{
)if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK
;txtPaper.Font = fontDialog1.Font
}
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مرحله  :8برای گزینه «خروج از برنامه» کد مناسب ،را بنویسید.
)private void mnuExit_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(Close
{

پس از افزودن کنترل  MenuStripبه فرم ،روی آن راستکلیک کنید و گزینه
 Insert Standard Itemsرا انتخاب کنید .در فرم برنامه چه مشاهده میکنید؟
پاسخ :پس از انتخاب گزینه  Insert Standard Itemsیک منوی استاندارد همانند
منوی برنامهی  notepadویندوز ایجاد میشود که میتوان به دلخواه آن را ویرایش
کرد.
آیا پس از اجرای برنامه و کلیک روی گزینهها ،عملیاتی انجام میشود؟ خیر

فعالیت کارگاهی
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کارگاه  – 9طراحی منوی زمینه
هدف از این کارگاه آموزش ایجاد منوهای کمکی نرمافزار است ،این منوها کاربرد
وسیعی در واسط کاربری دارند .و در بسیاری از مواقع با راست کلیک کردن روی
کنترل مورد نظر ،نمایش داده میشوند .در سه کارگاه قبلی هنرجو با نحوه ایجاد،
سفارشی کردن و برنامهریزی رویدادهای منو آشنا شده است در این کارگاه با نحوه
ایجاد و برنامهریزی منوهای کمکی نرمافزار که گزینههای آنها عمدتاً وابسته به
کنترلهای موجود روی واسط کاربری هستند ،آشنا میشود و برنامهریزی اجرای یک
فعالیت در صورت تحقق رویدادهای مرتبط با منو را فرا میگیرد.
پاسخ به فعالیتها
برنامه را اجرا کنید و روی کنترل جعبه متن راست کلیک کنید .چه چیزی مشاهده
میکنید؟ منوی ایجاد شده در کارگاه قبل
برای اینکه با راستکلیک روی فرم هم همین منو نمایش داده شود ،چگونه عمل
میکنید؟ ویژگی  ContextMenuStripفرم را برابر  contextMenuStrip1قرار دهید.

تکمیل کارگاه
ص 174

چه تفاوتی بین کنترل  MenuStripو  ContextMenuStripوجود دارد؟
پاسخ :از کنترل  MenuStripبرای ایجاد منوهای اصلی و ثابت (معموال*) در باالی
فرم استفاده میشود .کنترل  ContextMenuStripبرای ایجاد منوهای کمکی
دلخواه مرتبط با کنترلهای برنامه استفاده میشود.
* :با تغییر ویژگی  Dockبه  Noneمی توان موقعیت  MenuStripرا به دلخواه
تعیین کرد.

کنجکاوی
ص 174
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کارگاه  – 10پروژه با منو
هدف از این کارگاه استفاده از مطالب آموختهشده کارگاههای قبلی در طراحی واسط
کاربر و ایجاد نرمافزار با منو است .هنرجو در این کارگاه با نحوه ایجاد و برنامهریزی
منوهای نرمافزار آشنا میشود و برنامهریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق
رویدادهای مرتبط با منو را فرا میگیرد.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 174

قطعه کدی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر اطالعاتی مربوط به آن
در  ToolTipنمایش داده شود
پاسخ :برای افزودن  toolTipبه برنامه ،کافی است از جعبه ابزار کامپوننت
 ToolTipرا انتخاب کنید .در این صورت یک شی به نام  toolTip1به نرمافزار
اضافه میشود .برای تعیین متن راهنما بهعنوان  toolTipبرای یک کنترل میتوانید
از متد  SetToolTipشی کمک بگیرید .در این متد پارامتر اول نام شی و پارامتر
دوم متنی است که قرار است بهعنوان راهنما نمایش داده شود.
مثال:
;)" نام کاربری را وارد کنید"toolTip1.SetToolTip(txtUserName,

راه حل دوم استفاده مستقیم از کالس  toolTipبه صورت زیر است.
;)"فرم مشخصات اعضا" new ToolTip().SetToolTip(btnMember,

در صورت استفاده از این کد بهتر است در متد لود فرم و یا جایی نوشته شود که
یکبار فراخوانی شود تا از ایجاد شیهای متعدد جلوگیری شود.
کنجکاوی
ص 176

عملکرد عالمت @ قبل از آدرس فایل چیست؟
پاسخ :اگر در یک ثابت رشتهای عالمت \ وجود داشته باشد ،همانند یک کاراکتر
کنترلی عمل میکند و باید به صورت \\ نوشته شود .اگر در ابتدای ثابت رشتهای
عالمت @ قرار دهید نیازی به تکرار \ نیست .اگر ثابت رشتهای طوالنی باشد بهطوری
که در یک سطر جا نشود هم میتوان با @ این مشکل را حل کرد.

تکمیل کارگاه
ص 174

به کمک کالس  SoundPlayerبرای گزینه «توقف سرود» ،دستور توقف سرود را
بنویسید.
)private void mnuStop_Click(object sender, EventArgs e
{
;System.Media.SoundPlayer player
;)(player = new System.Media.SoundPlayer
;)(player.Stop
}
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... به فرم اضافه کنید وFontDialog  وColorDialog یک کادر محاوروه ای

private void mnuFont_Click(object sender, EventArgs e){
if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK){
lblTitle.Font = fontDialog1.Font;
lblDescription.Font = fontDialog1.Font;
}
}
private void mnuBackColor_Click(object sender,
EventArgs e){
if (colorDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
this.BackColor = ColorDialog1.Color;
}

برای تغییر رنگ کادر با توجه به نامگذاری برچسب ها در برنامه از کدی مشابه کد
.باال استفاده کنید
فعالیت منزل
177 ص

 تصویر در اندازۀ بزرگتر،قابلیتی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر
.نمایش داده شود
. ایجاد کنید و دستورات زیر را بنویسیدmyPic_Click یک متد به نام

private void myPic_Click(object sender, EventArgs e)
{
//PictureBox p = (PictureBox)sender;
PictureBox p = sender as PictureBox;
if (p!=null)
{
int tag = (int) p.Tag;
double factor = (tag == 0) ? 2 : 0.5;
p.Width = (int) (p.Width * factor);
p.Height = (int)(p.Height * factor);
p.Tag = (tag != 0) ? 0 : 1;
p.BringToFront();
}
}

. مربوط به فرم برنامه دستورات زیر را بنویسیدForm1_Load در متد

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
Pic1.Click += new EventHandler(myPic_Click);

). کد باال تکرار میشود،(برای تمامی عکسها
pic1.Tag = pic2.Tag = pic3.Tag= pic4.Tag=0;
pic5.Tag = pic6.Tag = pic7.Tag= pic8.Tag=0; }
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واحد یادگیری 8

شایستگی کار با صفحهکلید
تدریس
عملکرد صفحهکلید در ویندوز
قبل از شروع بحث الزم است ذهن هنرجو را به سمت عملکرد صفحه کلید به عنوان
یک دستگاه ورودی و رویدادهای مرتبط با آن معطوف کرد.
صفحهکلید یکی از دستگاههای ورودی است که کاربر را قادر میسازد تا دادههای
موردنیاز را در اختیار نرمافزار قرار دهد ،برای این منظور در صفحهکلید تعدادی کلید
با عملکردهای متفاوتی وجود دارد ،که میتوان به کلیدهای الفبایی /الفبا-عددی،
کلیدهای نشانگذاری (کاما و نقطه و  ،)...کلیدهای ناوبری و کلیدهای خاص (مثل
 Enterو  Delو  ESCو  )....اشاره کرد .در صفحهکلید ما با سه دسته رویداد روبهرو
هستیم که عبارتاند از :پایین رفتن کلید ( ،)KeyDownرها شدن/باال آمدن کلید
) ،(KeyUpفشردن کلی ). (KeyPress
نکته مهم در خصوص رویدادهای صفحهکلید این است که رویدادهای پایین رفتن و
رها شدن کلید برای همه کلیدها گزارش میشود ،ولی رویداد فشردن کلید مخصوص
کلیدهای الفبایی /الفبا-عددی ،کلیدهای نشانگذاری (کاما و نقطه و  )...و کلیدهای
خاص (مثل  Enterو  Delو  ESCو  )....است .در این دسته از کلیدها رویداد پایین
رفتن کلید ( )KeyDownدر شروع سیکل فشرده شدن یک دکمه ،و رویداد رها شدن
کلید ( )KeyUpدر انتهای سیکل گزارش میشود و مادامیکه کاربر کلید موردنظر را
تحت فشار نگه میدارد ،به صورت پیاپی رویداد فشردن ( )KeyPressگزارش میشود.
مثال :یکی از کلیدهای الفبایی را فشرده و برای چند لحظه رها نکنید ،در این صورت
سیستمعامل گزارشی به صورت زیر به برنامه ارسال میکند (از چپ به راست بخوانید):
KeyDown, KeyPress, KeyPress, ..., KeyPress, KeyUp
مشکالت متداول در فرآیند یادگیری -یاددهی
در برنامهنویسی رویدادگرا ،توانایی تشخیص صحیح رویدادهای قابلبرنامهریزی دارای
اهمیت ویژهای است و شاید بتوان گفت اصلیترین چالش مدیریت برنامه بر اساس
وقوع رویدادهای مختلف است  ،در پایان این واحد یادگیری هنرجو باید به درک
صحیحی از رویدادهای صفحهکلید و نحوه مدیریت آنها رسیده باشد .همکاران گرامی
باید دقت داشته باشند که فشردن یک دکمه از صفحهکلید سیستم باعث وقوع چندین
رویداد خواهد شد و آنچه اهمیت دارد دانستن ترتیب وقوع این رویدادها و انتخاب
رویداد متناسب با عملی است که باید انجام پذیرد.
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شیوه و الگوی پیشنهادی
در شروع کار با طرح چندین مسئله سعی کنید تا هنرجو بتواند ترتیب وقوع رویدادهای
صفحهکلید را شناسایی کند .سپس از وی بخواهید تا بر اساس وقوع رویدادها ،فعالیتی
را انجام دهد.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی
ص 180

با فشردن کلیدهای زیر چه نوع نویسهای ایجاد میشود؟
کلید

نوع نویسه

Home

غیر چاپشدنی

Space

غیر چاپشدنی

Enter

غیر چاپشدنی

A

چاپشدنی

0

چاپشدنی

#

چاپشدنی

کارگاه  – 1رویدادهای صفحهکلید برای فرم
پاسخ به فعالیتها
شرح رویدادهای صفحهکلید در جدول  5آمده است .جدول را تکمیل کنید.
نام رویداد
KeyDown

KeyPress

شرح رویداد

زمانی رخ میدهد که کلیدی Occurs when a key is first

فشرده شود.

pressed.

زمانی رخ میدهد که فوکوس Occurs when the control has
روی کنترل باشد و کاربر کلیدی focus and the user presses and

را فشار دهد.
KeyUp

شرح رویداد در VS

تکمیل کارگاه
ص 181

زمانی رخ میدهد که کلید
فشردهشده رها شود.

release a key.
Occurs when a key is released.

مرحله  :2برنامه را اجرا کنید .کلیدی را بهدلخواه فشار دهید .چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ  :رنگ زمینه فرم قرمز میشود.

تکمیل کارگاه
ص 181
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مرحله  :3در متد رویداد  Form1_KeyUpکدی بنویسید که رنگ زمینهی فرم
را آبی کند.
)private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e
{
;this.BackColor = Color.Blue
}

برنامه را اجرا کنید .کلیدی را بهدلخواه فشار دهید .چه اتفاقی میافتد؟
با فشردن کلید رنگ زمینه فرم قرمز و بارها کردن کلید رنگ زمینه فرم آبی
میشود.

کارگاه  – 2ترتیب رخداد رویدادهای صفحهکلید
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 182

مرحله  : 4برنامه را اجرا کنید ،.کلیدهای زیر وارد کنید و نتیجه را در جدول زیر
بنویسید.
کلید

نتیجه

Alt

_KeyDown_KeyUp

Home

_KeyDown_KeyUp

Space

_KeyDown_KeyPress_KeyUp

Enter

_KeyDown_KeyPress_KeyUp

A

_KeyDown_KeyPress_KeyUp

0

_KeyDown_KeyPress_KeyUp

#

_KeyDown_KeyPress_KeyUp

نتیجه حاصل از ورود نویسههای چاپشدنی و غیرچاپشدنی چیست؟
همه کلیدها نسبت به رویدادهای  KeyDownو  KeyUPواکنش نشان دادند
ولی فقط کلیدهای  Space,Enter,A,0,#نسبت به رویداد  KeyPressواکنش
نشان دادند.
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کارگاه  – 3رویداد  KeyDownو KeyUp
پاسخ به فعالیتها
مرحله  :5عملکرد متد رویداد  Form_KeyDownچیست؟
فعالسازی زمانسنج و تنظیم مقدار  isUpبه  trueبرای شروع حرکت رو به باالی
توپ در زمان وقوع رویداد  Tickزمانسنج.
مرحله  :7عملکرد  timer1در این برنامه چیست؟
حرکت دادن توپ به باال یا پایین بر اساس مقدار متغیر isUp
برنامه را اجرا کنید .یک کلید دلخواه را نگهدارید .چه اتفاقی میافتد؟
پاسخ :توپ به سمت به باال حرکت میکند
کلید را رها کنید .چه اتفاقی میافتد؟ توپ به سمت به پایین حرکت میکند
مرحله  :8برنامه را طوری تغییر دهید که توپ هنگام برخورد به دیواره باالی فرم به
پایین برگردد.

تکمیل کارگاه
ص 184

)private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e
{
;picBall.Top += (isUp) ? -5 : 5
;isUp=( picBall.Top>0) ? isUp : false
}

مرحله  :9برنامه را طوری تغییر دهید که توپ پس از رها کردن کلید در جایگاه اولیهاش
متوقف شود.
یک متغیر به نام  startPositionدر نظر بگیرید که در ابتدای حرکت
موقعیت توپ را در آن ذخیره کنید .سپس در زمان رها کردن کلید موقعیت Top
را به مقدار موجود در متغیر  startPositionتغییر دهید.

public partial class Form1 : Form
{
;bool isUp
;int startPosition

)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;isUp = true
;timer1.Enabled = true
;startPosition= picBall.Top
}
)private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e
{
;picBall.Top = startPosition
}
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کارگاه – 4آرگومان  eدر رویداد  KeyDownو KeyPress
کنجکاوی
ص 185

پاسخ به فعالیتها
آیا نوع آرگومان  eدر رویداد  KeyDownو  KeyPressیکسان است و ویژگیهای
یکسانی دارند؟
پاسخ :خیر ،در رویداد  KeyDownآرگومان  eاز نوع  KeyEventArgsو در رویداد
 KeyPressاز نوع  KeyPressEventArgsاست.

کنجکاوی
ص 185

کد اسکی ( )ASCII codeچیست؟
پاسخ :یکی از شیوههای رایج کدگذاری حروف ،ارقام و عالمتها استفاده از کدهای
اسکی ( )ASCIIاست .واژه اسکی ( )ASCIIمخفف و کوتاه شده عبارت
 American Standard Code for Information Interchangeاست که به
معنای ” استاندارد کدگذاری آمریکایی برای تبادل اطالعات ” است .

تکمیل کارگاه
ص 185

مرحله  :4ب رنامه را اجرا کرده ،کلیدهای زیر را فشار دهید و نتایج را در جدول زیر
بنویسید.
نام کلید

نویسه

کد اسکی

B

B

66

B

b

66

+و-
 +و – بخش عددی

 Oemplusو OemMinus

 187و 189

 Addو Subtract

 107و 109

Shift

ShiftKey

16

آیا در این برنامه ،نتیجه برای حروف کوچک و بزرگ یکسان است؟ بله
آیا رویداد  KeyDownو  KeyUpبرای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ
مناسب است؟ خیر
کدام ویژگی آرگومان  eکد اسکی نویسه را مشخص میکند؟ KeyValue
مرحله  : 5ویژگی  keyDataرا برای مرحله  ،3آزمایش کنید.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;)(lblCharacter.Text = e.KeyData.ToString
;)(lblCode.Text = e.KeyValue.ToString
}
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برنامه را اجرا کرده ،کلیدهای جدول مرحله  4را فشار دهید و نتایج را در جدول
دیگری بنویسید.
نام کلید

نویسه

کد اسکی

B

B

66

B

b

66

+و-
 +و – بخش عددی

 Oemplusو OemMinus

 187و 189

 Addو Subtract

 107و 109

Shift

ShiftKey

16

برای شناسایی کلید فشردهشده در رویداد  KeyPressاز چه ویژگی استفاده
میکنید؟ نوع دادهی آن چیست؟
پاسخ :ویژگی  KeyCharاز آرگومان  ،eنوع داده  KeyCharاز نوع  charاست.
مرحله  :7آیا رویداد  KeyPressبرای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ
مناسب است؟ بله
آیا کد کلیدهای  Shiftو جهتدار نمایش داده میشود؟ خیر
برنامه ای بنویسید که با فشردن کلیدهای فارسی ،کد حروف فارسی نمایش داده
شود.
پاسخ :برنامهای همانند کارگاه  4ایجاد کنید .و متد رویداد Form1_KeyPress
را همانند کد زیر ایجاد کنید .و برنامه را اجرا کنید و صفحهکلید را در حالت فارسی
قرار دهید.

فعالیت منزل
ص 187

private void Form1_KeyPress(object sender,
)KeyPressEventArgs e
{
;)(lblCharacter.Text = e.KeyChar.ToString
;int code = (int)e.KeyChar
;)(lblCode.Text = code.ToString
}

کدهای حروف فارسی به صورت یونیکد در برچسب  lblCodeقرار میگیرد.

کارگاه  – 5واکنش برنامه به فشردن کلیدهای ترکیبی
پاسخ به فعالیتها
متغیر  Ratioچه مقداری میگیرد؟
پاسخ :نسبت عرض به طول

کنجکاوی
ص 189
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 کد اسکی چه کلیدهایی هستند؟189  و187 اعداد
 و – ردیف باالی صفحه کلید+  کلید:پاسخ
 چیست؟Form1_KeyDown عملکرد متد رویداد
 پنج واحد به طول تصویر اضافه میشود و با، +  و کلیدCTRL  با گرفتن کلید:پاسخ
 پنج واحد از طول کم میشود و درنهایت عرض تصویر،-  و کلیدCTRL گرفتن
.متناسب با طول جدید تصویر محاسبه میشود تا تصویر کشیده نشود
 و – در قسمت عددی+  برنامه را طوری تغییر دهید که با کلیدهای:4 مرحله
. تصویر بزرگ و کوچک شود،صفحهکلید

تکمیل کارگاه
189 ص

double Ratio =(double)picSample.Width / picSample.Height;
if (e.Control == true)
{
if (e.KeyValue == 187 || e.KeyValue==107)
picSample.Height += 5;
else if (e.KeyValue == 189 || e.KeyValue==109)
picSample.Height -= 5;
picSample.Width = (int)(Ratio * picSample.Height);
}

 کادر تصویر در وسط، برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازه تصویر:5 مرحله
.فرم قرار گیرد
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
picSample.Top = (this.Height - picSample.Height) / 2;
picSample.Left = (this.Width - picSample.Width) / 2;
}
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
double Ratio =(double)picSample.Width/picSample.Height;
if (e.Control) // e.Control == true
{
if(e.KeyValue==Keys.Oemplus || e.KeyValue== Keys.Add)

picSample.Height += 5;
else if (e.KeyValue == Keys.OemMinus
|| e.KeyValue== Keys.Subtract)

picSample.Height -= 5;
picSample.Width = (int)(Ratio * picSample.Height);
}//if
picSample.Top = (this.Height - picSample.Height) / 2;
picSample.Left = (this.Width - picSample.Width) / 2;
}
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مرحله  :6برنامه را طوری تغییر دهید که با تغییر اندازهی تصویر ،ارتفاع تصویر
حداکثر  300و حداقل  50پیکسل شود.
== bool flagl=e.KeyValue==Keys.Oemplus || e.KeyValue
;Keys.Add
bool flag2= e.KeyValue == Keys.OemMinus
;|| e.KeyValue == Keys.Subtract
)if( picSample.Height <= 300+5 && flag1
;picSample.Height += 5
)else if ( picSample.Height >=50+5 && flag2
;picSample.Height -= 5

برنامه کارگاه  5را با استفاده از ویژگی  KeyDataبنویسید.
;double aspect=(float) picSample.Width / picSample.Height
)"if (e.KeyData.ToString()=="Oemplus, Control

فعالیت منزل
ص 190

;picSample.Height += 5
)"else if (e.KeyData.ToString()=="OemMinus, Control
;picSample.Height -= 5
;)picSample.Width = (int)(aspect * picSample.Height

کارگاه – 6فوکوس ()Focus
پاسخ به فعالیتها
اگر کلیدی حرفی تایپ کنید ،آیا متنی در کادر متن نوشته میشود؟ بله
کلید  Tabرا فشار دهید .اگر کلیدی حرفی تایپ کنید متنی در کادر متن نوشته
میشود؟ خیر
اگر کلیدی فشار دهید ،آیا کد اسکی و نویسه نمایش داده میشوند؟آیا رویداد
 Form_KeyDownرخ میدهد؟ خیر
آیا در مرحله  4باید مقدار ویژگی  true ،KeyPreviewشود؟ چرا؟
پاسخ :خیر ،چون کنترل برچسب فوکوس نمیگیرد.
برای تغییر فوکوس در برنامه از چه کلیدی استفاده میکنید؟ کلید Tab
در هنگام برنامهنویسی از چه کدی برای تغییر فوکوس استفاده میکنید؟
پاسخ :متد  Focusمثال ;)(textBox1.Focus

کنجکاوی
ص 190

کنجکاوی
ص 191
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keys  – استفاده از داده شمارشی7 کارگاه
پاسخ به فعالیتها
 سفینه به صورت، برنامه را تغییر دهید تا با فشردن کلیدهای جهتدار7 در کارگاه
 و با برخورد به دیوارهی فرم در جهت خالف.خودکار در همان جهت حرکت کند
 از زمانسنج استفاده کنید.برگردد
. را در یخش کالس فرم تعریف کنیدkey متغیر

فعالیت منزل
192 ص

public partial class Form1 : Form
{
Keys key;

. مقداردهیکنیدForm1_KeyDown  را در متد رویدادkey متغیر
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e)
{
key = e.KeyCode;
timer1.Enabled = true;
}

 و با برخورد به. کادر تصویر سفینه را حرکت دهیدtimer1_Tick در متد رویداد
.دیواره فرم در چهار جهت برمیگردد

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{
switch (key)
{
case Keys.Left:
case Keys.A:
picSpacecraft.Left -= 5; break;
case Keys.Right:
case Keys.D:
picSpacecraft.Left += 5; break;
case Keys.Up:
case Keys.W:
picSpacecraft.Top -= 5; break;
case Keys.Down:
case Keys.S:
picSpacecraft.Top += 5; break;
}//switch
if (picSpacecraft.Left <= 0) key = Keys.Right;
if (picSpacecraft.Left + picSpacecraft.Width >=
this.ClientRectangle.Width)
key = Keys.Left;
if (picSpacecraft.Top <= 0) key = Keys.Down;
if (picSpacecraft.Top + picSpacecraft.Height >=
this.ClientRectangle.Height)
key = Keys.Up;
}
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برنامهای بنویسید که در آن پنجرهی برنامه ،با فشردن کلید  ESCبسته شود.
)private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e
{
;)(if (e.KeyCode ==Keys.Escape) Close
}

کارگاه  – 8رویداد  KeyDownکنترل کادر متن
پاسخ به فعالیتها
عملکرد متد رویداد  txtFirstName_KeyDownچیست؟
پاسخ :در صورت فشردن دکمه  Enterدر کادر متن  ، txtFirstNameفوکوس را به
کنترل  txtLastNameمنتقل میکند .و کنترل  txtLastNameبهعنوان کنترل فعال
انتخاب میشود.
مرحله  :4متد رویداد  KeyDownرا برای کنترلهای کادر متن دیگر هم بنویسید.
private void txtLastName_KeyDown(object sender,
)KeyEventArgs e
{
;)(if (e.KeyCode == Keys.Enter) txtFatherName.Focus
}

کنجکاوی
ص 194

تکمیل کارگاه
ص 193

private void txtFatherName_KeyDown(object sender,
)KeyEventArgs e
{
;)(if (e.KeyCode == Keys.Enter) txtMelliCode.Focus
}
private void txtMelliCode_KeyDown(object sender,
)KeyEventArgs e
{

فوکوس روی دکمه ثبت//

;)(if (e.KeyCode == Keys.Enter) btnSabt.Focus
}

مرحله  :5آخرین کنترلی که فوکوس دریافت میکند ،کدام است؟ دکمه ثبت
اگر بخواهیم با فوکوس روی هر کادر متن رنگ زمینه آن تغییر کند و با از دست دادن
فوکوس رنگ آن به حالت اول درآید از چه رویدادهایی استفاده میکنیم؟
پاسخ :از رویداد  Enterبرای تشخیص رسیدن فوکوس به کنترل و از رویداد Leave
برای تشخیص از دست دادن فوکوس میتوان استفاده کرد.

پژوهش
ص 194
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کارگاه  – 9استفاده از متدهای نوع داده char
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 195

مرحله  :3در کادر متن شماره دانشآموزی بهدلخواه کلیدی را تایپ کنید .چه
کلیدهایی در کادر متن شماره دانشآموزی تایپ میشوند؟
پاسخ :هیچ نویسهای نوشته نمیشود.
عملکرد ویژگی  SuppressKeyPressچیست؟
پاسخ :این ویژگی ارسال یا عدم ارسال رویداد کلید به کنترلهای زیرمجموعه را کنترل
میکند ،با  trueشدن این ویژگی میتوان از ورود داده از طریق صفحهکلید توسط کاربر
جلوگیری کرد.
مرحله  :4لزوم تبدیل  e.KeyCodeبه  charچیست؟
پاسخ :برای تبدیل از نوع  Keysبه  ،charچون نوع ورودی  char ،IsDigitاست.
برنامه را دوباره اجرا کنید و کلیدهایی را بهدلخواه در کادر متن شماره دانشآموزی تایپ
کنید .چه کلیدهایی در کادر متن شماره دانشآموزی تایپ میشوند؟
پاسخ :فقط میتوان ارقام صفر تا نه را وارد کرد.
آیا میتوان داده درون کادر متن را با کلید  Deleteیا  backspaceپاک کرد؟ خیر
آیا میتوان با کلیدهای جهتدار ،داده را پیمایش کرد؟ خیر
مرحله  :5کد مرحله  4را بهگونهای تغییر دهید که بتوان عدد ورودی را حذف و پیمایش
کرد.
private void txtStudentNO_KeyDown(object sender,
)KeyEventArgs e
{
bool isSpecialKey= e.KeyCode==Keys.Back
|| e.KeyCode==Keys.Delete
;|| e.KeyCode==Keys.Right || e.KeyCode==Keys.Left
;)bool isDigit= char.IsDigit((char)e.KeyCode
;)e.SuppressKeyPress=!( isDigit || isSpecialKey
}

مرحله  : 6چه نویسههایی در کادر متن تایپ میشود؟
پاسخ :فقط حروف الفبا در کادر متن  txtNameنوشته میشوند و میتوان با
 BackSpaceآنها را پاک کرد.
مرحله  :8برنامه را طوری تغییر دهید که بتوان حروف تایپشده را پاک و پیمایش کرد.
private void txtName_KeyPress(object sender,
)KeyPressEventArgs e
{
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|| bool isSpecialKey= e.KeyCode==Keys.Back
|| e.KeyCode==Keys.Delete || e.KeyCode==Keys.Right
;e.KeyCode==Keys.Left
;)bool isLower= char.IsLower(e.KeyChar
;)e.Handled =!( isLower || isSpecialKey
}

مرحله  :9برنامه را اجرا کرده ،نام خانوادگی  Ahmadiرا در کادر متن وارد کنید.
چه متنی در کادر متن نوشته میشود؟ AHMADI
عملکرد رویداد  txtName_KeyPressچیست؟
پاسخ :تبدیل حروف کوچک الفبای التین به حروف بزرگ در کادر متن
عملکرد ویژگی  Handledچیست؟
پاسخ :همانند عملکرد ویژگی  SuppressKeyPressدر رویداد  KeyDownاست.
نتیجه خروجی مربوط به مثالها را در جدول  7بنویسید.
مثال 1

مثال 2

IsDigit('A')=false

IsDigit('5')=true

IsLetter('A')=true

IsLetter('@')=false

IsUpper('d')=false

IsUpper('M')=true

IsLower('d')=true

IsLower('M')=false

ثابت رشتهای چیست؟
پاسخ :رشتهای است که در طول برنامه مقدار آن قابلتغییر نیست و تنها برای
مقداردهی اولیه متغیرهای رشتهای استفاده میشود.
نوع داده ] name[0چیست؟ پاسخchar :
آیا میتوان این نویسه را مقداردهی کرد؟ پاسخ :خیر
چه عملیاتی در واژهپردازها روی رشتهها انجام میشود؟
پاسخ :جستجو ،جایگزینی ،انتخاب
نرمافزارهایی را نام ببرید که دادههای رشتهای در آن استفاده میشود؟
پاسخ ،Excel ،Word :سامانه سناد ،کلیه نرمافزارهای اداری و کاربردی

کنجکاوی
ص 196

فعالیت کارگاهی
ص 197

کنجکاوی
ص 198
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کارگاه  – 10بررسی متدهای رشتهای
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 199

مرحله  :3برنامه را اجرا کنید ،چه مقداری در کادر متن قرار میگیرد... ،
مقدار  7در کادر متن قرار میگیرد  ،ویژگی  Lengthطول رشته را برمیگرداند
مرحله  :4چه مقداری در کادر متن قرار میگیرد؟ ALIREZA
عملکرد متد  ToUpperچیست؟ رشته را با حروف بزرگ برمیگرداند.
مرحله  :5عملکرد متد  IndexOfچیست؟ مکان زیررشته  Rezaرا در محتوای
موجود در متغیر  nameجستجو میکند.
اگر بجای  ،0عدد  5قرار دهید ،خروجی چه میشود؟ مکان زیررشته  Rezaرا از
موقعیت پنجم ،جستجو میکند.
اگر در مرحله  5بهجای  ،Rezaواژه  Ahmadرا بنویسید ،خروجی چه میشود؟ اگر
زیررشته از موقعیت مورد نظر در رشته موجود نباشد خروجی منفی یک است.

کنجکاوی
ص 199

عملکرد متد  LastIndexOfچیست؟
پاسخ :اندیس آخرین موقعیت زیر رشته جستجو شده را در رشته مورد جستجو
برمیگرداند ،اگر زیر رشته در رشته مورد نظر یافت نشود مقدار  -1برمی گرداند.

کارگاه  – 11کار با متد  Compareو Trim
کنجکاوی
ص 200
کارگاه 11
ص 200

پاسخ به فعالیتها
اگر کاربر در کادر متن نام کاربری واژه  ADMINرا وارد کند ،چه پیامی دریافت
میکند؟ پاسخ :نام کاربری یا گذرواژه اشتباه است.
 -4برنامه را بهگونهای ویرایش کنید که ورود حروف بزرگ با کوچک در نام کاربری
یا گذرواژه ،تاثیری در اعتبارسنجی کاربر نداشته باشد.
)private void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e
{
;)(string user=txtUserName.Text.Trim().ToLower
;)(string pass=txtPassword.Text.ToLower
;bool okUserPass = user.CompareTo("admin") == 0
;okUserPass &= pass.CompareTo("123")==0
)if (okUserPass
; )"ورود شما با موفقیت انجام شد"(MessageBox.Show
else
;)"نام کاربری یا گذرواژه اشتباه است"(MessageBox.Show
}
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کارگاه  – 12بهکارگیری متدهای  IndexOfو Replace
پاسخ به فعالیتها
ستون «عملکرد» و «نوع داده خروجی» را تکمیل کنید.
اگر " sample="AliRezaباشد ،حاصل دستورات در ستون «مثال» را بنویسید.
نام متد

عملکرد

نوع داده خروجی

ToUpper

همه حروف رشته را به بزرگ برمیگرداند.

string

ALIREZA

ToLower

همه حروف رشته را به کوچک برمیگرداند.

string

alireza

string

3

string

MohammadReza

string

Alza

string

AliRMohammadeza

string

AliReza is a student

IndexOf
Replace
Remove
Insert
Format

اولین مکان زیررشته را از موقعیت خاصی،
برمیگرداند.
رشته جدیدی با جایگزینی زیررشته یا
کاراکترها به وجود میآورد.
رشته جدیدی با حذف بخشی از رشته به
وجود میآورد.
رشته جدیدی با اضافه کردن زیررشته به
وجود میآورد.
رشته جدیدی با اضافه کردن زیررشته به
وجود میآورد

 CompareToیک رشته را با رشته فعلی مقایسه میکند.
)(Trim

حدف فواصل خالی از ابتدا و انتهای رشته

Int
string

فعالیت کارگاهی
ص 201

مثال

1
Ali

پس از تدریس
الف) فعالیتهای تکمیلی
پیشنهاد میشود پس از تدریس
با انجام کلیه تکالیف ارائهشده در هر یک از کارگاهها ،مشکالت ناشی از عدم درک
صحیح مطالب در همان جلسه شناسایی شود و در صورت امکان برطرف شود.
از هنرجویان مستعد بهعنوان معلمیار در آموزش موضوع برای هنرجویان ضعیفتر
استفاده شود.
هنرجویان را ترغیب کنید که به صورت گروهی به انجام تکلیفهای مقرر در زمان
محدود اقدام کنند .برای این کار بهتر است از روش زمانسنج معکوس و کاهش
امتیاز استفاده کنید.
182

متناسب با هدف این پودمان ،الزم است هنرآموزان محترم ضمن توجه به سطح درک
هنرجویان از برنامهنویسی ،و توانایی آنها در ترکیب دانسته های قبلی ،اقدام به ارائه
کاربردهای ملموستر ( با استفاده از آموختههای این واحد یادگیری) کنند ،تا عالوه بر
ایجاد نشاط و تقویت خودباوری در آنها ،میزان شایستگی کسبشده توسط هر هنرجو
در کالس را تشخیص دهند.
برای باالبردن درک هنرجو از رویدادها ،از تدریس بازیمحور و درگیرکردن هنرجویان
در یک بازی ،استفاده کنید.
یکی از کارهایی که هنرجویان در این پودمان میتوانند انجام دهند ،ایجاد یک نرمافزار
ساده برای استفاده توسط هنرجویان پایه دهم و پایه یازدهم میباشد ،برنامه میتواند
دارای منویی برای کد نویسی برنامههای کنسول ،کدهای  HTMLو یا  PHPباشد.
از هنرجو بخواهید در نرم افزار منویی با گزینه جدید داشته باشد که با انتخاب
گزینههای آن ،ساختار یک برنامه کنسول ،یک سند ساده  HTMLو یا ساختار یک
برنامه  PHPنمایش داده شود و کاربر بتواند دستورات مورد نظرش را در آن بنویسید.
در پودمان بعدی می توانید از هنرجو بخواهید که با توسعه برنامه ،کد نوشته شده را
در یک فایل ذخیره کند.
یکی دیگر از کارهایی که می توانید از هنرجو بخواهید ،حرکت دادن یک کنترل یا یک
تصویر با استفاده از ماوس و یا صفحهکلید در جهتهای مختلف باشد.

ب) نمونه ارزشیابی پایانی
پیش آگاهی:
• برای تبدیل از مبنای  10به  2و یا از  2به  10میتوانید عالوه برآنچه در کتاب
دانش فنی دهم آموختهاید از  Convertنیز کمک بگیرید .برای مثال خروجی
دستور ) Convert.ToString(21, 2برابر  10101است که رشته
دودویی معادل عدد  21میباشد و یا خروجی دستور
) Convert.ToInt16("1001", 2برابر  9است که معادل مبنای 10
رشته دودویی  1001میباشد.
• در نمونه سؤال این ارزشیابی ،ضمن توجه به استانداردهای ارزشیابی ،به منظور
افزایش دقت سنجش شایستگی ،امتیازبندی به شکل ریز و براساس بخشهای
مختلف هر سؤال صورت گرفته است و در نهایت نتیجه به صورت نمره  2 ، 1یا 3
ارائه شده است ،بدیهی است این یک نمونه از سؤال ارزشیابی است و تعمیم این
مدل به سواالت سایر ارزشیابیها مد نظر طراح نیست.
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نمونه سؤال ارزشیابی پایانی صفحه  178کتاب درسی
الف) به کمک یک زمانسنج ،ده کنترل برچسب ،یک کادر متن و یک دکمه برنامهای
بنویسید که خواستههای زیر را برآورده سازد:
 )1رنگ زمینه همه برچسبها در ابتدا خاکستری باشد ( 1امتیاز) .مقدار ویژگی
 Textدر کادر متن برابر صفر (  ) 0باشد ( 1امتیاز) و عنوان دکمه «نمایش
دودویی» باشد ( 1امتیاز)
 )2متد کلیک یکی از برچسبها را به گونهای برنامهنویسی کنید که با هر بار
کلیک بر روی آن رنگ زمینه آن به رنگ سبز/خاکستری (سبز به خاکستری
و خاکستری به سبز) تغییر کند ( 1امتیاز) .سپس این متد را به سایر
برچسبها نیز تخصیص دهید( .اگر تخصیص متد به سایر برچسبها ایستا
باشد  1امتیاز و اگر با مقیدسازی پویا باشد  2امتیاز)
 )3با ورود نشانگر ماوس به محدوده برچسب ،آیکون ماوس به شکل دست
تغییر داده شود ( 1امتیاز) ،و در صورت نگه داشتن ماوس روی هر یک از
برچسبها ،عبارت «برای تغییر رنگ برچسب کلیک کنید» بهعنوان متن
راهنما نمایش داده شود 2( .امتیاز)
 )4با فرض اینکه رنگ سبز معادل رقم  1و رنگ خاکستری معادل رقم  0در
مبنای  2باشد ،متد کلیک مرحله قبل را به گونهای تغییر دهید که وقتی
کاربر روی هر کدام از برچسبها کلیک کند ،همزمان با تغییر رنگ زمینهی
برچسب ،عدد معادل مبنای  10در کادر متن نمایش داده شود 3( .امتیاز)
 )5کاربر بتواند یک عدد مبنای  10را در کادر متن وارد نماید سپس:
 با کلیک بر روی دکمه نمایش دودویی معادل مبنای  2آن را با استفادهاز تغییرات رنگ زمینه برچسبها (سبز /خاکستری) مشاهده کند 1( .امتیاز)
 اگر کاربر عددی را وارد کرد که در تعداد  10برچسب قابل نمایش نباشدپیام «عدد کوچکتری را وارد کنید» نمایش دهد 1( .امتیاز)
 -کاربر فقط بتواند اعداد صحیح مثبت را وارد کند 1 ( .امتیاز)
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ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش الف (واکنش به رویدادهای ماوس)
سؤال

حداقل نمره قبولی از 3
*نمره هنرجو از 3

1
3

2
2

3
2

4
1

5
1

جمع کل نمره در بخش
الف
**نمره نهایی هنرجو از 3

*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر سؤال را کسب کند ،نمره وی در آن بخش برابر
 1منظور شود.
**اگر مجموع نمرات هنرجو کمتر از  10باشد ،پایینتر از حد انتظار (نمره  1از ،)3
بزرگتر از  10و کمتر از  13باشد در حد انتظار (نمره  2از  )3و بزرگتر و یا مساوی 13
باشد فراتر از انتظار (نمره  3از  )3ارزشیابی شود.

ب) افزودن منوی نواری به برنامه
 )1به برنامه یک منو با گزینههای «بازنشانی»« ،توقف» و «خروج» اضافه کنید
( 3امتیاز -افزودن صحیح هر گزینه یک امتیاز)
 )2در صورت انتخاب گزینه «بازنشانی» ،رنگ برچسبها ،مقدار کادرمتن و
زمان به حالت اولیه (زمان شروع) برگردد .در این وضعیت برنامه زمان را از
صفر شروع کند 3( .امتیاز  -برای بازنشانی رنگ برچسبها ،بازنشانی مقدار
کادر متن و بازنشانی زمان هر کدام یک امتیاز منظور میشود).
راهنمایی :زمان سپری شده را در عنوان فرم برنامه نمایش دهید.
 )3در صورت انتخاب گزینه «توقف» ،عنوان گزینه به «ادامه» تغییر کند ،سپس
شمارش زمان متوقف شود و اجازه ورود داده یا تغییر رنگ برچسبها از
کاربر سلب شود 3 ( .امتیاز)
 )4در صورت انتخاب گزینه «ادامه» ،عنوان گزینه به «توقف» تغییر کند ،سپس
شمارش زمان شروع شود و اجازه ورود داده یا تغییر رنگ برچسب ها به
کاربر داده شود 3 ( .امتیاز)
 )5در صورت انتخاب گزینه «خروج» از کاربر پرسیده شود که «آیا مایل به
خروج از برنامه است؟» و در صورت پاسخ مثبت کاربر ،فرم برنامه بسته شود.
در غیر این صورت عملی انجام نشود 3 ( .امتیاز)

185

ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش ب (منوی نواری)
سؤال

1

2

3

4

5

حداقل نمره قبولی از 3

1

1

1

1

1

*نمره هنرجو از 3

جمع کل نمره در بخش ب
**نمره نهایی هنرجو از 3

*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر سؤال را کسب کند ،نمره وی در آن بخش
برابر  1منظور شود.
**اگر مجموع نمرات هنرجو کمتر از  10باشد ،پایینتر از حد انتظار (نمره  1از ، )3
بزرگتر از  10و کمتر از  13باشد در حد انتظار (نمره  2از  )3و بزرگتر و یا مساوی 13
باشد فراتر از انتظار (نمره  3از  )3ارزشیابی شود.

ج ) افزودن منوی زمینه به برنامه
تغییراتی در برنامه ایجاد کنید تا با راستکلیک کردن بر روی فرم یک منوی زمینه با
همان گزینههای مربوط به منوی بخش ب داشته باشیم که همان عملکردها را داشته
باشد 3( .امتیاز)
ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش ج (منوی زمینه)
سؤال

حداقل نمره قبولی از 3
*نمره هنرجو از 3

2
1

1
1

3
1

5
1

4
1

جمع کل نمره در بخش ج
**نمره نهایی هنرجو از 3

*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر سؤال را کسب کند ،نمره وی در آن بخش
برابر  1منظور شود.
**اگر مجموع نمرات هنرجو کمتر از  10باشد ،پایینتر از حد انتظار (نمره  1از ،)3
بزرگتر یا مساوی  10و کمتر از  13باشد ،در حد انتظار (نمره  2از  )3و بزرگتر و یا
مساوی  13باشد فراتر از انتظار (نمره  3از  )3ارزشیابی شود.

ارزشیابی نهایی هنرجو از هر  3بخش آزمون
نمره نهایی هنرجو از هر
بخش از آزمون

حداقل نمره قبولی از 3
*نمره هنرجو از 3

الف

ب

ج

2

1

1

جمع کل نمره هنرجو
**نمره نهایی هنرجو از 3

**اگر نمره هنرجو در بخش الف کمتر از  2باشد ،نمره نهایی وی پایینتر از حد انتظار
(نمره  1از  )3خواهد بود .در غیر اینصورت اگر مجموع نمرات هنرجو کمتر از  4باشد،
پایینتر از حد انتظار (نمره  1از  ،)3بزرگتر یا مساوی  4و کمتر از  9باشد در حد انتظار
(نمره  2از  )3و در غیر این صورت فراتر از انتظار (نمره  3از  )3ارزشیابی شود.
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نمونه سؤال ارزشیابی پایانی صفحه  204کتاب درسی
میخواهیم یک ماشین حساب ساده طراحی کنیم که شامل دو کادر متن به نامهای
 txtAو  txtBبرای ورود دو عدد و یک برچسب به نام  lblOPبرای نمایش عمل
انتخابشده توسط کاربر و یک برچسب به نام  lblResultبرای نمایش نتیجه و چهار
دکمه برای چهار عمل اصلی به نامهای btnDiv , btnSubtract btnAdd,
و  btnMulباشد.

برنامه را طوری بنویسید که با کمترین کدنویسی بتوانید این عملیات را انجام دهید.
پاسخ :بخشی از برنامه در برنامه ماشین حساب به جای اینکه برای همهی
دکمهها رویداد  Clickرا بنویسید ،فقط برای دکمه  btnAddبنویسید و سپس
متد کلیک این دکمه را به عنوان رویداد کلیک بقیه دکمه ها هم تعریف کنید.
)(public Form1
{
;)(InitializeComponent
this.btnMul.Click += new
;)System.EventHandler(this.btnAdd_Click
this.btnDiv.Click += new
;)System.EventHandler(this.btnAdd_Click
this.btnSubtract.Click += new
;)System.EventHandler(this.btnAdd_Click
}

کد رویداد مربوط به دکمه  btnAddرا به صورت زیر تعریف کنید.
private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs
)e
{
;)double a=double.Parse(txtA.Text
;)double b=double.Parse(txtB.Text
;double c=0
;Button btn=sender as Button
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)if (btn!=null
{
;lblOP.Text=btn.Text
;if (btn.Equals(btnAdd)) c=a+b
;else if (btn.Equals(btnSubtract)) c=a-b
;else if (btn.Equals(btnMul)) c = a *b
;else if (btn.Equals(btnDiv)) c = a / b
;)(lblResult.Text = c.ToString
}
}

 )1به برنامه تغییراتی اعمال کنید که فقط کاربر بتواند ارقام  0تا  1( 9امتیاز)
و عالمت اعشاری ( 2امتیاز) را وارد کند (دقت کنید که هر عدد حداکثر
یک عالمت اعشاری دارد .برنامه شما باید این موضوع را کنترل کند).
 )2با فشردن دکمه  Ctrlبه همراه دکمه  +اندازه فرم حداکثر شود ،با فشردن
 Ctrlبه همراه دکمه – اندازه فرم کمینه شود و با فشردن دکمه Ctrl+0
اندازه فرم به حالت اولیه برگردد.
نکته مهم  :برنامه باید به کیلدهای  +یا  -کلیدهای  NumPadو یا  +یا – باالی
صفحهکلید عکسالعمل نشان دهد و فرقی بین فشردن هر کدام از این کلیدها با
کنترل نباشد.
 )3تغییراتی در برنامه اعمال کنید که کاربر مجاز باشد فقط با استفاده از ارقام
 2،5،7،8،9برای ورود عدد در کادر متن  txtAو  txtBاستفاده کند (1
امتیاز) و عدد وارد شده در کادر متن  txtAصرفا شامل ارقام فرد ( 1امتیاز)
و عدد واردشده در کادر متن  txtBیک عدد زوج باشد ( 1امتیاز).
ارزشیابی نهایی هنرجو
سؤال

حداقل نمره قبولی از 3
*نمره هنرجو از 3

1
2

2
1

3
1

جمع کل نمرات هنرجو
**نمره نهایی هنرجو از 3

*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر سؤال را کسب کند ،نمره وی در آن سؤال
برابر  1منظور شود.
**اگر مجموع نمرات هنرجو کمتر از  4باشد ،پایینتر از حد انتظار (نمره  1از  ،)3اگر
همه نمرات هنرجو در همه سؤال ها باالتر از حداقل نمره قبولی باشد ،فراتر از
انتظار(نمره  3از  )3و در غیر اینصورت در حد انتظار (نمره  2از  )3ارزشیابی شود.
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پودمان پنجم
واحد یادگیری 9

مدیریت پایگاه داده

واحد یادگیری 9

شایستگی مدیریت پایگاه داده
مقدمات تدریس
الف) مفاهیم کلیدی
مفاهیم کلیدی
پرونده متنی

ایجاد پرونده

نوشتن در پرونده

خواندن از پرونده

فضای نام System.IO

کالس File

کالس Directory

کالس Path

مدیریت استثنا

طراحی پایگاهداده

ارتباط با پایگاهداده از
طریق wizard

کنترل

مقیدسازی

کامپوننت

کامپوننت

DataSet

BindingNavigator

پرونده با قالب xsd

کنترل

DataGridView

کامپوننت

TableAdaptor

BindingSource

TableAdaptor

مدیریت خطا در
برنامه پایگاهداده

متدهای

ب) تجهیزات الزم
الزامات نرمافزاری:
◼ نرمافزار Visual Studio Express 2012
تجهیزات سخت افزاری:
◼ پردازنده حداقل  1/6گیگاهرتز

◼ حافظه  RAMحداقل  1گیگابایت
◼ حداقل فضای موجود در دیسک سخت  4گیگابایت
◼ کارت ویدئویی متناسب با  DirectX9و قابل اجرا در رزولوشن  768 ×1024و باالتر
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پودمان پنجم :مدیریت پایگاه داده

ج) بودجه بندی
واحد
جلسه
یادگیری
29

9

کارگاه (موضوع)
آشنایی با پرونده و
کارگاه  1و 2

شماره
صفحات
 212تا 207

اهداف توانمندسازی
 آشنایی با مفهوم پرونده و انواع آن آشنایی با متدهای کالس  Fileبرای نوشتن در پرونده -تشخیص متد مورد نیاز برای نوشتن در پرونده متنی

30

9

کارگاه  3و 4

 214تا 213

31

9

کارگاه  5و 6

 220تا 215

 آشنایی با متدهای کالس  Fileبرای خواندن از پرونده متنی تشخیص وجود پرونده در مسیر مورد نظر آشنایی با استثناها در برنامه مدیریت استثنا در برنامه آشنایی با متدهای کالس  Directoryو کالس  Pathبرای مشاهدهفهرست پروندهها و پوشهها

32

9

طراحی پایگاهداده

 223تا 221

طراحی پایگاهداده مورد نیاز

33

9

کارگاه  7و  8و 9
و 10و11

 231تا 224

 آشنایی با ابزارهای ارتباط با پایگاهداده آشنایی با ویژگیهای کنترل DataGridViewآشنایی با اتصال کادرمتن و  DataGridViewبه منبع دادهآشنایی با متدهای کالس  BindingSourceبرای حرکت بینرکوردهای جدول
-دسترسی به خانههای DataGridView

34

9

کارگاه  12و  13و
 14و  15و 16

 241تا 232

35

9

کارگاه  17و  18و
19

 247تا 241

فعالیتهای تکمیلی
نوشتن در پرونده به فرمت  xmlو inf
توسعه برنامه  Notepadو استفاده از کنترل RichTextBox
تولید استثناهای خاص با استفاده از کلمه کلیدی throw
توسعه کارگاه  6نمایش فهرست درایوهای سیستم و افزودن قابلیت
باز و بسته کردن درایو  CDیا  DVDبه برنامه
از هنرجویان بخواهید به صورت گروهی در مورد تجهیزات هنرستان
با سرپرست کارگاهها مصاحبه کنند و پایگاهداده مناسب را طراحی
کنند.
نحوه ایجاد منبع داده ( )Data Sourceدر  VS2012و اضافه
کردن به فرم
 بررسی متدهای دیگر کنترل  BindingSourceو کنترلDataGridView

 بررسی عملگر  Likeدر زبان  SQLو استفاده در جدول مشتری جستوجوی دقیق و مشابه واژه در جدول بررسی ایمن بودن اعتبارسنجی کاربر به وسیله هنرجویان جستوجوی ترکیبی در جدول به وسیله هنرجویان بررسی شود که اگر جدول جدیدی در آشنایی با ایجاد متدهای درج و حذف و ویرایش رکورد و فراخوانی آن در پایگاهداده فروشگاه ایجاد شود چگونه متدهای درج و حذف وبرنامه
ویرایش برای آن ایجاد شود.
امکانات درج و ویرایش در کنترل  DataGridViewقرار گیرد.
 آشنایی با روشهای درج و حذف سطر از کنترلپیام خطای مناسب هر خطا در برنامه نمایش داده شود .از
DataGridView
هنرجویان بخواهید بررسی کنند چگونه میتوان یک برگه خرید را
 کنترل خطا در برنامه پایگاهداده -آشنایی با نحوه درج همزمان چندین رکورد در یک پایگاهداده ارتباطی در پایگاهداده فروشگاه حذف کرد.
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طرح درس روزانه (هفتگی) پیشنهادی
درس :توسعه برنامهسازی و پایگاهداده

پایه :یازدهم

پیام جلسه (هدف کلی) :ارتباط با پایگاهداده از طریق  Wizardو سفارشی کردن DataGridView
اهداف یادگیری
فعالیت

طبقه هدف :حیطه عاطفی /شناختی /روانی
 -حرکتی

سنجش میزان آگاهی هنرجویان از ایجاد پروژه
ارزشیابی رفتار ورودی
ویندوزی و آشنایی با مفاهیم پایگاهداده
ایجاد توجه و تمرکز برای ورود به بحث ایجاد ارتباط اولیه
پایگاهداده نمونه به پروژه ویندوزی و تنظیم ویژگیهای
ایجاد انگیزه
کنترل DataGridView
ارائه مفاهیم کلیدی
(توضیح هنرآموز)

توضیح کامل مفاهیم کلیدی (دانشی) و ایجاد عالقه و انگیزه
در هنرجویان (بینشی)

انجام فعالیت کارگاهی هنرجو باید یک ارتباط  Wisardبا پایگاهداده انجام
دهد و دادههای یک جدول را در یک کنترل
شماره 1
(تمرین هنرجویان)  DataGridViewنمایش دهد.
نظارت بر عملکرد
هنرجویان و ارزیابی بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی
فعالیتها
انجام فعالیت کارگاهی
هنرجو باید کنترل  DataGridViewرا بشناسد و آن
شماره 2
را سفارشی کند.
(تمرین هنرجویان)
نظارت بر عملکرد
هنرجویان و ارزیابی بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی
فعالیتها
هنرجو بتواند فعالیت منزل صفحه  257کتاب را انجام
دریافت بازخود از
دهد.
تدریس
ابزارهای موردنیاز

زمان

فعالیتها

مدت

کار هنرآموز

کار هنرجو

معطوف کردن توجه هنرجویان به ابزارهایی که در برنامه ویندوزی برای ارتباط
با پایگاهداده نیاز هست مثل کنترل DataGridView

از هنرجو بخواهید که کنترل  DataGridViewرا در
جعبه ابزار پیدا و مشخصات آن را بررسی کند.

10

با استفاده از ویدئوپروژکتور یا اجرای چند پروژه نمونه نمایشهای مختلف
دادهها را در  DataGridViewو دیگر کنترلها مقید نمایش دهد.

از هنرجو بخواهید که نمونه برنامههایی در محیط اطراف
خود را که دادهها را نمایش میدهد ،نام ببرد.

20

پس از ایجاد پایگاهداده نمونه ( )Dictionaryو جدول ( )computerفیلم
نمایش دادههای جدول در  DataGridViewرا نمایش دهد و یک نمونه
ارتباط ایجاد کند.

هنرجو با دقت فیلم و توضیحات هنرآموز را ببیند.

30

هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  1به هنرجو بدهد و از
هنرجو بخواهد به سواالت کارگاه  1پاسخ دهد.

هنرجویان به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت
کارگاه  1کرده ،به سواالت کارگاه  1پاسخ دهند.

60

رفتار هنرجو را در هنگام اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم از هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
ضعیفتر باشند.
هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به آنها کمک بگیرد.
هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی  2به هنرجویان بدهد و
جدول  4را تکمیل کنند.

هنرجویان به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت
کارگاه  2کرده ،جدول  4را تکمیل کنند.

(دقیقه)

30

60

رفتار هنرجو را در هنگام اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم از هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان
ضعیفتر باشند.
هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به آنها کمک بگیرد.

30

تقسیمبندی وظایف کار فعالیت در منزل بین اعضای
گروه و تحویل در زمانبندی تعیینشده

60

هنرجو را در خصوص نحوه انجام فعالیت راهنمایی کند.
ویدئو پروژکتور ،رایانه ،تخته آموزشی ،دفتریادداشت
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د) ورود به بحث
شیوه پیشنهادی برای ارائهی این پودمان روش تدریس پروژهمحور است .در این روش
هنرآموز ،هنرجویان را به گروههایی تقسیم کرده ،پس از مشخص نمودن هدف درس
و بیان پایههای تدریس ،آنها با فعالیت گروهی،کارکرد گزینههای مختلف را کشف
میکنند .میتوانید هر قسمت از درس را به یک گروه محول کرده و پس از پایان زمان
تعیینشده ،یکی از اعضای گروه مفاهیم کلیدی را که فراگرفتهاند ،به دیگران توضیح
دهد .در انتها بهتر است هنرآموز جمعبندی و تکمیل مبحث را انجام دهد.
این پودمان شامل دو بخش کار با پروندهها و پوشهها و ارتباط با پایگاه داده است .در
بخش اول این پودمان هنرجویان ابتدا با مقدمات ذخیره پایدار دادههای متنی در
حافظه جانبی و بازیابی دادهها از حافظه جانبی آشنا میشوند .چگونگی ایجاد پرونده
متنی ،نوشتن دادهها در پرونده متنی و خواندن دادهها از پرونده متنی و ایجاد فهرست
از محتویات درایوها ،پوشهها و پروندههای موجود در یک مسیر مشخص ،در قالب
کارگاههای مختلف آموزش داده شده و تمرین میشود.
کالسها و متدهایی که در بخش اول این پودمان معرفی شده و به کارگرفته میشوند
در نمودار زیر آمده است.
فضای نام SYSTEM.IO
کالس File

کالس Directory

کالس Path

نوشتن در پرونده متنی

کار با پوشهها

کار روی مسیرها

WriteAllText

GetLogicalDrives

GetFileName

WriteAllLines

GetDirectories

Combine

خواندن از پرونده متنی

GetFiles
Exists

ReadAllText
ReadAllLines
بررسی وجود پرونده

Exists
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سؤاالت تعیین سطح
 )1اگر در زمان کار با یک نرمافزار مانند  Visual Studioکار خود را ذخیره نکرده
باشیم و سیستم را خاموش کنیم چه اتفاقی برای اطالعات ما رخ میدهد؟
 )2چگونه پس از خاموش شدن سیستم ،اطالعات حفظ میشوند؟
 )3نوشتهها چگونه در سیستم ذخیره میشوند؟
 )4تصویر ،صوت و ویدیو چگونه در سیستم ذخیره میشوند؟
 )5اگر یک پرونده تصویری را در برنامه  Notepadبازکنیم ،چه چیزی خواهیم دید؟
پیشنیازهای الزم برای انجام فعالیتهای این بخش از پودمان
 )1آشنایی با نحوه طراحی واسط کاربری
 )2آشنایی با کنترلهای پرکاربرد مانند کنترل برچسب ،کادر متنی و ...
 )3آشنایی با مفهوم پوشه و پرونده و توانایی مدیریت پوشهها و پروندهها در
سیستمعامل
 )4توانایی ایجاد و ذخیره پرونده متنی در ویرایشگر Notepad
در بخش دوم این پودمان نحوه برنامهنویسی برای ایجاد ارتباط با پایگاهداده Access
در یک محیط عملیاتی آموزش داده میشود .در این بخش هنرجو ابتدا باید پایگاهداده
مناسب برای محیط عملیاتی مورد نظر را طراحی و ایجاد کند؛ سپس از طریق
 Wisardیک ارتباط با پایگاهداده ایجاد کرده و پس از آن میتواند عملیات مختلف را
روی پایگاهداده انجام دهد .در نهایت هنرجو باید بتواند عمل کنترل خطا را در یک
برنامه متصل به پایگاهداده انجام دهد.
در پودمان اول کتاب درسی نحوه کار با برنامه  Accessبرای انجام عملیات روی پایگاه
داده به هنرجویان آموزش داده میشود .قبل از شروع به تدریس این بخش ،ممکن
است این سوال برای هنرجویان مطرح شود که با وجود برنامه  Accessدیگر چه
نیازی به ایجاد یک برنامه در سی شارپ برای کار با پایگاه داده است.
 )1از هنرجویان بپرسید آیا همه کاربران نهایی میتوانند پایگاهداده را در Access
مدیریت کنند.
 )2با نمایش برخی از برنامههای کاربردی مختلف ویندوزی و تلفنهای هوشمند ،از
هنرجویان بپرسید که کدام برنامهها کاربرپسندتر هستند ،مدیریت برنامه در
 Accessیا ایجاد یک برنامه جذاب ویندوزی برای مدیریت پایگاهداده؟
مزیتهای استفاده از برنامه پایگاهداده نسبت به پروندههای ترتیبی و دودویی در
کالس بیان شود.
با مراجعه به کارگاه دفترچه تلفن در بخش اول این پودمان ،تفاوت برنامه مبتنی بر
پرونده ترتیبی و برنامه مبتنی بر پایگاهداده را نشان دهید.
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برای آموزش این بخش ،هنرجو باید با مفاهیم اولیه پایگاهداده نظیر طراحی پایگاهداده
و عملیات روی پایگاهداده و زبان پرسوجوی  SQLآشنایی اولیه داشته باشد.
نمودار زیر نقشه مفهومی بخش دوم این پودمان را نشان میدهد و شما میتوانید با
داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی ،تدریس خود را به شکل بهتری
مدیریت کنید.
برنامه نویسی پایگاه داده
طراحی پایگاه داده
ارتباط با پایگاه داده از طریق ویزارد
کنترل خطا در
پایگاه داده
ویرایش رکورد

عملیات روی
پایگاه داده

حذف رکورد

مقیدسازی
کنترلها

درج رکورد

سفارشی کردن
DataGridView

جستجو

دقیق

مشابه

ترکیبی

تدریس
پرونده و انواع آن
متن ساده ( )Plain text
در علوم رایانه ،متن ساده ( )Plain textبه دادههایی مانند محتویات پرونده گفته
میشود که فقط از کاراکترهای قابل خوانده شدن تشکیل شدهاند و هیچ نمایش
گرافیکی مربوط به کاراکترها و یا اشیای دیگر مانند تصاویر ،قلم و نظایر آن را شامل
نمیشود .متن ساده همچنین میتواند شامل تعداد محدودی کاراکترهای کنترلی مثل
کاراکتر انتهای خط یا کاراکتر جدولبندی ( )tabباشد که چیدمان ساده متن را کنترل
میکنند .متن ساده با متن قالببندیشده که اطالعات مربوط به سبک و قالببندی
را شامل میشود و همچنین با پروندههای دودویی که رکوردهای آنها باید به صورت
فیلدهای دودویی متفاوتی تفسیر شوند (مثالً اعداد صحیح ،اعداد حقیقی ،رشته متنی،
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تصاویر و )...تفاوت دارد .به طور سنتی در کدگذاری متن ساده از استاندارد اسکی
( )ASCIIبا محدودیت کد  7یا  8بیت استفاده میشود .هرچند کدگذاری یونیکد
مانند  UTF-8یا  UTF-16درحال جایگزینی با کدهای اسکی است.
روشی که برای تمیز دادن پروندههای متنی ساده از پروندههای دودویی در اینجا
پیشنهاد شده است ،استفاده از یک ویرایشگر متنی ساده مانند  Notepadاست .البته
باید توجه داشت که این روش یک مالک و معیار قطعی برای تشخیص پرونده متنی
از پرونده دودویی نیست .به عنوان مثال پروندههای از نوع  rtfیک قالب ترکیبی از
متن و محتویات دودویی شامل تصاویر هستند .در ضمن باید این نکته را هم در نظر
داشت که یک واژهپرداز مانند  wordمحتوای پروندههای متنی ساده را به درستی
نشان میدهد اما اگر پروندهای در واژهپرداز  wordبه درستی نشان داده شد ،این
پرونده لزوماً یک پرونده متنی ساده نیست .به عنوان مثال پروندههای از نوع  pdfکه
پرونده دودویی محسوب میشوند توسط واژهپرداز  wordنسخه  2013به بعد باز
میشوند.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت گروهی
ص 207

در جدول زیر با کمک همگروهی 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

Microsoft Word

C# source

MP3

Document

Document

code

Audio File

دودویی

دودویی

متنی

دودویی

از هنرجوها بخواهید که ابتدا نوع پرونده را از نظر محتوا حدس بزنند؛ سپس در یک
پوشه انواع پروندههای خواسته شده را گردآوری کرده ،سعی کنند با برنامه Notepad
آنها را باز کنند .عالوه بر این میتوانید از هنرجوها بخواهید که انواع دیگری از
پروندهها مانند پروندههای اجرایی( ،)exe,dllویدیویی ( ،)avi,mpg,mp4تصویری
( )jpg,tiff,gifو پروندههای متنی با پسوندهای  log, inf, bat, xmlرا روی سیستم
خود جستوجو کرده ،آنها را به این ترتیب امتحان کنند.

کارگاه  – 1ایجاد پرونده و نوشتن در آن
در این کارگاه برای نوشتن داده رشتهای در پرونده متنی دو متد  WriteAllTextو
 AppendAllTextمعرفی شده ،تفاوت آنها بررسی میشود .در زمان طراحی فرم
دقت شود که فرم طراحیشده هنرجویان با محتوای فرم تناسب داشته باشد و کنترلها
به صورت منظم و مطابق شکل ارائه شده چیده شوند .از دیگر موارد مطرح شده در
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این کارگاه استفاده از دنباله " "\r\nبه عنوان نویسه خط جدید ( )New Lineو ""\t
برای ایجاد یک  Tabفاصله در پرونده متنی است .در این کارگاه با زدن دکمه ثبت،
اطالعات فردی شامل نام ،نام خانوادگی ،نام پدر و کدملی در پرونده متنی ثبت میشود.
}string data = String.Format("{0} \t {1} \t {2} \t {3
\r\n",
txtFirstName.Text,
txtLastName.Text,
txtFatherName.Text,
;)txtNationalCode.Text
;)File.AppendAllText("Info.txt", data

برای توسعه این کارگاه میتوانید از هنرجویان بخواهید برای هر رکورد از اطالعات
فردی و نیز برای هر کدام از فیلدها یک برچسب ( )tagبه صورت زیر ایجاد کنند.
][Person
علی=Name
احمدی=LastName
رضا=FatherName
NID=1254789654
برای این منظور یک متغیر رشتهای با نام  newRecordبرای ذخیره رکورد جدید
تعریف کرده و آن را مطابق قالب مشخص شده ،با دادههای ورودی مقداردهی کنید.
}string newRecord = String.Format("[Person] \r\n Name={0
\r\n LastName={1} \r\n FatherName={2} \r\n NID={3} \r\n",
txtFirstName.Text,
txtLastName.Text,
txtFatherName.Text,
;)txtNationalCode.Text
;)File.AppendAllText("ContactList.ini", newRecord

سیستمعامل ویندوز از روشی مشابه برای نگهداری برخی دادههای مرتبط با پیکربندی
خود در قالب پروندههایی با پسوند  iniیا  infاستفاده میکند .به عنوان مثال
پروندههای  win.iniو  system.iniرا در پوشه نصب ویندوز ببینید.
کنجکاوی :اگر بخواهیم اطالعات در یک مسیر مشخص ذخیره شود ،متدهای نوشتن
در پرونده را چگونه فراخوانی میکنید؟
باید آدرس پرونده را به عنوان ورودی به این متدها داد .آدرس ورودی میتواند مطلق
یا نسبی باشد.
در روش آدرسدهی مطلق ،آدرس از ریشه درایو داده میشود .به فرض اگر شما در
هنرستان هستید و می خواهید به دوست خود آدرس یک سینما را بدهید ،میتوانید
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آدرس سینما را از میدان مرکزی شهر مشخص کنید .دستور زیر نحوه آدرسدهی
مطلق را نشان میدهد:
File.WriteAllText(@"C:\Users\Admin\Desktop\ContactList.txt
;)"", newContact + "\r\n

در روش آدرسدهی نسبی ،آدرس از مکان پوشه کاری جاری داده میشود .به فرض
اگر محل فعلی شما را داخل هنرستان فرض کنیم شما میتوانید آدرس یک مجتمع
ورزشی را که چند کوچه یا خیابان با هنرستان فاصله دارد از محل هنرستان مشخص
کنید .دستور زیر یک پرونده را در پوشه  dataکه در مسیر پوشه کاری جاری قرار
دارد ایجاد میکند.
+

newContact

File.WriteAllText("data\\ContactList.txt",
;)""\r\n

برای گرفتن آدرس پوشه کاری جاری میتوان از متد  GetCurrentDirectoryاز
کالس  Directoryاستفاده کرد .همچنین در کالس  Pathمتدهایی برای کار با آدرس
پروندهها و پوشهها وجود دارد که در ادامه این پودمان هنرجویان با برخی از متدهای
آنها آشنا میشوند.

کارگاه  – 2پروژه Notepad
در این کارگاه با استفاده از ابزارهای منوی استاندارد و کنترل  saveFileDialogنحوه
ایجاد برنامهای مشابه برنامه  Notepadویندوز برای ذخیره پرونده آموزش داده
میشود .چگونگی برنامهنویسی برای گزینههای  save as ،saveو  newاز اهداف
اصلی این کارگاه است .این گزینهها در اغلب برنامههای ویندوزی کاربرد دارند .رعایت
جزییات پیادهسازی نظیر استفاده از فیلتر مناسب برای پنجره محاورهای  saveو
تطبیق منوی برنامه با منوی برنامه  Notepadاز نکاتی است که در این کارگاه باید
مورد توجه قرار گیرد.
مرحله  :4ویژگی فیلتر کادر محاورهای  saveFileDialogبرنامه  Notepadبه شکل
زیر است:
"*"Text Documents|*.txt|All Files|*.

مرحله  :6مسیر ذخیره پرونده در یک متغیر رشتهای به نام documentFilePath
قرار میگیرد .در ابتدای اجرای برنامه ،مقدار این رشته تهی است .تهی بودن این رشته
نشان دهنده این است که هنوز پرونده ذخیره نشده است .با هر بار زدن گزینه Save
 Asکادر محاورهای  saveFileDialogنشان دادهشده و رشته مسیر پرونده از نو
مقداردهی میشود.
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با زدن گزینه  saveدر صورتی که رشته مسیر تهی باشد مانند روال گزینه save as
عمل میشود و رشته مسیر مقدار میگیرد .در دفعات بعدی استفاده از گزینه ،save
پرونده متنی در مسیر مشخص شده با رشته مسیر  documentFilePathذخیره
میشود .کد رخداد کلیک گزینه  saveبه صورت زیر خواهد بود:
انجام عمل if (documentFilePath == "")// save as
{
)if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK
{
File.WriteAllText(saveFileDialog.FileName,
;)mainDocument.Text
;documentFilePath = saveFileDialog.FileName
}
}
انجام عمل else// save
{
File.WriteAllText(documentFilePath,
;)mainDocument.Text
}

گزینه  newمحتوای کادر متنی سند را پاک کرده و رشته مسیر
 documentFilePathرا نیز با رشته تهی "" مقداردهی میکند .کد رخداد کلیک
گزینه  newبه صورت زیر خواهد بود:

;)(mainDocument.Clear
;"" = documentFilePath

مرحله  :7در برنامه  notepadویندوز اگر آخرین تغییرات متنی ذخیره نشده باشد،
هنگام خروج از برنامه پیامی مبنی بر عدم ذخیره تغییرات به کاربر نشان داده میشود.

در این حالت به کاربر فرصت داده میشود که قبل از خروج ،تغییرات انجامشده را
ذخیره کند .برای افزودن این قابلیت به پروژه  notepadمراحل زیر را دنبال کنید:
 )1در پروژه  notepadیک متغیر از نوع  boolبا نام  saveStatusFlagو با
مقدار اولیه  trueبه کالس فرم اصلی اضافه کنید .وظیفه این متغیر یا پرچم،
نشان دادن وضعیت ذخیره شدن محتوای کادر متنی است.
public partial class mainForm : Form
{
;bool saveStatus = true
{
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بود یعنی محتوا قبالً ذخیره شده است و  trueبرابر با  saveStatusFlagاگر مقدار
برنامه میتواند بسته شود .در غیر اینصورت باید از بسته شدن برنامه جلوگیری شود و
منتظر تأیید کاربر برای خروج بمانیم.
هر بار که نوشته کادر متنی تغییر میکند مقدار متغیر  saveStatusFlagباید
 falseشود .بنابراین در رخداد  TextChangedبرای کادر متنی،
 saveStatusFlagرا  falseمیکنیم.
private void mainDocument_TextChanged(object sender,
)EventArgs e
{
;saveStatus = false
}

 )2در متدهای  saveو  ،save asپس از نوشتن موفقیتآمیز دادهها در پرونده،
مقدار  saveStatusFlagرا دوباره  trueمیکنیم.
;saveStatus = true

 )3در رخداد  FormClosingاز فرم اصلی وضعیت ذخیره شدن متن را
بررسی میکنیم .برای جلوگیری از بسته شدن فرم ،در رخداد
 FormClosingمقدار  e.Cancelرا  trueکنید.
private void mainForm_FormClosing(object sender,
)FormClosingEventArgs e
{
)if (!saveStatus
{
DialogResult result = MessageBox.Show(this,
"Do you want to save changes?",
;)"Notepad", MessageBoxButtons.YesNoCancel
)switch (result
{
case DialogResult.Yes:
//کد عمل  save asدر اینجا قرار میگیرد//
;e.Cancel = !saveStatus
;break
case DialogResult.Cancel:
;e.Cancel = true
;break
}
}
}

برای توسعه بیشتر این کارگاه میتوانید از هنرجویان بخواهید که بهجای استفاده از
کنترل کادرمتنی ساده از یک کنترل کادرمتنی غنی  RichTextBoxاستفاده کنند.
کنترل  RichTextBoxبرای نمایش دادن متنهای قالب بندی شده در قالب Rich
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) Text Format (RTFبه کار میرود .این کنترل متدی با نام  SaveFileدارد که
بهسادگی میتوان از آن برای ذخیره پرونده استفاده کرد .به عنوان مثال در رخداد
کلیک گزینه  save asمیتوان به شکل زیر پرونده را با پسوند  rtfو یا  docذخیره
کرد.
)if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK
{
پرونده مسیر روزرسانی به //
;documentFilePath = saveFileDialog1.FileName
پرونده در متن نوشتن //
;)richTextBox1.SaveFile(documentFilePath
}

میتوان با اضافه کردن یک نوار ابزار  ToolStripبه برنامه ،امکانات قالببندی متن
نظیر تغییر رنگ ،تغییر قلم و ضخیم یا مورب کردن متن انتخابشده را به برنامه افزود.
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پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی

برنامهای بنویسید که قابلیت ذخیره مخاطبان در دفترچه تلفن را داشته باشد.

ص 211

شکل -3فرم دفترچه تلفن

پاسخ :هدف از این فعالیت کارگاهی تمرین کار با متد  AppendAllTextبرای
افزودن متن به انتهای پرونده است .با زدن دکمه "اضافه به فهرست" محتویات
کادرهای متنی همزمان به انتهای کادر فهرست و پرونده متنی اضافه میشوند.
= string newContact
String.Format("{0}\t{1}\t{2}\t{3}\r\n",
txtFirstName.Text,
txtLastName.Text,
txtPhone.Text,
;)txtAddress.Text
;)File.AppendAllText("ContactList.txt", newContact
;)lstContact.Items.Add(newContact

از یک کاراکتر خط عمود '|' میتوان برای جدا کردن فیلدها از یکدیگر استفاده کرد.
برای توسعه این فعالیت کارگاهی میتوانید از هنرجوها بخواهید که رکورد دادههای
افراد را در پرونده  ContactList.xmlبا قالب  xmlبه شکل زیر ذخیره کنند.
><person
></nameرضا><name
></surnameفرهادی><surname
><tel>0987654321</tel
></addressتبریز><address
></person
برای این منظور یک متغیر رشتهای با نام  newRecordبرای ذخیره رکورد جدید
تعریف کرده ،آن را مطابق قالب  xmlبا دادههای ورودی مقداردهی کنید .از رشتههای
" "\tو " "\r\nبرای قالببندی متن استفاده کنید.
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= string newRecord
String.Format("<person>\r\n\t<name>{0}</name>\r\n\t<surnam
e>{1}</surname>\r\n\t<tel>{2}</tel>\r\n\t<address>{3}</add
ress>\r\n</person>",
txtFirstName.Text,
txtLastName.Text,
txtPhone.Text,
;)txtAddress.Text
;)File.AppendAllText("ContactList.xml", newRecord

 XMLمخفف زبان نشانهگذاری قابل گسترش ( eXtensible Markup
 )Languageاست XML .کاربردهای فراوانی دارد .با  XMLمیتوان دادهها را بین
دو سیستم ناهمسان مبادله کرد ،فایلهای متن ساده را برای به اشتراک گذاشتن
دادهها به کار برد ،فایلهای متن ساده را برای ذخیره دادهها به کار گرفت و دادهها را
در دسترس کاربران بیشتری قرار داد .تشخیص رکوردها و فیلدها و ذخیره و بازیابی
رکوردها در قالب پرونده متنی ،مقدمهای برای ورود به بحث ارتباط با پایگاه داده است.

بازی سرعت تایپ یا اعصابسنج در فصل  4را توسعه دهید تا پس از پایان بازی
نامکاربر و امتیازش را در یک پرونده متنی ذخیره کند.
پاسخ :هنرجویان میتوانند با استفاده از متد  AppendAllTextنامکاربر و
امتیازش را در یک پرونده متنی به صورت خط به خط اضافه کنند .توصیه میشود
برای ذخیره دادهها از قالب  xmlاستفاده شود.

فعالیت منزل
ص 211

= string newRecord
String.Format("<player>\r\n\t<name>{0}</name>\r\n\t<scor
e>{1}</score>\r\n</player>".
userName.
;)score
;)File.AppendAllText("score.xml", newRecord

کارگاه  – 3خواندن پرونده متنی با متد ReadAllText
در تکمیل پروژه  Notepadهنرجویان در این کارگاه عملکرد گزینه  Openرا فعال
میکنند.
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پاسخ به فعالیتها
 چیست؟Open  عملکرد رویداد کلیک گزینه:3 مرحله
 ابتدا با فراخوانی متد، از منوی برنامهOpen در رخداد کلیک گزینه
 پنجره باز کردن پرونده نمایشOpenFileDialog  از کنترلShowDialog
 در صورتی که کاربر پروندهای را برای باز کردن انتخاب کند و دکمه.داده میشود
 ذخیرهdocumentFilePath  آدرس پرونده در متغیر سراسری، را بزندOpen
 خوانده و در کادر متنی نمایش دادهReadAllText  محتوای پرونده با متد،شده
.میشود
 از کاربر، را تغییر دهید تا قبل از باز کردن پرونده جدید3  کد مرحله:4 مرحله
. سؤال کند،برای ذخیره پرونده بازشده قبلی
: را به صورت زیر تغییر میدهیمOpen رخداد کلیک گزینه

تکمیل کارگاه
213 ص

private void openToolStripMenuItem_Click(object sender,
EventArgs e)
{
if (!saveStatus)
{
DialogResult result = MessageBox.Show(this,
"Do you want to save changes?", "Notepad",
MessageBoxButtons.YesNoCancel);
if (result == DialogResult.Yes)
{
// در اینجا قرار میگیردsave کد عمل//
}
if (result == DialogResult.Cancel)
{
return;
}
}
if (openFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
documentFilePath = openFileDialog.FileName;
mainDocument.Text =
File.ReadAllText(documentFilePath);
saveStatus = true;
}
}
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با تنظیم خاصیت راست به چپ فرم و ترجمه گزینههای منو به زبان فارسی ،برنامه
 Notepadرا فارسی کنید.
پاسخ :در این تمرین هنرجویان باید به معادلهای متعارف زبان فارسی برای واژههای
استفاده شده در منوی برنامه توجه کنند .برای این منظور میتوان از واژههای مصوب
فرهنگستان زبان و ادب پارسی استفاده کرد.
واژه

معادل فارسی

واژه

معادل فارسی

New

سند نو ،سند تازه ،جدید

Cut

برش

Open

بازکردن سند

Copy

رونوشت

Save

حفظ سند ،ذخیره سند

Paste

چسباندن

Save as

حفظ با نام ،ذخیره در

Font

قلم

فعالیت منزل
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 برای گزینههای منوی Editبرنامه  Notepadکدنویسی کنید.با استفاده از متدهای  Copy ،Cut ،SelectAllو  Pasteاز کادر متنی،
بهترتیب قابلیت گزینههای  Copy ،Cut ،SelectAllو  Pasteدر منوی Edit
را میتوان به برنامه اضافه کرد.
private void copyToolStripMenuItem_Click(object sender,
)EventArgs e
{
();mainDocument.Copy
}
private void pasteToolStripMenuItem_Click(object sender,
)EventArgs e
{
();mainDocument.Paste
}
private void cutToolStripMenuItem_Click(object sender,
)EventArgs e
{
();mainDocument.Cut
}
private void selectAllToolStripMenuItem_Click(object
)sender, EventArgs e
{
();mainDocument.SelectAll
}
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کارگاه  – 4خواندن پرونده متنی با متد ReadAllLines
در این کارگاه عملکرد متدهای  ReadAllLinesو  ReadAllTextدر خواندن
دادههای پرونده با هم مقایسه میشود .همچنین برای اطمینان از وجود پرونده در
مسیر مشخصشده متد  File.Existsمعرفی میشود.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 214

مرحله  - :2برنامه را اجرا کنید .چه اطالعاتی را در فهرست مشاهده میکنید؟
اطالعات تماس ذخیرهشده در پرونده ContactList.txt
 رشته  dataحاوی چه مقادیری است؟محتویات پرونده ContactList.txt
 عملکرد متد  ReadAllLinesچیست؟خواندن خطوط پرونده متنی و ذخیره آنها در یک آرایه از رشتهها.
 عملکرد متد  AddRangeچیست؟تمام محتویات یک آرایه از رشتهها را خط به خط به کادر فهرست اضافه میکند.
مرحله  :3برنامه را اجرا کنید .تفاوت متد  ReadAllLinesبا متد
 ReadAllTextدر چیست؟
متد  ReadAllLinesتمام محتویات پرونده متنی را خط به خط خوانده ،این
خطوط را به ترتیب در آرایهای از رشتهها قرار میدهد ،اما متد ReadAllText
تمام محتویات پرونده را در یک متغیر رشتهای برمیگرداند.
از متد  ReadAllLinesدر جایی استفاده میشود که بخواهیم به خطوط پرونده
متنی به طور مستقیم دسترسی پیدا کرده ،پرونده را خط به خط ویرایش کنیم.
به عنوان مثال اگر بخواهید خطوط پنجم و هفتم یک پرونده متنی را با هم جابهجا
کنید ،کافی است که متد  ReadAllLinesرا فراخوانی کرده ،در آرایه خروجی
جای عنصر پنجم و هفتم را جابهجا کنید ،سپس با فراخوانی متد
 WriteAllLinesمیتوان محتویات این آرایه را در پرونده بازنویسی کرد.
;)string[] str = File.ReadAllLines(fileName
;]string temp = str[4
;]str[4] = str[6
;str[6] = temp
;)File.WriteAllLines(fileName, str
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مرحله  :4پرونده  ContactList.txtرا از پوشه  Debugبرنامه حذف کنید .برنامه
را اجرا کنید .چه خطایی رخ میدهد؟ چرا؟
یک خطای استثنای مدیریتنشده ( )FileNotFoundExceptionرخ میدهد و
نشان میدهد که در مسیر مشخصشده پرونده  ContactList.txtوجود نداشته.
مرحله  :5نوع خروجی متد  Existsچیست؟
خروجی این متد از نوع  boolاست .اگر پرونده در مسیر  pathوجود داشته باشد
مقدار  trueو در غیر اینصورت مقدار  falseبرگردانده میشود.
;)public static bool Exists(string path

کارگاه  – 5مدیریت خطا با دستور try-catch
برای اداره کردن استثناها در  C#از کالس  Exceptionاستفاده میشود .این کالس،
کالس پایه تمام استثناها است و استثناهای دیگر از این کالس مشتق میشوند .کالس
 Exceptionویژگیها و متدهای مختلفی دارد که میتوان در راهنمای مایکروسافت
به آدرس " "docs.microsoft.comآنها را مشاهده کرد .یکی از پرکاربردترین
ویژگیهای این کالس ،ویژگی  Messageاست .این ویژگی یک پیام متنی است و
توضیحی در مورد استثنایی که رخ داده ،در اختیار برنامهنویس قرار میدهد.
عالوه بر استثناهای تعریف شده در کتابخانه  .Netبرنامهنویس میتواند کالس استثنای
خاص خود را با مشتق کردن این کالس از کالس پایه  Exceptionایجاد کرده و در
صورت لزوم با استفاده از کلمه کلیدی  ، throwشیء استثنای ایجادشده از این کالس
را به صورت صریح ) (explicitدر برنامه پرتاب ) (throwکند.
در مثال زیر ابتدا یک کالس به نام  UserListNotFoundExceptionکه از کالس
 Exceptionمشتق شده است ،در برنامه تعریف میشود .سپس در جایی از برنامه
مثال رخداد کلیک یک دکمه ،یک شی استثناء جدید از این کالس ایجاد شده و با
استفاده از کلمه کلیدی  throwدر برنامه پرتاب میشود .استثنای پرتابشده در
قسمت  catchاز ساختار  try-catchبه دام افتاده و پیام آن به کاربر اعالم میشود.
public class UserListNotFoundException : Exception
{
)public UserListNotFoundException(string message
): base(message
{
}
}
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نحوه ایجاد یک شی از کالس استثنای تعریفشده توسط برنامهنویس و پرتاب این
استثنا در برنامه:
try
{

لیست کاربران یافت "(throw new UserListNotFoundException
;)"نشد.
}
)catch (Exception ex
{
;)"خطا" MessageBox.Show(ex.Message,
}

در حالتی که ممکن است در بخش  tryبیش از یک حالت استثنا ایجاد شود،
برنامهنویس میتواند حالتهای استثنایی مختلف را یک به یک و به صورت مجزا در
بلوکهای  catchمتفاوت مدیریت کند .ساختار کلی دستور  try-catchبرای مدیریت
استثناهای چندگانه به صورت زیر است:
try
{
قسمتی از کد که ممکن است استثناایجاد کند //
}
)catch (ExceptionName1 e1
{
کدهای مدیریت خطا برای استثنای // e1
}
)catch (ExceptionName2 e2
{
کدهای مدیریت خطا برای استثنای // e2
}
)catch (ExceptionNameN eN
{
کدهای مدیریت خطا برای استثنای // eN
}
finally
{
دستوراتی که در نهایت اجرا میشوند //
}

اگر استثایی رخ دهد کنترل برنامه به قسمت  catchمربوط به آن استثنا منتقل
می شود .در هر صورت اگر استثنایی رخ دهد و یا رخ ندهد در انتها بلوک دستورات
 finallyاجرا خواهد شد .به عنوان مثال اگر شما پروندهای را برای خواندن یا نوشتن
باز کردهاید ،در هر صورت چه استثنایی رخ دهد چه رخ ندهد باید پرونده را در انتهای
کار ببندید.
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پاسخ به فعالیتها
مرحله  :2برنامه را اجرا کنید .چه خطایی مشاهده میکنید؟ با کمک هنرآموز خود
پیام نشان داده شده در پنجره خطا را به فارسی معنی کنید.
پاسخ :اگر برنامه را با  Ctrl+F5و بدون دیباگ کردن اجرا کنید ،پنجره خطا نمایش
داده میشود .این حالت مانند وقتی است که با دو بار کلیک روی پرونده  exeبرنامه
را اجرا میکنید.

تکمیل کارگاه
ص 215

یک استثنای مدیریت نشده در برنامه رخ داده است .اگر بر روی دکمه Continue
کلیک کنید ،برنامه از این خطا چشمپوشی کرده ،سعی خواهد کرد که اجرای خود
را ادامه دهد .اگر بر روی  Quiteکلیک کنید ،برنامه بالفاصله بسته خواهد شد.
بخشی از مسیر " "a:\ContactList.txtیافت نشد.
اگر برنامه را با  F5و در حالت دیباگ اجرا کنید ،پنجره خطا به شکل زیر خواهدبود.

مرحله  :4برنامه را اجرا کنید .اجرای برنامه در این حالت چه تفاوتی با قبل دارد؟
پاسخ :به جای پیام خطای قبلی ،پیام زیر مشاهده میشود.
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مشاهده فهرست پروندهها و پوشهها
بسیاری از اوقات کار با پروندهها در یک برنامه مستلزم انجام عملیاتی نظیر ایجاد،
حذف ،ایجاد نسخه مشابه ،جابهجایی و برخی کارهای دیگر روی پوشهها و یا استخراج
پسوند یا نام پرونده از یک مسیر است .در این بخش با معرفی کالسهای Directory
و  Pathو آشنایی با برخی از متدهای پرکاربرد آنها هنرجویان آماده میشوند که
برنامهای شبیه به مرورگر پرونده ( )FileExplorerویندوز بنویسند.
پاسخ به فعالیتها
فعالیت کارگاهی
ص 217

با استفاده از  MSDNجدول متدهای کالس  Directoryرا تکمیل کنید.
نام متد

نوع ورودی نوع خروجی

عملکرد

نام همه درایوها را در یک آرایه
آرایه رشتهای
ندارد
GetLogicalDrives
برمیگرداند.
نام و مسیر تمام زیرپوشههای
 GetDirectoriesرشته(مسیر) آرایه رشتهای مسیر ورودی را در یک آرایه
برمیگرداند.
نام و مسیر همه پروندههای مسیر
رشته(مسیر) آرایه رشتهای
GetFiles
ورودی را در یک آرایه برمیگرداند.
تشخیص میدهد که آیا مسیر
ورودی به پوشهای که روی دیسک
bool
رشته(مسیر)
Exists
وجود دارد اشاره میکند یا خیر.

باید توجه شود که برخی متدها مانند متد  GetDirectoriesو متد  GetFilesدارای
چند ریخت مختلف با تعداد ورودیها و یا نوع خروجی متفاوت هستند .در زبانهای
برنامهنویسی شیءگرا مانند  C#میتوان دو و یا بیشتر از دو متد هم نام را با پارامترهای
ورودی متفاوت در یک کالس تعریف کرد .به این کار  Overloadکردن متدها گفته
میشود Overloading .یکی از روشهای پشتیبانی از چندریختی
( )polymorphismدر زبانهای برنامهنویسی است.
از دیگر روشهای پشتیبانی از چندریختی در زبانهای برنامهنویسی شیءگرا،
 Overrideکردن متدها است Overriding .قابلیتی است که در آن یک کالس فرزند
میتواند پیادهسازی خاص خود را از متدهای کالس پدر داشته باشد.
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با استفاده از راهنمای مایکروسافت جدول متدهای کالس  Pathرا تکمیل کنید.
نام متد

نوع ورودی

نوع خروجی

عملکرد

GetFileName

یک رشته (مسیر)

یک رشته

نام و پسوند پرونده مسیر
ورودی را برمیگرداند.

Combine

دو رشته (مسیر) یا
بیشتر

یک رشته
(مسیر)

آرایهای از رشتهها را با هم
ترکیب کرده و از ترکیب
آنها یک مسیر برمیگرداند.

فعالیت کارگاهی
ص 218

کارگاه  – 6کاربرد کالس  Directoryو Path
پاسخ به فعالیتها
 :4برنامه را اجرا کنید و روی دکمه «فهرست پوشهها» کلیک کنید .چه عناصری
در فهرست مشاهده میکنید؟
پاسخ :فهرست پوشههای موجود در ریشه درایو C
 :5کد مرحله  4را تغییر دهید تا مسیر  directoryرا از کادرمتن دریافت کند.

تکمیل کارگاه
ص 218

;string directory = txtPath.txt

پاسخ:
 :8برنامه را اجرا کنید .کد مرحله  4و  8را با هم مقایسه کنید.
پاسخ :در مرحله  4مسیر کامل پوشه نمایش داده میشود اما در مرحله  8فقط نام
پوشه نمایش داده میشود.
به عنوان توسعه این کارگاه
میتوانید دکمهای را برای نمایش
فهرست درایوهای سیستم و
همچنین دکمههایی را برای باز و
بسته کردن درایو  CDیا DVD
به این برنامه اضافه کنید.
کد رخداد کلیک دکمه فهرست درایوها به شکل زیر است.

private void btnAddDrives_Click(object sender, EventArgs
)e
{
;)(lstBoard.Items.Clear
;)(string[] drives = Directory.GetLogicalDrives
;)lstBoard.Items.AddRange(drives
}
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 فضای نام مناسب، به برنامهDVD  یاCD برای افزودن قابلیت باز و بسته کردن درایو
.را اضافه کنید
using System.Runtime.InteropServices;

 را به عنوانmciSendString  این کد تابع.در داخل کالس فرم کد زیر را اضافه کنید
 یکی ازmciSendString  تابع.یک متد خارجی به کالس فرم اضافه میکند
. استMCI های ویندوز برای کار با تجهیزاتAPI
[DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "mciSendStringA",
CharSet = CharSet.Ansi)]
protected static extern int mciSendString(string
lpstrCommand,
StringBuilder lpstrReturnString,
int uReturnLength,
IntPtr hwndCallback);

 درایو، اولmciSendString  دستور.در رخداد کلیک دکمه "باز" کد زیر را بنویسید
را مشخص میکند و دستور دوم فرمان باز یا بسته شدن را به درایو انتخاب شده ارسال
.میکند
string driveLetter = listBox1.SelectedItem.ToString();
StringBuilder returnString = new StringBuilder();
mciSendString("open " + driveLetter + ": type CDaudio
alias drive" + driveLetter,
returnString, 0, IntPtr.Zero);
mciSendString("set drive" + driveLetter + " door open",
returnString, 0, IntPtr.Zero);
.در رخداد کلیک دکمه "بسته" کردن کد زیر را بنویسید
string driveLetter = listBox1.SelectedItem.ToString();
StringBuilder returnString = new StringBuilder();
mciSendString("open " + driveLetter + ": type CDaudio
alias drive" + driveLetter,
returnString, 0, IntPtr.Zero);
mciSendString("set drive" + driveLetter + " door closed",
returnString, 0, IntPtr.Zero);
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کاربرد پایگاه داده
یکی از مهمترین بخشهای برنامه نویسی پایگاه داده ،طراحی پایگاه داده مربوطه است
که اگر طراحی مناسب صورت نگیرد ،برنامه دچار مشکالت بزرگی خواهد شد .برای
استخراج گزارشهای کاربردی و جلوگیری از مشکالتی نظیر وجود دادههای تکراری
و تداخل و  ...باید پایگاه داده دقیق و ارتباطی ایجاد شود .جهت ایجاد پایگاه داده
مناسب ،پودمان اول کتاب برای هنرجو به اختصار یادآوری شود و پایگاه داده فروشگاه
به صورت گام به گام به هنرجو آموزش داده شود و برای تقویت طراحی ،فعالیتهای
این واحد انجام شود.
پاسخ به فعالیتها
به کمک همگروهی خود یک پایگاهداده برای ذخیره مخاطبان ایجاد کنید و به
سواالت زیر پاسخ دهید.
◼ چگونه پایگاهداده را در  Accessایجاد میکنید؟
پاسخ :پس از اجرای برنامه  Access 2016و انتخاب گزینه Blank desktop
 ،databaseتعیین مسیر مناسب برای ایجاد پایگاه داده ،نام پایگاهداده را
 PhoneNotebookقرار دهید و دکمه  Createرا کلیک کنید.
◼ چگونه در پایگاهداده ،جدول مخاطبان را ایجاد میکنید؟
پاسخ :از سربرگ  Createگزینه  Tableرا انتخاب کنید .روی جدول ایجاد شده در سمت
چپ راستکلیک کرده ،گزینه  Design Viewرا انتخاب کنید .نام جدول را Contacts
قرار دهید و فیلدهای مناسب را در جدول قرار دهید.
◼ چه فیلدهایی را برای جدول مخاطبان تعریف میکنید؟ نوع داده این فیلدها
چیست؟
پاسخ :در جدول زیر حداقل فیلدها برای جدول مخاطبان تعریف شده است:

فعالیت کارگاهی
ص 221
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◼ چگونه رکورد جدید در جدول مخاطبان وارد میکنید؟
با دابلکلیک روی جدول میتوان در صفحه گسترده ()DataSheet View
بازشده ،زیر هر ستون مقدار مناسب را وارد کرد و یک رکورد جدید با کامل کردن
یک سطر صفحه گسترده ایجاد میشود.
◼ چگونه یک رکورد را حذف میکنید؟
با راستکلیک روی سطر دلخواه در صفحه گسترده و با انتخاب Delete Record
میتوان یک رکورد دلخواه را حذف کرد.
کنجکاوی
ص 221

 چند نرمافزار پیرامون خود را نام ببرید که از پایگاهداده برای ذخیره و بازیابی اطالعاتاستفاده میکنند.
پاسخ :نرمافزار دانا مدارس -نرمافزار حسابداری گردو
 نام بازیهایی را بنویسید که فکر میکنید از پایگاهداده برای ذخیره اطالعات بازیاستفاده میکنند.
پاسخ Pes2016 :و Soccer Stars
 چند نرمافزار فارسی تلفن هوشمند را نام ببرید که از پایگاهداده استفاده میکند.پاسخ :بازار  -لغت نامه معین  -اسنپ
 آیا امکانات موجود در نرمافزارهای مدیریت پایگاهداده نظیر  Accessبرای تولید یکنرمافزار که کار ذخیره و بازیابی اطالعات را انجام دهد ،کافی نیست؟ چرا؟
پاسخ :خیر .چون برای استفاده کامل از امکانات  Accessکاربر باید حرفهای باشد؛
بنابراین برای مدیریت بهتر باید نرمافزار کاربردی طراحی کرد تا کاربر معمولی بتواند
بهسادگی از آن استفاده کند.
 یک بازی برخط ( )onlineکه مشخصات و سطح و امتیاز کاربران در آن ذخیرهمیشود را بررسی کنید .فکر میکنید پایگاهداده این بازی از چه جدولهایی تشکیل
شده است؟
پاسخ :جدول کاربران ،جدول بازیها ،جدول ابزار و....

ایجاد پایگاه داده
فعالیت کارگاهی

ص 222
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پاسخ به فعالیتها
جدول باال را در  Accessپیادهسازی کنید و 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؟ بله .مغایرت در دادهها پیش میآید.
مشکل را چگونه حل میکنید؟
پاسخ :با تعریف کلید اصلی برای جدول.

برگ خرید شامل چه دادههایی میشود؟
برای نمایش کاالها در برگ خرید نیاز به «جدول کاال» داریم ،این جدول شامل چه
فیلدهایی میشود؟

کنجکاوی
ص 222

نکته :در جدول باال میتواند فیلدهای دیگری نیز تعریف شود .کد کاال میتواند از نوع
 AutoNumberهم تعریف شود.
برای نمایش اطالعات مربوط به کارمند فرهنگی در برگ خرید نیاز به «جدول
مشتری» داریم ،این جدول شامل چه فیلدهایی میشود؟

نکته :در جدول باال میتواند فیلدهای دیگری نیز تعریف شود .کد مشتری میتواند از
نوع  AutoNumberهم تعریف شود.
برای ایجاد هر برگ خرید نیاز به «جدول برگه خرید» داریم که مشخص کند ،مشتری
در چه تاریخی چه کاالهایی خریده است .این جدول شامل چه فیلدهایی میشود؟

نکته :شماره برگه خرید میتواند از نوع  AutoNumberهم تعریف شود.
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 کاال دربرگه خرید» ایجاد میکنیم .این جدول شامل چه
فیلدهایی میشود؟
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فعالیت منزل
ص 223

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؟

جدول  Sellerجدول فروشنده است.
 در یک بازی میتوان با ایجاد یک نامکاربری وارد بازی شد .هر کاربر باکسب 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.
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کارگاه  – 7ارتباط با پایگاه داده از طریق Wizard
سادهترین راه برای ایجاد ارتباط با پایگاهداده در سیشارپ ،یک ارتباط  Wisardاست
که میتوان با قرار دادن یک کنترل دادهای نظیر  DataGridViewاین ارتباط را
ایجاد کرد .با ایجاد این ارتباط ،نسخهای از پرونده پایگاهداده در مسیرجاری پروژه قرار
میگیرد و پرونده با پسوند  + DataSet.xsd( xsdنام پایگاهداده) در بخش
 Solution Explorerقرار میگیرد .با ایجاد ارتباط با پایگاه داده به صورت ،Wisard
سه کامپوننت ( DataSetو  BindingSourceو  )TableAdaptorبهصورت
خودکار به فرم اضافه میشود .یک  DataSetبرای یک پایگاهداده و برای هر جدول یا
 Viewیک  BindingSourceو  TableAdaptorمتناظر اضافه میشود .البته اگر
شما از طریق مقیدسازی کنترلی به جدول اقدام نکردهاید ،کامپوننتهای
 BindingSourceو  TableAdaptorاضافه نمیشوند.

کالس DataSet
کالس  DataSetبرای نگهداری اطالعات بهدستآمده از پایگاهداده در حافظه به
کارمیرود .این کالس شامل مجموعهای از جدولها ،رابطهها ،قید و شرطها و دیگر
مواردی است که از پایگاهداده خوانده شده است .این کالس خود همانند یک موتور
کوچک پایگاهداده عمل میکند که میتواند دادهها را در درون خود در جدولی مجزا
نگهداری کرده ،به کاربر اجازه دهد که آنها را ویرایش کند و با استفاده از کالس
 DataViewپرسوجوهایی را روی دادههای موجود در آن اجرا کند.
 DataSetیک رونوشت ( )Cacheدرونحافظهای از دادهها است .در طول برنامه
میتوان دادههای موجود در آن را حذف ،ویرایش یا اضافه کرد و پس از اتمام تغییرات
مورد نظر دوباره با استفاده از  DataAdaptorبه پایگاهداده متصل شده ،تغییرات را
در پایگاهداده ذخیره کرد.
کالس  DataSetاز ساختار  XMLبرای ذخیره دادهها استفاده میکند .به این ترتیب
میتوانید دادههای موجود در یک نمونه از کالس  DataSetرا به سادگی در یک فایل
ذخیره کرده ،یا آن را با استفاده از شبکه به کامپیوتر دیگری منتقل کنید .البته هنگام
برنامهنویسی و کار با  DataSetالزم نیست با آنها در قالب  XMLرفتار کنید ،بلکه
کافی است تمام کارهای موردنظر خود را با استفاده از ویژگیها و متدهای موجود در
 DataSetانجام دهید.
مانند هر سند  XMLیک  DataSetنیز دارای یک الگو است .پروندهای با پسوند
 XSDساختارهای دادهای درون یک یا چند پرونده  XMLرا شرح میدهد .شکل زیر
پرونده  myShopDataSet.xsdرا نمایش میدهد.
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این پرونده ( )myShopDataSet.xsdحاوی الگوی  XMLاست که دادههای
 myShopDataSetرا نگهداری میکند VS .به وسیله این پرونده ،یک کالس را از
کالس  DataSetمشتق میکند تا بتواند دادههای دریافت شده از پایگاهداده را در
نمونۀ کالس نگهداری کند .البته تمام موارد نیز از دید برنامهنویس پنهان میماند و
توسط  DataSetانجام میشود.
یکی از متدهای کالس  DataSetمتد  WriteXmlSchemaاست که میتوان این
 Schemaرا در قالب یک پرونده  xsdایجاد کرد .این پرونده کاربردهای بسیاری دارد.
برای همه عملیات روی پایگاهداده از جمله پرسوجوهای انتخابی (جستوجو و نمایش)
و عملیاتی (درج ،حذف و ویرایش) و تجمعی میتوان یک متد روی جدول یا
 TableAdaptorمربوط به جدول ایجاد کرد و در برنامه به آسانی آن را فراخوانی
کرد .برای اضافه کردن متد روی  TableAdaptorجدول موردنظر راستکلیک کرده،
گزینه  Add Queryرا انتخاب کنید و با توجه به فهرست پرسوجوها ،پرسوجوی
مورد نظر را به صورت  Wisardطراحی و با کلیک روی دکمه Query Builder
بهراحتی ویرایش کنید .نام مناسب برای این متدها قرار دهید.
با کلیک روی فلش پرونده  xsdدر بخش  Solution Explorerمیتوان پروندههای
دیگری را مشاهده کرد که پس زمینه عملیات ایجاد این  Schemaاست.
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برای مشاهده همه منابع داده از منوی  Viewگزینه  Other Windowsو انتخاب
گزینه  Data Sourcesاستفاده کنید و یا با فشاردادن همزمان کلیدهای
 Shift+Alt+Dپنجره منابع داده را نمایش دهید .در منبع داده فهرست همه
جدولها یا دیدها به همراه فیلدهای جدول وجود دارد که با  Dragکردن جدول یک
کنترل  DataGridViewبه همراه کنترل  BindingNavigatorبرای پیمایش
رکوردها به فرم اضافه میشود.

بدون استفاده از کنترلهای مقید نظیر  DataGridViewمیتوانید از نماد جمع
پنجره  Data Sourcesگزینه  Add New Data Sourceیک منبع داده جدید
اضافه کنید.

ایجاد پرونده xsd
برای ایجاد کردن یک پرونده با قالب  xsdبه صورت دستی ابتدا از طریق منوی
 Project➔Add New Itemعنصر  DataSetرا انتخاب کرده ،با نوشتن نام مناسب
دکمه  Addرا کلیک کنید .یک پرونده با نام  xsdدر بخش Solution Explorer
اضافه میشود .با دابلکلیک روی این پرونده مشاهده میشود که این  DataSetحاوی
چیزی نیست .برای قرار دادن جدول و عناصر دیگر از منوی  Viewپنجره Server
 Explorerرا فعال کنید و از طریق گزینه  Add Connectionیک پایگاهداده جدید
به این پنجره اضافه کنید و در جدولهای پایگاهداده مورد نظر یک جدول را انتخاب
کرده ،روی پرونده  xsdبکشید و رها کنید .مشاهده میشود که جدول به همراه فیلدها
به این پرونده اضافه میشود و میتوانید متدهای مورد نیاز را ایجاد کرده ،در برنامه
فراخوانی کنید.
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افزودن یک  TableAdaptorجدید
اگر بخواهیم دادههایی از چند جدول مرتبط به هم در یک پایگاهداده را مدیریت کنیم
باید در پرونده  xsdراستکلیک کرده و از گزینه  ،Addگزینه  TableAdaptorرا
انتخاب کنید و با ایجاد یک اتصال
جدید و از طریق Query
 Builderیک پرسوجوی جدید از
چند جدول مرتبط به هم ایجاد
کنید .با زدن دکمه  Finishیک
جدول جدید به همراه یک
 TableAdaptorجدید ایجاد
میشود و میتوان آن را همانند
دیگر TableAdaptorها مدیریت
کرد.
جدول باال از فیلدهای چهار جدول
مرتبط به هم ایجاد شده است.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
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چه کنترلهایی به فرم برنامه اضافه شده است؟
پاسخ :پس از اتصال کنترل  DataGridViewبه منبع داده سه کامپوننت
 dictionaryDatasetو  computerTableAdapterو  computerBindingSourceبه
فرم اضافه میشوند.
کلید  F7را فشار دهید .آیا کدی به برنامه اضافه شده است؟پاسخ :در رویداد  Form_Loadکدی به صورت زیر به برنامه اضافه میشود.
this.computerTableAdapter.Fill(this.dictionaryDataSet.c
;)omputer

کارگاه  – 8سفارشی کردن کنترل DataGridView
هدف از کارگاه  8آموزش استفاده از ویژگیهای کاربردی کنترل DataGridView
برای نمایش سفارشی و جذابتر این کنترل است .از هنرجو بخواهید فهرست
ویژگیهای این کنترل را ببیند و با آزمون و خطا به کاربرد برخی از این ویژگیها پی
ببرد.
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پاسخ به فعالیتها
مرحله  :2فیلد  IDباید از ستونهای DataGridViewحذف شود.
مرحله  :3ستونها فارسی میشوند.
مرحله  :4کنترل  DataGridViewتمام فرم را در برمیگیرد.
مرحله  :5با تنظیم این ویژگی میتوانید اندازه ستونها را متناسب با سلیقه خود
تنظیم کنید .با استفاده از ویژگی  FillWeightهر ستون میتوانید درصد عرض
ستون را مشخص کنید.
مرحله  :6همه ستونهای کنترل  DataGridViewحذف میشود.
جدول  4برخی از ویژگیهای کنترل  DataGridViewرا نمایش میدهد .این
جدول را تکمیل کنید.
نام ویژگی
Dock
AutoSizeColumnsMode

فعالیت گارگاهی
ص 226

مشخص میکند که کدام گوشه از کنترل به فرم
محدود شود.
وضعیت اندازه خودکار برای ستون را مشخص میکند.

DefaultCellStyle
DataSource

نام جدول داده یا نام کنترل BindingSource

HeaderText

عنوان در DataGridView

Style

ص 226

شرح

قالببندی خانههای کنترل DataGridView

ColumnHeadersDefaultCell

تکمیل کارگاه

قالببندی خانههای عنوان کنترل DataGridView

با  Falseکردن این ویژگی دستور
)(Application.EnableVisualStyles
EnableHeadersVisualStyles

در متد  Mainکالس  Programغیرفعال و در نتیجه
قالببندی روی  DataGridViewاعمال میشود.
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فعالیت منزل
ص 227

جدول مخاطبان تلفن همراه را روی فرم نمایش دهید.
پاسخ :پس از ایجاد پایگاهداده و جدول مخاطبان  Contactsو یک پروژه ویندوزی به
نام  PhoneBookیک کنترل  DataGridViewبه فرم اضافه کنید و از طریق
 Wisardیک منبع داده ایجاد کنید و کنترل  DataGridViewجدول مخاطبان را
به منبع داده مقید کنید .با راستکلیک روی  DataGridViewو انتخاب گزینه Edit
 Columnsفیلدهای اضافی را حذف کنید و نام سرستونها را ویرایش کنید .ویژگی
 Dockرا  Fillقرار دهید .ویژگی  AutoSizeColumnsModeرا  Fillقرار دهید.
و
ColumnHeadersDefaultCellStyle
ویژگی
کمک
به
 EnableHeadersVisualStylesقالببندی سرستونها را انجام دهید و با ویژگی
 DefaultCellStyleقالببندی خانههای  DataGridViewرا انجام دهید .برای عدم
نمایش خطوط عمودی  DataGridViewویژگی  CellBorderStyleرا

 SingleHorizontalقرار دهید.
اگر بخواهید نام و نام خانوادگی را در قالب یک ستون نمایش دهید ،پرسوجوی
متد  Fillرا به صورت زیر ویرایش کنید.
'SELECT MobileNumber, CountryCode, ContactFName+
'+ContactLname AS ContactFullName, Oragnization, Email,
ContactPicture
FROM Contacts
نکته :در بخش  Edit Columnویژگی  DataPropertyNameدر کنترل
 DataGridViewبا نام مستعار  ContactFullNameتغییر یابد و ستون «نام
خانوادگی» حذف شود.
از پایگاهداده فروشگاه ،جدول کاال را روی فرم نمایش دهید.
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همانند نمایش جدول مخاطبان روی فرم اقدام کنید.

در مورد ویژگیهای دیگر کنترل  DataGridViewتحقیق کنید.
نام ویژگی

شرح

AllowUserToAddRow

به کاربر اجازه میدهد به  DataGridViewسطر جدید
اضافه کند.

AllowUserToDeleteRow

به کاربر اجازه میدهد سططططر دلخواه را انتخاب و با دکمه
 Deleteصطططفحططهکلیططد سططططر انتخططابشططططده را از
 DataGridViewحذف کند .نکته اینکه این سطر فقط
از  DataGridViewحذف میشود و از پایگاهداده حذف
نمیشود.

AllowUserToResizeColumns

به کاربر اجازه میدهد که اندازه (عرض) سطططتون ها را با
استفاده از ماوس تغییر دهد.

AllowUserToResizeRows

به کاربر اجازه میدهد که بتواند اندازه (ارتفاع) سطرها را با
استفاده از ماوس تغییر دهد.

AlternatingRowsDefaultCell

بططا اسططططتطفططاده از ایطن ویطژگطی مطیتطوانطیططد ظططاهططر
 DataGridViewاز جمله رنگ زمینه ،قلم ،رنگ متن،
رنگ سطرهای فرد را تغییر دهید.

AutoSizeColumnsMode

با تنظیم این ویژگی میتوانید اندازه ستونها را متناسب با
سلیقه خود تنظیم کنید.

پژوهش
ص 227
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نام ویژگی

شرح

AutoSizeRowsMode

با تنظیم این ویژگی میتوانید اندازه سطرها را متنا سب با
سلیقه خود تنظیم کنید.

BackgroundColor

رنگ پشت زمینه  DataGridViewرا تعیین میکند.

BorderStyle
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نوع خط کادر  DataGridViewرا تعیین میکند.

CellBorderStyle

نوع خطوط بین سططلولهای  DataGridViewرا تعیین
میکند .از جمله نوعهای موجود در این ویژگی خط ساده،
برجسته افقی ،برجسته عمودی و .....هستند.

ColumnHeadersBorderStyle

نوع خ طوط ب ین سططط لولهططای ع نوان سططط تونهططا
 DataGridViewرا تعیین میکند.

ColumnHeaderHeight

این ویژگی ،اندازه ارتفاع عنوان ستونها را تعیین میکند.

ColumnHeadersVisible

بططا  Falseکردن این ویژگی ،عنوان سطططتونهططا مخفی
میشوند.

Columns

با این ویژگی میتوانید سططتونهای  DataGridViewرا
مدیریت ( اضافه ،حذف و ویرایش) کنید.

Cursor

شططططکططل نططمططاد مططاوس را بططرای زمططانططی کططه وارد
 DataGridViewمیشطططود ،تعیین میکنطد .مثال بططا
انططتططخططاب عططالمططت  ،Handوقططتططی مططاوس روی
 DataGridViewقرار میگیرید نماد ماوس به شطططکل
دست تغییر میکند.

DefaultCellStyle

با اسطططت فاده از این ویژگی میتوان ید ظاهر سطططلول های
سطرهای فرد  DataGridViewرا تغییر دهید از جمله
رنگ زمینه ،قلم ،رنگ متن ،تنظیمات متن و. ...

Dock

بططا اسطططتفططاده از این ویژگی میتوانیططد انططدازه کنترل
 DataGridViewرا متنا سب با اندازه فرم تنظیم کنید.
مثال میتوانید تعیین کنید که کنترل DataGridView
به طور کامل سططمت چپ فرم را بپوشططاند و با تغییر اندازه
فرم ،اندازه  DataGridViewنیز تغییر کند.

MultiSelect

با استفاده از این ویژگی میتوانید تعیین کنید که آیا کاربر
میتواند یک سطر یا بیش از یک سطر را همزمان انتخاب
( )Selectکند.

نام ویژگی

شرح

ReadOnly

با  Trueکردن این ویژگی ،کاربر نمیتوا ند متن درون
سطططلول ها را ویرایش ک ند و تن ها میتوا ند متن درون
 DataGridViewرا مشاهده کند.

RightToLeft

بططا  Trueکططردن ایططن ویططژگططی ،سططططلططولهططای درون
 ،DataGridViewدر سططططمططت راسططططت کططنططتططرل
 DataGridViewقرار میگیرند.
در صطططورتی که متن درون  DataGridViewفارسطططی
است ،این گزینه را روی  Yesقرار دهید.

RowHeadersBorderStyle

نوع خطوط بین سلولهای عنوان سطرها (عالمت ستاره
کنار هر سطر)  DataGridViewرا تعیین میکند.

RowHeaderVisible

با  Falseکردن این ویژگی ،سطططلولهای خالی که در اول
هر سطر قرار دارند ،مخفی میشوند.

RowHeaderWidth

این ویژگی ،طول سلولهای خالی را که در اول هر سطر
قرار دارند ،تعیین میکند.

ScrollBars

تعیین میکند که اگر تعداد سططططرها و یا سطططتون های
 DataGridViewبیشتر از اندازه طول و یا عرض کنترل
شططد ،آیا نوار پیمایش در پایین و یا سططمت راسططت کنترل
نمایش داده شطططود یا خیر .یا اینکه تنها نوار افقی نمایش
داده شطططود و یا تنها نوار عمودی و یا هر دوی آن ها و یا
هیچکدام.

SelectionMode

این ویژگی تعیین میکند ،زمانی که روی یکی از سلولها
کلیک شد ،آن سطر یا ستون به طور کامل انتخاب شود.

کارگاه  – 9مقیدسازی کنترلها
هدف از این کارگاه توضیح مفهوم مقیدسازی و نحوه مقیدسازی کنترلها با Wisard
و کدنویسی است .از هنرجو بخواهید که کنترلهای مقید و نامقید را در جعبه ابزار
مشخص کند.
پاسخ به فعالیتها

مرحله  :3چه مقداری در  txtWordNameقرار میگیرد؟ مقدار واژه که روی سطر
آن کلیک شده است.

تکمیل کارگاه
ص 227
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مرحله  :4برای مقیدسازی کنترل کادرفهرست چگونه ویژگی  DataSourceو
 DisplayMemberرا تغییر میدهید؟
پاسخ :از طریق فهرست  DataSourceکنترل کادرفهرست computerBindingSource
را انتخاب و از طریق فهرست  DisplayMemberیکی از فیلدهای جدول
 computerرا انتخاب کنید.
مرحله  :6ویژگی  DataSourceکنترل  BindingNavigatorرا
 computerBindingSourceقرار دهید .با اجرای برنامه به وسیله این کنترل
میتوان رکوردها را روی کنترلهای مقید نظیر  DataGridViewو listBox
پیمایش کرد.
کنجکاوی
ص 228

چه کنترلهایی را میتوان مقید کرد؟ نام چند کنترل را نام ببرید.
پاسخ :کنترلهایی که ویژگی  DataBindingدارند مقید هستند مثل  checkboxو
radioButton
چگونه با کدنویسی میتوان یک کنترل را نامقید کرد؟
پاسخ :برای نامقید کردن کنترلها باید مقدار  DataSourceرا  nullکنید.
;listBox1.DataSource = null

برای نامقید کردن کنترلهایی که ویژگی  DataSourceندارند باید از طریق متد
 DataBinding ،Clearاقدام کرد.
;)(txtWordName.DataBindings.Clear

کارگاه  – 10بارگذاری داده و پیمایش رکوردها در
DataGridView
هدف این کارگاه آموزش استفاده از متد  Fillکامپوننت  TableAdaptorبرای
بارگذاری داده و متدهای پیمایش( )Moveکامپوننت  BindingSourceبرای
پیمایش رکوردها در برنامه نویسی است.
هنگام ایجاد اتصال به صورت  Wisardدو کامپوننت  TableAdaptorو
 BindingSourceبه فرم اضافه میشوند .در رویداد  Form_Loadنیز کد زیر به
صورت خودکار اضافه میشود.
;)this.goodsTableAdapter.Fill(this.myShopDataSet.Goods

با دابلکلیک روی پرونده  xsdمتد  Fillجدول  Goodsرا به هنرجو نشان دهید و
نحوه فراخوانی این متد را در کدنویسی آموزش دهید.
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پاسخ به فعالیتها
 کامپوننت  MyShopDataSetشامل چه جدولهای دیگری است؟ اگر در هنگامایجاد منبع داده به صورت  Wisardهمه جدولها انتخاب شده باشد ،جدول
 Customersو  Factorو  RegisterItemsنیز در  MyShopDataSetوجود دارد.
 -آیا میتوان برای مقیدسازی کنترل  dgvGoodsدستور دیگری نوشت؟

کنجکاوی
ص 229

;)(this.dgvGoods.DataSource = goodsTableAdapter.GetData

مرحله  :4برای رفتن به آخرین رکورد (کاال) چه دستوری مینویسید؟
;)(goodsBindingSource.MoveLast

مرحله  :5برای رفتن به رکورد بعدی (کاال) چه دستوری مینویسید؟
;)(goodsBindingSource.MoveNext

کارگاه  – 11دسترسی به خانههای DataGridView
هدف از این کارگاه دسترسی به خانههای کنترل  DataGridViewاز طریق
کدنویسی است .اهمیت دسترسی به خانههای این کنترل برای نمایش در کادرمتن یا
برچسب و یا انجام برخی محاسبات روی خانههای  DataGridViewالزم است .برای
یادگیری بهتر این کارگاه ،مفهوم  Rowو  Cellرا در کنترل  DataGridViewبه
هنرجو آموزش دهید .در این کارگاه برای دسترسی به رکورد جاری ویژگی
 CurrentCell.Rowindexو مفهوم رویداد  CellClickنیز آموزش داده شود.
پاسخ به فعالیتها
مقدار اندیس(شماره) اولین رکورد چیست؟
پاسخ :صفر

کنجکاوی
ص 230

کارگاه  – 12جستوجو در جدول
هدف از این کارگاه جستوجوی دقیق و مشابه واژهها در جدول است.
 از هنرجو در مورد کاربرد دستور  Selectکه در پودمان اول فراگرفته ،سوالکنید و بخواهید ساختار آن را یادآوری کند و سپس بخواهید وارد پرونده
 xsdشود و روی جدول یا  TableAdaptorراستکلیک کرده ،مشاهدات
خود را بگوید و یک متد جدید را با پرسوجو  Selectایجاد کرده ،نام
مناسب برای متد قرار دهد.
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 در مورد دکمه  Query Builderبرای ایجاد پرسوجوی انتخابی با شرطتوضیح دهید .در پنجره  Query Builderنحوه اجرای یک پرسوجو را
نشان دهید.
 عملکرد عملگر  Likeدر پرسوجوی  Selectرا با چند مثال در Accessبه هنرجو نشان دهید و از او بخواهید که متد جدیدی برای جستوجوی
واژههای مشابه ایجاد کند.
 نحوه فراخوانی متدهای  Selectرا در برنامه به صورت زیر به هنرجو آموزشدهید.
;)ورودیهای متد,نام جدول  .نام  (DataSetنام متد  .نام TableAdaptor

کار با دادهها با استفاده از DataView
در  ADO.NETبرای انجام عملیات (جستوجو ،مرتب سازی و فیلتر کردن ) روی
دادهها در یک  DataTableدو روش وجود دارد:
 )1استفاده از متد  Selectشئ DataTable
 )2استفاده از شئ DataView
شئ  DataViewدارای توانایی بیشتری نسبت به متد  Selectشئ DataTable
است و کار با آن نیز سادهتر است .شئ  DataViewمانند یک منبع برای اتصال
کنترلهای دیگر به آن مورد استفاده قرار میگیرد .شئ  DataViewنمایی از یک
شئ  DataTableاست که برای جستوجو ،فیلتر و مرتبسازی و حتی دستکاری
دادههای آن شئ  DataTableمورد استفاده قرار میگیرد.
هر شئ  DataViewشامل یک مجموعه  DataRowViewاست که مشابه شئ
 DataRowدر  DataTableهستند .این اشیاء دارای ویژگیهایی هستند که در زیر
به اختصار توضیح داده شدهاند:
◼  :DataViewشئ  DataViewرا برمیگرداند که سطر جاری به آن تعلق دارد.
◼  :Itemمقدار یک ستون از سطر فعلی را برمیگرداند.
◼  :Rowشئ  DataRowرا برمیگرداند که در حال حاضر در حال بررسی است.
اشیای  DataViewدر داخل یک شئ دیگر به نام  DataViewManagerقرار
میگیرند .رابطه بین این دو شئ مانند رابطه بین  DataTableو  DataSetاست ،با
این تفاوت که امکان دارد یک شئ  DataTableدارای چند شئ  DataViewباشد
که برای انجام جستوجو و فیلترکردن مختلف روی دادههای آن استفاده میشوند .در
حقیقت در زمان اتصال یک کنترل به یک شئ  DataSetدر پروسه Data-Binding
آن کنترل به شئ  DataViewمربوط به آن  DataSetمتصل میشود که با ویژگی
 DefaultViewManagerشئ  DataSetمشخص میشود.
در مثال زیر یک شئ  DataViewمیسازیم:
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;)(DataView myDataView = new DataView
;myDataView.Table = dictionaryDataSet.computer
;lstWordName.DataSource = myDataView

در مثال باال ابتدا یک شئ  DataViewجدید به نام  myDataViewایجاد شده
است .سپس ویژگی  Tableآن برابر با جدول کامپوننت  DataSetکه در برنامه
کاربردی ما موجود است ،قرار داده شده است .شئ  DataViewدارای ویژگیهایی
است که در زیر به اختصار توضیح داده شدهاند:
◼  AllowDeleteو  AllowEditو  :AllowNewبا تنظیم این مقادیر Boolean
میتوان با دستکاری و اضافه و حذف مقادیر در  DataViewمقادیر متناظر آنها را در
شئ  DataTableمربوط تغییر داد.
◼  :Countتعداد اشیای  RowViewموجود در  DataViewجاری را برمیگرداند
(مشابه ویژگی  Countاز شئ .)DataTable
◼  :Itemشئ  DataRowViewرا برمیگرداند که با اندیس به وسیله پارامتر به آن
ارسال شده است.
◼  :RowFilterعبارتی که برای فیلتر کردن سطرهای درون  DataViewاستفاده
میشود.
◼  :Sortعبارتی که برای مرتب کردن سطرهای درون  DataViewبه کار میرود.
◼  :Tableشئ  DataTableمتناظر با  DataViewرا مشخص میکند.
برای استفاده از ویژگیها  RowFilterو  Sortعبارتهایی هستند که مشابه عبارتهای
محاسباتی برای متد  Selectاز شئ  DataTableمورد استفاده قرار میگیرند .برای تنظیم
مقادیر ویژگی  Sortکه مربوط به روش مرتبسازی سطرهای  DataRowاست ،الزم
است مقادیر ستونهای مورد نظر جهت مرتبسازی را بهترتیب در داخل عالمت ” ” قرار
دهیم .برای مثال برای مرتبسازی یک  DataViewبهترتیب بر حسب ستونهای Date
و  Authorبه روش زیر عمل میکنیم:
;"myDataView.Sort = "WordName

برای تنظیم مقدار  RowFilterمیتوان از عبارات  DataColumnاستفاده کرد .این
عبارات شامل یک سری توابع ،عملگرها ،عبارات و نام ستونها است که جهت
فیلترکردن مورد استفاده قرار میگیرند .در این عبارتها میتوان از تمام عملیات
دستکاری روی رشتهها و متغیرهای رشتهای استفاده کرد .به عالوه برای استفاده از
مقادیر تاریخ باید آنها را در بین عالمات  # #قرار داد.
برای استفاده از یک ستون خاص در این عبارات تنها کافی است ،از نام آن ستون
استفاده کنید .برای استفاده از سطرهای فرزند از عبارت  Childقبل از آنها و برای
استفاده از سطر مادر نیز از عبارت  Parentقبل از آنها استفاده کنید.
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Max  وMin  وAvg  وSum :برخی از توابع قابل استفاده در این عبارات عبارتند از
Not  وOr  وAnd : و برخی از عملگرهای منطقی مورد استفاده عبارتند ازCount و
.Like  وIn و = و <> و

DataView ) با استفاده از11 برنامه جستوجوی واژه (کارگاه
. در بخش کالس فرم ایجاد کنیدDataView ابتدا نمونهای از کالس
public partial class Form1 : Form
{
DataView myDataView=new DataView();

 کدهای زیر را برای مقیدسازی کنترل کادرفهرست بهForm_Load در رویداد
. بنویسیدDatatView
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.computerTableAdapter.Fill(this.dictionaryDataSet.comp
uter);
myDataView.Table = dictionaryDataSet.computer;
lstWordName.DataSource = myDataView;
}

. استفاده کردDataView برای جستوجوی واژه میتوان فقط از نمونه کالس
private
void
EventArgs e)
{

txtSearchWord_TextChanged(object

sender,

myDataView.RowFilter = "";
if (txtSearchWord.Text.Trim().Length > 0)
myDataView.RowFilter
=
"WordName
Like
'"
+
txtSearchWord.Text + "%'";
lstWordName.DataSource = myDataView;
txtWordMeans.DataBindings.Clear();
txtWordMeans.DataBindings.Add("Text",myDataView,"means");
}

پاسخ به فعالیتها
 را قرار داد؟SplitContainer روی چه کنترلهایی میتوان کنترل
Panel  وgroupBox ) هستند مثلcontainer(  روی کنترلهایی که ظرف:پاسخ

کنجکاوی
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 چیست؟SELECT عملکرد دستور
. انتخاب رکوردهایی که نام واژه آن برابر با ورودی باشد:پاسخ

کنجکاوی
233 ص
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تکمیل کارگاه
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فعالیت منزل
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 چیست؟if  عملکرد دستور:8 مرحله
txtSearchWord  در صورتی جستوجو انجام میشود که در کادرمتن:پاسخ
.متنی نوشته شده باشد
 چیست؟Like  عملکرد دستور:10 مرحله
. جستوجوی بر اساس شباهت ابتدای واژه صورت میگیرد:پاسخ
 چیست؟computerBindingSource  کنترلDataSource نوع ویژگی
DataSet :پاسخ
. قابلیت جستوجو براساس فیلد نام و کدکاال را برای فرم کاال ایجاد کنید با پرسوجوی زیر برای جستوجوFillByGoodsCode  ابتدا متدی به نام:پاسخ
:بر اساس کد کاال ایجاد میکنیم
SELECT
GoodsCode, GoodsName, GoodsUnitPrice,
GoodsStock FROM Goods
WHERE (GoodsCode = ?)
 با پرسوجوی زیر برای جستوجویFillByGoodsName سپس متدی به نام
:مشابه بر اساس نام کاال ایجاد میکنیم
SELECT
GoodsCode, GoodsName, GoodsUnitPrice,
GoodsStock FROM
Goods
WHERE (GoodsName like ? + '%')
 و نامtxtSGoodsCode  نام کادرمتن مربوط به کدکاال،در فرم جستوجو
. استtxtSGoodsName کادرمتن مربوط به نام کاال
private void txtSGoodsCode_TextChanged(object
EventArgs e)
{
if (txtSGoodsCode.Text.Length > 0)

sender,

goodsTableAdapter.FillByGoodsCode(myShopDataSet.Goods,
int.Parse(txtSGoodsCode.Text));
else
goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods);
}
private void txtSGoodsName_TextChanged(object sender,
EventArgs e)
{
if (txtSGoodsName.Text.Length > 0)
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goodsTableAdapter.FillByGoodsName(myShopDataSet.Goods,
;)txtSGoodsName.Text
else
;)goodsTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Goods
}

 قابلیت جستوجو براساس نام و شماره همراه را برای جدول مخاطبان ایجاد کنید.با دابلکلیک روی  PhoneBookDataSet.xsdیک متد برای
 ContactsTableAdapterبا نام  FillByContactFullNameبا پرسوجوی
زیر ایجاد کنید.
پاسخ:
SELECT
MobileNumber, ContactFName, ContactLname,
Oragnization, Email, ContactPicture, CountryCode FROM
Contacts
WHERE
(ContactFName LIKE '%' + ? + '%') AND
)'(ContactLname LIKE '%' + ? + '%
دو کنترل  txtFnameو  txtLnameبه فرم اضافه کنید و در رویداد
 TextChangedکد زیر را بنویسید.
(contactsTableAdapter.FillByContactFullName
;)PhoneBookDataSet.Contacts,txtFname.Text, txtLname.Text

کارگاه  – 13جستوجوی ترکیبی در جدول
هدف از این کارگاه جستوجو در جدول بر اساس چند فیلد است که در این کارگاه
جستوجو بر اساس دو فیلد نامکاربری و گذرواژه انجام شده است .با استفاده از دکمه
 Query Builderبه هنرجو نشان دهید که بهآسانی میتوان یک پرسوجوی انتخابی
با ترکیب چند شرط ایجاد کرد .ویژگی  Countرا که تعداد رکوردهای جدول
 DataSetرا نمایش میدهد ،با اجرای گام به گام به هنرجو توضیح دهید.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 235
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مرحله  :6مفهوم شرط دستور  ifچیست؟
پاسخ :اگر نتیجه اجرای پرسوجو حداقل یک رکورد داشته باشد ،به این معنا است
که کاربر معتبر و فرم  MainFormنمایش داده میشود و گرنه پیام نامعتبر بودن
کاربر نمایش داده میشود.
برنامه را اجرا کنید .عملکرد متد  btnLogon_Clickچیست؟پاسخ :متد  FillByUsernameAndPassپرسوجوی انتخابی با شرط نام
کاربری و گذرواژه است و اگر تعداد سطرهای حاصل از اجرای پرسوجو بیش از
صفر باشد کاربر معتبر و گرنه نامعتبر است.

فعالیت منزل
237 ص

 نامکاربری،برنامه ورود به فروشگاه را طوری تغییر دهید که با زدن تیک کادرعالمت
.برای ورود بعدی ذخیره شود و تصویر کاربر نیز نمایش داده شود
. متد زیر را پس از ورود به فرم اصلی فراخوانی کنید:پاسخ
private void SaveUserName)(
{
if (checkBoxSaveUserName.Checked)
File.WriteAllText("SaveUserName.txt",
txtUsername.Text);
else
if (File.Exists("SaveUserName.txt"))
File.Delete("SaveUserName.txt");
}

 بررسی کنید اگر فایل ذخیره کاربری موجود است نامForm_Load در رویداد
کاربر در کادرمتن نام کاربری نمایش داده شود و تصویر کاربر در کادرتصویر نمایش
.داده شود
 ایجاد کنید که جستوجو را فقط بر اساسFillByUserName یک متد با نام
.نام کاربری انجام دهد
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
if (File.Exists("SaveUserName.txt"))
{
checkBoxSaveUserName.Checked = true;
txtUsername.Text =
File.ReadAllText("SaveUserName.txt");
usersTableAdapter.FillByUserName (
myShopDataSet.Users,txtUsername.Text.Trim;))(
string strFilename =
myShopDataSet.Users.Rows[0]["PicturePath"].ToString;)(
if (File.Exists(strFilename))
picUser.ImageLocation = strFilename;
}
}

 این برنامه تمرینی. در جدول کاربران میتواند چندین کاربر وجود داشته باشد:نکته
برای یک برنامه در شبکه است که نام کاربری هر فرد روی سیستم خودش ذخیره
.شود و بهراحتی بدون ورود نام کاربری به برنامه چندکاربره وارد شود
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پژوهش
ص 237

با بازکردن جدول کاربران در پایگاهداده هر فردی میتواند نامکاربری و گذرواژه همه
کاربران را ببیند و به برنامه فروشگاه وارد شود .برای امنیت بیشتر برنامه چه کار باید
کرد؟
پاسخ :یکی از راههایی که دسترسی افراد به پایگاه داده را ناممکن میسازد ،گذاشتن رمز روی
پرونده پایگاه داده اکسس و روش دیگر رمزگذاری داده های درون پایگاه داده است.
درهمریزی دادهها ( )Hashingروشی برای غیرقابلخواندن کردن پروندهها و نوشتهها است
که معمو ًال از یک زوج الگوریتم تشکیل میشود؛ یکی برای رمزگذاری و دیگری برای
رمزگشایی ( .)Decodingبهطور مثال در یک حلقه  forتک تک کاراکترها را با xor ،256
کرده و جواب را مینویسید و بخش رمزگشایی را با الگوریتم دوم که قرینه الگوریتم اول هست
به حالت اول برمیگردانیم .البته استفاده از  xorیک مثال ساده است و برای مسائل مهم
کسی از این روش استفاده نمیکند .یکی از الگوریتمهای معروف در زمینه کدکردن ،الگوریتم
 MD5است.
الگوریتم ( MD5منبع  MSDNمایکروسافت):
;using System.Security.Cryptography
)static string GetMd5Hash(MD5 md5Hash, string input
{
// Convert the input string to a byte array and compute
the hash.
][byte
data
=
;))md5Hash.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(input
// Create a new Stringbuilder to collect the bytes
// and create a string.
;)(StringBuilder sBuilder = new StringBuilder
// Loop through each byte of the hashed data
// and format each one as a hexadecimal string.
)for (int i = 0; i < data.Length; i++
{
;))"sBuilder.Append(data[i].ToString("x2
}
// Return the hexadecimal string.
;)(return sBuilder.ToString
}

متد  GetMd5Hashورودی  inputرا با  md5Hashکدگذاری و در یک رشته
 sBuilderقرار میدهد.
// Verify a hash against a string.
static bool VerifyMd5Hash(MD5 md5Hash, string input, string
)hash
{
// Hash the input.
;)string hashOfInput = GetMd5Hash(md5Hash, input
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// Create a StringComparer an compare the hashes.
StringComparer
comparer
StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
if
comparer.Compare(hashOfInput, hash))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}

(0

=
==

 کدmd5Hash  باinput  بررسی میکند که اگر ورودیVerifyMd5Hash متد
. معادل است یا خیرhash  آیا رشته کدگذاری شده،شود
: در برنامهMD5 نحوه استفاده از الگوریتم
:برنامه اضافه کردن کاربر جدید را به صورت زیر تغییر دهید
MD5 md5hash = MD5.Create();
usersTableAdapter.AddUser(txtUsername.Text,
GetMd5Hash(md5hash, txtPassword.Text), txtFirstName.Text,
txtLastName.Text);

پس از اضافه شدن کاربر جدید مشاهده میشود که گذرواژه به صورت یک رمز در
.جدول اضافه شده است
:برنامه اعتبارسنجی کاربر به صورت زیر تغییر می کند
MD5 md5hash = MD5.Create();
usersTableAdapter.FillByUsernameAndPassword(myShopDataSet.
Users,
txtUsername.Text, GetMd5Hash(md5hash, txtPassword.Text));
if (myShopDataSet.Users.Rows.Count > 0)
{
succeeded = true;
this.Close();
}
else
MessageBox.Show(""نام کاربری یا گذرواژه اشتباه است,
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
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کارگاه  – 14درج یک رکورد در جدول
هدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد درج در جدول و فراخوانی آن در برنامه و آشنایی
با دستور  INSERT INTOاست .از هنرجو بخواهید ساختار دستور INSERT
 INTOرا در پودمان اول فراگرفته توضیح دهد .سپس از او بخواهید متدی را در
 TableAdaptorجدول کاال در پرونده  xsdایجاد کند که دستور درج رکورد را انجام
دهد .نحوه فراخوانی متد پرسوجوی عملیاتی را به صورت زیر به هنرجو آموزش دهید.
;)ورودیهای متد(نام متد  .نام TableAdaptor
کنجکاوی
ص 237

تکمیل کارگاه
ص 237
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پاسخ به فعالیتها
ساختار دستور  INSERT INTOدر زبان  SQLچیست؟
پاسخ :مقدار  , …. )VALUESنام فیلد ,2نام فیلد (1نام جدول INSERT INTO
) ,….مقدار فیلد,2فیلد)1
مرحله :2
◼ متد  InsertQueryدارای چند آرگومان ورودی است؟  4آرگومان.
◼ چرا برخی از ورودیها عددی است؟ چون نوع فیلد در جدول عددی است.
◼ چرا از دستور  ifدر برنامه استفاده شده است؟ چون ممکن است کاربر برخی از
ورودیهایی که الزم است مقدار داشته باشند را خالی گذاشته باشد.
◼ عملکرد متد رویداد  btnAddGoods_Clickچیست؟ در صورت ورود نام ،قیمت
و کد کاال یک کاالی جدید به جدول  Goodsاضافه میکند.
◼ عملکرد دستور  goodsTableAdapter.InsertQueryچیست؟ متدی برای
اضافه کردن رکورد جدید به جدول  Goodsاست.
◼ آیا رکورد جدید در  dgvGoodsنمایش داده میشود؟ چرا؟ بله .چون پس از اضافه
شدن رکورد در جدول متد  Fillنمایش دادهها را در  dgvGoodsبهروز میکند.
◼ آیا رکورد اضافه شده در  dgvGoodsوجود دارد؟ خیر.
◼ جدول  Goodsپایگاهداده  MyShopرا باز کنید .آیا رکورد اضافه شده در جدول
وجود دارد؟ خیر
مرحله :3
◼ آیا در جدول  Goodsاین کاال اضافه شده است؟ بله

 برای جدول مشتری برنامه درج رکورد را بنویسید. برای جدول مخاطبان برنامه ثبت مخاطب جدید را بنویسید.پاسخ به این فعالیت منزل به پیوست در لوح نوری همراه کتاب است.

فعالیت منزل
ص 238

کارگاه  – 15حذف یک رکورد در جدول
هدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد حذف در جدول و فراخوانی آن در برنامه و آشنایی
با دستور  DELETEاست .از هنرجو بخواهید ساختار دستور  DELETEرا که در
پودمان اول فراگرفته توضیح دهد .سپس از او بخواهید متدی را در TableAdaptor
جدول کاال در پرونده  xsdایجاد کند که دستور حذف رکورد را انجام دهد.
پاسخ به فعالیتها
 )1دستور را تغییر دهید تا حذف بر اساس نام کاال باشد.
)? = DELETE FROM Goods WHERE (GoodsName
 )2دستور را برای حذف تمامی رکوردها تغییر دهید.
DELETE FROM Goods
برای جدول مشتری برنامه حذف رکورد را بنویسید( .فیلم مربوطه در لوح نوری
همراه کتاب موجود است).
برای جدول مخاطبان برنامه حذف مخاطب را بنویسید.
پاسخ :با دابلکلیک روی  PhoneBookDataSet.xsdدر بخش Solution
 Explorerیک متد برای حذف مخاطب ایجاد کنید .روی جدول Contacts
راستکلیک کنید .گزینه  Queryاز منوی  Addو سپس گزینه Use SQL
 statementرا انتخاب و دکمه  Nextرا کلیک کنید ،سپس گزینه  Deleteرا انتخاب
و دکمه  Nextرا کلیک کنید .سپس پرسوجوی زیر را با  Query Builderایجاد کنید.
DELETE FROM Contacts WHERE (MobileNumber = ?) AND
)? = (CountryCode
در فرم مدیریت مخاطب یک دکمه به نام  btnDeleteContactاضافه کنید و کد
زیر را بنویسید.

تکمیل کارگاه
ص 239

فعالیت منزل
ص 240

private void btnDeleteContact_Click(object sender,
)EventArgs e
{
&& if (txtCountyCode.TextLength > 0
)txtMobileNO.TextLength>0
contactsTableAdapter.DeleteQuery(txtMobileNO.Text ,
);txtCountyCode.Text
}

238

کارگاه  – 16ویرایش یک رکورد در جدول
هدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد ویرایش در جدول و فراخوانی آن در برنامه و
آشنایی با دستور  UPDATEاست .از هنرجو بخواهید ساختار دستور UPDATE
را که در پودمان اول فراگرفته توضیح دهد .سپس متدی را در TableAdaptor
جدول کاال در پرونده  xsdایجاد کند که دستور ویرایش رکورد را انجام دهد.
برای پاسخ فعالیتهای منزل این کارگاه به لوح نوری همراه کتاب رجوع کنید.

کارگاه  – 17درج و حذف سطر از DataGridView
هدف از این کارگاه نحوه اضافه و حذف کردن سطر از یک کنترل DataGridView
نامقید است .با استفاده از متد  Addو مفهوم  Rowو  Cellکنترل DatGridView
نحوه افزودن سطر جدید را به هنرجو اموزش دهید .متد  RemoveAtیکی از متدهای
مشترک بین کادرفهرست و کنترل  DataGridViewاست که میتوانید از این وجه
تشابه ،متد  RemoveAtرا آموزش دهید .برای پیمایش سطر به سطر کنترل
 DataGridViewمیتوان از حلقه  forاستفاده کرد.

پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 241

مرحله  :2ویژگیهای  ImageLayoutو  FillWeightرا به دلخواه تغییر دهید.
کاربرد این ویژگیها چیست؟
ویژگی  ImageLayoutنحوه قرارگیری تصویر در ستونی است که کنترل
کادرتصویر قراردارد که در این کارگاه  Stretchقرار داده میشود.
ویژگی  FillWeightدرصد قرارگیری عرض ستون است هنگامی که ویژگی
 AutoSizeColumnModeبرابر با  Fillقرار داده میشود.
 -8متد رویداد کلیک دکمه جستوجوی مشتری ( )btnCustomerTabدر
سربرگ برگه خرید را بنویسید.
فعال کردن سربرگ مشتریtabShop.SelectedTab = tabPageCustomers;//
;)(txtSearchCustomerLastName.Focus

 -9متد رویداد کلیک دکمه «درج در برگه خرید» در سربرگ مشتری را بنویسید.
private void btnCustomerInsertFactor_Click(object
)sender, EventArgs e
{
lblCustomerFullName.Text = txtCustomerFirstName.Text +
" " +
;txtCustomerLastName.Text
;txtFCustomerCode.Text = txtFCustomerCode.Text
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فعال کردن سربرگ برگه tabShop.SelectedTab = tabPageFactor; //
خرید
;txtFCustomerCode.Text = txtCustomerCode.Text
lblCustomerName.Text = txtCustomerName.Text + " " +
;txtCustomerFamily.Text
;)(txtFCustomerCode.Focus
}

مرحله :10
◼ چگونه میتوان تعداد سطرهای یک  DataGridViewرا تعیین کرد؟
با ویژگی  dgvFactors.Rows.Countمیتوان تعداد سطرها را مشخص کرد.
چون یک سطر خالی دارد از یک کم میشود.
◼ عملکرد متد  Addکنترل  dgvFactorsچیست؟ یک سطر خالی ایجاد میکند.
◼ قیمت کل در کدام خانه  dgvFactorsقرار میگیرد و چگونه محاسبه میشود؟
ستون قیمت کل حاصل ضرب تعدادکاال در قیمت کاال است که در ستون چهارم
قرار میگیرد.
 -11کد مرحله  10را تغییر دهید تا در صورت خالی بودن کادر متن کد کاال خطا
رخ ندهد.
قبل از اضافه کردن به سبد خرید دستورات زیر را بنویسید.
if (txtFGoodsCode.TextLength==0 || txtFAmount.TextLength
)==0
{
;)"کد کاال یا تعداد کاال را وارد کنید"(MessageBox.Show
;)(txtFGoodsCode.Focus
;return
}

 -12به متد رویداد کلیک دکمه «درج در سبد خرید» محاسبه مبلغ قابل پرداخت
را اضافه کنید.
;int sum = 0
)for (int i = 0; i < n+1; i++
{
;int price=(int)dgvFactors.Rows[i].Cells[4].Value
;sum += price
}
;)(lblAllCost.Text = sum.ToString
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کارگاه  – 18کنترل خطا در برنامه پایگاهداده
هدف از این کارگاه آموزش کنترل خطا در برنامههای پایگاه داده با استفاده بالک try-
 catch-finallyاست .ابتدا از هنرجو بخواهید در مورد این بالک توضیحی ارائه کند
و یک برنامه نمونه دادهای را وارد کند که خطای زمان اجرا رخ دهد .برای فهرست
خطاهای احتمالی هر کدام یک مثال در برنامه پایگاه داده بزنید.
پاسخ به فعالیتها
تکمیل کارگاه
ص 245

مرحله  :2با درج کد تکراری چه اتفاقی رخ میدهد؟ خطا رخ میدهد.
نام عمل

فهرست برخی از خطاهای ممکن

درج

خطای ناشططی از سططاختار نادرسططت دسططتور درج  -خطای ناشططی از خالی
ماندن فیلدی که نباید  Nullبا شد  -خطای نا شی از ورودی غیرهمنوع -
خطای ناشی از ورود رکورد تکراری

حذف

خطای نا شی از ساختار نادر ست د ستور حذف  -خطای نا شی از حذف
رکوردی در جدول پدر که در ارتباط با جدول فرزند است.

ویرایش

خطای نا شی از ساختار نادر ست د ستور ویرایش  -خطای نا شی از خالی
ماندن فیلدی که نباید  Nullبا شد  -خطای نا شی از ورودی غیرهمنوع -
خطای ناشی از ورود رکوردی که کلید اصلی تکراری دارد.

مرحله :3کاالیی را ثبت کنید که کدکاالی آن تکراری باشد ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
پیام «خطا در ثبت کاال» نمایش داده میشود.
مرحله :4آیا دستور  ifدر برنامه عمل کنترل خطا را انجام میدهد؟ بله
اگر کد کاال غیرعددی نوشته شود ،آیا خطایی رخ میدهد؟
پیام «خطا در ثبت کاال» نمایش داده میشود.

کارگاه  – 19توسعه پروژه فروشگاه
هدف از این کارگاه ذخیره برگه خرید در برنامه فروشگاه است .ابتدا از هنرجو بخواهید
توضیح دهد با ذخیره برگه خرید چه اتفاقی در پایگاه داده  MyShopرخ میدهد.
سپس با نمایش فیلم «ذخیره برگه خرید» این برنامه را در کالس تکمیل کنید.
نکات تکمیلی پروژه فروشگاه:
اگر موجودی کاالیی برای درج در سبد خرید کافی نباشد برنامه به کاربر اعالم کند.
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یک کنترل برچسب به نام  lblStockبه فرم برگه خرید اضافه کنید و همزمان با
مقداردهی برچسب نام کاال و قیمت کاال این برچسب را مقداردهی کنید .کد زیر را در
 txtFGoodsCode_KeyDownاضافه کنید.
=lblStock.Text
;)(myShopDataSet.Goods.Rows[0]["GoodsStock"].ToString

و کد زیر را در «درج در برگه خرید» سربرگ کاال اضافه کنید.
;lblStock.Text = txtStock.Text

و کدهای زیر را در دکمه «درج در سبد خرید» اضافه کنید.
if
(txtFGoodsCode.TextLength
==
0
||
)txtFAmount.TextLength==0
{
;)"کد کاال یا تعداد کاال را وارد کنید"(MessageBox.Show
;)(txtFGoodsCode.Focus
;return
}
))if(int.Parse(txtFAmount.Text)>int.Parse(lblStock.Text
{
;)" موجودی کافی نیست"(MessageBox.Show
;)(txtFAmount.Focus
;return
}

پس از ثبت برگه خرید باید موجودی کاالهایی که خریداری شده نیز کم شود و
اطالعات برگه خرید جاری حذف شود و شماره برگه جدید ارائه شود .متد
 SetFactorNumberیک واحد به شماره برگه خرید اضافه میکند.
)(private void SetFactorNumber
{
;)factorTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Factor
lblFactorNO.Text = (myShopDataSet.Factor.Rows.Count +
;)(1).ToString
}

پاسخ به فعالیتها
 سربرگ جدیدی به برنامه فروشگاه به نام کاربران اضافه کنید که فقط مدیرفروشگاه دسترسی به آن داشته باشد و عملیات ایجاد ،حذف و ویرایش کاربر را
انجام دهد.
پاسخ :فیلد  TypeOfAccessدر جدول  Usersدر پایگاهداده  MyShopنوع
دسترسی کاربران را مشخص میکند .اگر کاربر مدیر فروشگاه باشد مقدار این فیلد
 1یک در نظر گرفته میشود.

فعالیت منزل
ص 246
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یک سربرگ جدید «کاربران» به نام  tabPageUsersبا طراحی زیر ایجاد کنید.

فیلد  typeOfAccessرا برای تعیین نوع کاربر در بخش کالس فرم
 LoginFormبه صورت عمومی ( )Publicاعالن کنید .کد اعتبارسنجی کاربر را
در متد رویداد  btnLogin_Clickبه صورت زیر تغییر دهید:
usersTableAdapter.FillByUsernameAndPass(myShopDataSet.Us
;)ers, txtUsername.Text,txtPassword.Text
)if (myShopDataSet.Users.Rows.Count > 0
}
;succeeded = true
=typeOfAccess
byte.Parse(myShopDataSet.Users.Rows[0]["TypeOfAccess"].T
;))(oString
; ()this.Hide
}

کد زیر را برای نمایش یا عدم نمایش سربرگ «کاربران» در انتهای رویداد
 MainForm_Loadبنویسید.
; ()LoginForm frm = new LoginForm
)if (frm.typeOfAccess != 1
;)tabShop.TabPages.Remove(tabPageUsers

برای مدیریت پایگاه داده کتابخانه در  C#باید عملیات جستوجو و درج و حذف
و ویرایش برای سه جدول عضو و کتاب و امانت انجام شود .پس از ایجاد یک اتصال
 Wisardبه پایگاه داده و نمایش سطرهای جدول روی  ،DataGridViewبا باز
کردن پرونده  xsdمیتوان متدهای جستوجو ،درج ،حذف و ویرایش را ایجاد کرد
و سپس در برنامه فراخوانی کرد .برای مدیریت امانت در برنامه کتابخانه میتوان
فرمی همانند شکل زیر ایجاد کرد و عملیات ذخیره را روی جدول انجام داد.
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برای ذخیره امانت ،کد عضویت و کد کتاب را از کنترل کادر ترکیبی متناظر انتخاب
کنید و پس از وارد کردن تاریخ امانت و تاریخ بازگشت دکمه ذخیره را کلیک کنید.
ذخیره امانت در واقع درج یک رکورد در جدول امانت است که میتوانید متد آن را
در پرونده  xsdایجاد کنید .سورسکد مربوط به پروژه پودمان پنجم در لوح نوری
همراه کتاب موجود است.
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پس از تدریس
الف) مطالب تکمیلی
قصد داریم پروژه مدیریت مشتریان ( )ManageCustomersرا با برنامهنویسی سه
الیهای انجام دهیم .قبل از انجام این کار مدل سهالیه در معماری نرمافزار و تکنولوژی
 ADO.NETشرح داده میشود.
مدل سهالیه در معماری نرمافزار
در مهندسی نرمافزار ،برای کاهش پیچیدگی و سادهتر شدن مراحل طراحی،
پیادهسازی و نگهداری نرمافزارها ،سیستمهای نرمافزاری را به چند زیر سیستم تقسیم
کرده و قسمتهای مختلف سیستم را به صورت الیههای جداگانه و مستقل از هم
طراحی و پیادهسازی میکنند .این الیهها با یکدیگر در ارتباط هستند و بین آنها
انتقال اطالعات انجام میگیرد .هر کدام از این الیهها وظیفه خاص خود را دارند و به
الیههای باالیی و پایینی خود سرویس داده و از آنها سرویس میگیرند .کاربر نهایی
فقط با الیه بیرونی در ارتباط است و کاری با الیههای دیگر ندارد .به این روش طراحی
سیستمهای نرمافزاری ،معماری چندالیه یا  N-Tierگفته میشود.

معماری سهالیه ) (3-Tierحالت خاصی از معماری چند الیه است که در آن سیستمها
به سه الیه جداگانه تقسیم میشوند .این الیهها عبارتنداز:
 )1الیه نمایش ) :(Presentation Layerاین الیه که به آن الیه رابط کاربر
) (User Interfaceنیز گفته میشود ،عناصری مانند فرمها ،کنترلهای روی
فرمها ،منوهای برنامه و هر چیزی را دربرمیگیرد که کاربر نهایی از سیستم
مشاهده میکند .کاربر سیستم به طور مستقیم فقط با این الیه در ارتباط است
و در واقع درخواست خود را از طریق این الیه به الیههای زیرین انتقال میدهد.
الیه نمایش اطالعات الزم را از کاربر گرفته ،در صورت لزوم برخی اعتبارسنجیها
) (Validationمانند کنترل طول فیلدها یا کنترل اجباری بودن برخی فیلدها
را انجام میدهد و سپس این اطالعات را برای هرگونه پردازش دیگری به الیه
بعدی ارسال میکند.
 )2الیه منطق تجاری ) :(Business Logic Layerوظیفه اصلی این الیه
که به آن الیه میانی ) (Middle Tierنیز گفته میشود ،اعمال منطق اصلی
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برنامه روی درخواست کاربران و نیز برقراری ارتباط بین الیه نمایش و الیه داده
است .کلیه درخواستهایی که در اثر تعامل کاربر با الیه نمایش ایجاد شده است
به این الیه منتقل میشود و تمام پردازشهای الزم بر اساس منطق اصلی برنامه
در این الیه انجام میشود .نتیجه این پردازش به الیه نمایش منتقل شده ،برای
کاربر به نمایش درمیآید .گاهی اوقات درخواست کاربر به گونهای است که الیه
منطق تجاری برای انجام آن نیاز دارد که با الیه داده یعنی الیه زیرین خود نیز
ارتباط داشته باشد.
 )3الیه دسترسی به داده ) :(Data Access Layerاین الیه که به آن الیه
بانک اطالعاتی نیز گفته میشود ،وظیفه مدیریت اطالعات موجود در بانک
اطالعاتی را بر عهده دارد .این الیه بر اساس درخواستهایی که از الیه باالیی
خود دریافت میکند عملیاتی نظیر حذف ،اضافه ،اصالح و خواندن اطالعات را بر
روی بانک اطالعاتی انجام داده ،نتیجه عمل را به الیه باالیی خود ارسال میکند.
باید توجه داشت که ارتباط با بانک اطالعاتی فقط از طریق الیه داده انجام
میگیرد.
از مزایای معماری چندالیه میتوان به عدم وابستگی الیهها به همدیگر اشاره کرد.
برای نمونه الیه داده مستقل از الیههای دیگر عمل کرده ،در صورت لزوم میتوان با
سرعت باال و هزینه پایین این الیه را تغییر داد .به عنوان مثال در برنامهای که از بانک
اطالعاتی  SQL Serverاستفاده میشود بهراحتی میتوان بانک اطالعاتی را به
 Accessو یا هر بانک اطالعاتی دیگر تغییر داد و یا با کمترین هزینه میتوان منطق
اصلی برنامه را با تغییر الیه منطق تجاری تغییر داد .اما معماری سهالیه یا چندالیه
همیشه راهحل مناسبی برای طراحی سیستمها نیست .به عبارت دیگر برای طراحی
هر سیستمی نمیتوان از این معماری استفاده کرد.
برای درک بهتر برنامه نویسی سهالیهای پروژه مدیریت مشتریان در لوح نوری همراه
کتاب ارائه شده است .در برنامه مدیریت مشتریان کاربرانی وجود دارند که توسط مدیر
ایجاد میشوند و هر کدام به اطالعات برخی از مشتریان دسترسی دارند.
برای مدیریت پایگاهداده  ManageCustomersدر برنامهنویسی سهالیه به صورت
زیر اقدام کنید:
پس از اجرای برنامه  VSیک پروژه  Blank Solutionبه نام ThreeLayerProject
ایجاد کنید .برای تعریف  DTOهای کاربر و مشتری یک پوشه  Commonایجاد
کنید و پروژهای  Class Libraryبه نام  ManageCustomers.Commonو
کالسهای  Userو  Customerرا ایجاد کنید .سه پوشه برای سهالیه مطابق با شکل
ایجاد کنید .در پوشههای  Dataو  Businessبرای الیه داده و منطق دو پروژه Class
 Libraryو در پوشه  Presentationبرای الیه نمایش یک پروژه ویندوزی با سه فرم
ایجاد کنید.
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تعریف متدها و ویژگیها و استفاده
از کالسها در پروژه ویندوزی را
در برنامه ManageCustomers
در لوح نوری همراه کتاب ببینید.

تکنولوژی : ADO.Net
در  .NET Frameworkدستیابی داده با استفاده از  ADO.NETانجام میشود.
 ADO.NETدر حقیقت یک رابط برنامهنویسی است که مجموعه امکانات الزم
بهمنظور برقراری اتصال با پایگاهداده را در اختیار پیادهکنندگان برنامههای ویندوزی
یا تحت وب قرار میدهد ADO.NET .برای دسترسی به دادهها از معماری غیرمتصل
استفاده میکند .در معماری غیرمتصل ابتدا برنامه به موتور پایگاهداده مورد نظر متصل
میشود و دادههای مورد نیاز خود را از پایگاهداده میخواند و در حافظه کامپیوتر
ذخیره میکند ،سپس اتصال از پایگاهداده قطع میشود و تغییرات مورد نظر خود را
در دادههای ذخیره شده در حافظه انجام میدهد .هر زمان که نیاز باشد تغییرات
ایجادشده در پایگاهداده ذخیره شود ،برنامه یک اتصال جدید را به پایگاهداده ایجاد
کرده ،از طریق این اتصال ،تغییراتی را که در دادهها اعمال کرده بود در جدول اصلی
ایجاد میکند ADO.Net .امکان دسترسی به منابع دادهای مختلف مثل پایگاهداده
 ،SQL Serverفایل  ،XMLپایگاههای  ODBCو ...را فراهم میسازدADO.Net .
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دسترسی به داده و دستکاری داده را از هم جدا کرده است ،که هرکدام را به تنهایی
میتوانید به کار برده یا با هم استفاده کنید ADO.Net .شامل فراهمکنندههای داده
( ).NET FrameWork Providersبرای اتصال به منابع دادهای ،اجرای دستورات
و بازگرداندن نتایج به درخواستکننده است .جدول زیر فهرستی از فراهمکنندههای
دادهای را نمایش میدهد.
نام فراهم کننده نشانه
پیشوندی
داده ای
ODBC Data
Provider

OleDb Data
Provider
Oracle Data
Provider
SQL Server
Data Provider

Odbc

توصیف Data Source

نام فضای نام مورد استفاده

برای منابع دادهای به همراه
یک واسط ODBC

System.Data.Odbc

OleDb

منابع دادهای که یک واسط
 OleDbمثل  Accessیا
 Excelرا ارایه میکند.

System.Data.OleDb

Oracle

برای پایگاهداده Oracle

System.Data.OracleClient

Sql

برای ارتباط با Microsoft

System.Data.SqlClient

Sql Server

فراهمکنندههای دادهای  .NETاجزایی هستند که بهطو خاص برای دستکاری و نقل
و انتقال و خواندن اطالعات طراحی شدهاند .اشیاء اصلی این فراهمکنندهها عبارتند از:
◼ شیء  :Connectionشرایط و امکانات الزم برای اتصال به منبع دادهای را فراهم
میکند.
◼ شیء  :Commandاین شیء امکان دسترسی به دستورات الزم برای دریافت ،ویرایش،
درج اطالعات و ...و همچنین اجرای توابع (  SQL ( Stored Procedureو ارسال
پارامترها را فراهم میکند.
◼  :DataReaderیک شیء کامل برای خواندن حجم گستردهای از اطالعات از منابع
دادهای مختلف.
◼  :DataAdapterاین شیء یک پل رابط بین شیء  DataSetو منبع دادهای است.
شیء  DataAdapterاز شیء  Commandبرای اجرای دستورات مختلف SQL
برای دو هدف استفاده میکند:
 )1دریافت اطالعات مورد نظر از پایگاهداده و قراردادن آنها در شیء
.DataSet
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 )2دریافت تغییراتی که در اطالعات شیء  DataSetرخ داده و اعمال و
بهروزرسانی آنها در منبع دادهای.
کالسهای کار با پایگاهداده  Accessدر فضای نام  System.Data.OleDbقرار
دارند .نام کالسها عبارتند از:
 OleDbConnectionو  OleDbCommandو  OleDbDataAdaptorو ...
کالسهای کار با پایگاهداده  MS SQL Serverدر فضای نام
 System.Data.SqlClientقرار دارند .نام کالسها عبارتند از:
 SqlConnectionو  SqlCommandو  SqlDataAdaptorو  ...که شرح این
کالسها در باال آمده است.

ب) فعالیتهای تکمیلی
در هر کالس هنرجویانی هستند که به نسبت اشتیاق و عالقه بیشتری به مباحث
برنامهنویسی دارند و ممکن است از قبل هم تا حدودی با برنامهنویسی آشنا بوده باشند.
معموالً روند عادی کالس برای این هنرجویان کند و مالل آور بوده و این امر میتواند
باعث سرخوردگی و از بین رفتن انگیزه آنها شود .هنرآموزان اغلب برای حفظ روحیه
و ایجاد انگیزه در این هنرجویان ،در گروهبندیهای کالسی آنها را به عنوان سرگروه
انتخاب می کنند .یک راهکار مؤثر دیگر برای تشویق این هنرجویان و ایجاد انگیزه
مضاعف در آنها ،تعریف و مشخص کردن برخی پروژههای ساده برای آنها است .در
انجام این پروژهها هنرجویان دیگر هم میتوانند به صورت گروهی مشارکت داشته
باشند .این پروژهها را هنرجویان در منزل انجام میدهند و برای رفع اشکال به هنرآموز
خود مراجعه میکنند .هنرآموزان باید دقت داشته باشند که متناسب با میزان آمادگی
هنرجویان پروژهها را تعریف کنند و در نظر داشته باشند که سپردن یک پروژه سنگین
که خارج از توان هنرجو است نتیجه عکس خواهد داد و موجب افت انگیزه در
هنرجویان خواهد شد .هنرآموزان میتوانند فیلم آموزشی از پیادهسازی این پروژهها را
در اختیار هنرجویان قرار دهند.
پنج پروژه زیر به عنوان فعالیتهای تکمیلی قسمت اول پودمان یعنی کار با پروندهها
و پوشهها در نظر گرفته شدهاند.
 )1پروژه تاالر گفتگو ()Chat Room
در این پروژه هنرجویان میتوانند با استفاده از یک کامپوننت نگهبان پرونده
) (fileSystemWatcherو نوشتن پیام در یک پرونده متنی مشترک و خواندن
پیامها از این پرونده ،یک تاالر گفتگوی مجازی ایجاد کنند.
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برای توسعه این پروژه میتوان قابلیت نمایش استیکر و ایموجی ( )Emojiنمادها را
به برنامه افزود .برای این منظور میتوان به جای کنترل کادر متنی از یک کنترل
مرورگر وب ( )webBrowserو به جای پرونده متنی ساده از پرونده  htmlبرای
نمایش پیامها استفاده کرد .به این ترتیب کافی است که پیامها را در قالب کدهای
 htmlدر پرونده متنی مشترک با پسوند  htmنوشته و هر بار که محتوای این پرونده
تغییر کرد ،پرونده را در مرورگر وب بارگذاری کرد.

 )2پروژه شبیهساز سیستم خودپرداز بانکی ()ATM Simulator
در این پروژه هنرجویان یک برنامه شبیهساز سیستم خودپرداز بانکی مینویسند .این
خودپرداز  5صفحه مختلف دارد .هنرجویان میتوانند برای طراحی صفحات خودپرداز
از نرمافزار  powerpointاستفاده کنند .هر صفحه در قالب یک اسالید طراحی شده،
در انتها اسالیدها به صورت پرونده تصویری ذخیره میشوند.
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هنرجویان پس از طراحی رابط کاربری در ادامه برای رخداد کلیک دکمههای شبیهساز
کدنویسی میکنند .بر اساس فعالیتهای صورتگرفته توسط کاربر ،صفحات خودپرداز
تغییر میکنند .برای تغییر صفحات ،تصویر صفحه جدید جایگزین تصویر قبلی در کادر
تصویر میشود .از یک کادر متنی که روی تصویر قرار داده شده ،برای گرفتن گذرواژه
کاربر استفاده شده است.
برای توسعه این پروژه میتوان صفحات جدیدی به آن افزود .مثالً صفحه پرداخت
قبض و صفحه دریافت یا انتقال وجه .همچنین میتوان بهجای استفاده از کنترل کادر
تصویر ،از یک کنترل مرورگر وب ( )webBrowserبرای نمایش صفحات خودپرداز
استفاده کرد .در این حالت هر صفحه به صورت یک پرونده  htmlطراحی میشود.
همچنین میتوان مدت زمان توقف در هر صفحه را با استفاده از تایمر محدود کرد.
 )3پروژه برنامه نقاشی ()Paint
در این پروژه هنرجویان برنامهای نظیر برنامه نقاشی ویندوز ایجاد خواهند کرد.
کنترل های استفاده شده در این برنامه همگی برای هنرجو آشنا هستند و تنها موارد
جدید در این برنامه استفاده از کالسهای  Graphicsو  Bitmapبرای ایجاد اشکال
گرافیکی خط ،دایره و مستطیل است .این برنامه تمرینی برای کار با پروندههای
تصویری در برنامه است.
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 )4پروژه بازی مارپله ()Snake & Ladder
بازی ها همیشه جذابیت خود را دارند و نوشتن یک بازی جذابیتی مضاعف برای
هنرجویان خواهد داشت .این پروژه فرصتی برای هنرجویان است که از آموختههای
خود برای نوشتن یک بازی استفاده کنند.
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 )5پروژه ماشین حساب ()Calculator
در این پروژه هنرجویان یک ماشین حساب ساده
ایجاد خواهند کرد.

پروژه برای قسمت ارتباط با پایگاه داده:
برنامه انتخابات شورای دانشآموزی را بنویسید .معاون پرورشی مدرسه دادههای مربوط
به دانشآموزان و نامزدها را وارد میکند .هر دانشآموز با نام کاربری و گذرواژه وارد
فرم اخذ رأی میشود و به نامزدهای مورد عالقه خود رأی میدهد ،سپس حق رأی از
او گرفته میشود .در پایان انتخابات معاون پرورشی میتواند نتایج انتخابات را به ترتیب
تعداد رأی مشاهده کند .برنامه این پروژه به پیوست در لوح نوری همراه کتاب است.

ج) نمونه ارزشیابی پایانی
قسمت اول :کار با پروندهها و پوشهها
میخواهیم برنامهای برای خواندن و دنبال کردن یک داستان متنی پرماجرا بنویسیم.
قهرمان این داستان در موقعیتهای مختلفی قرار میگیرد و با توجه به تصمیمهایی
که میگیرد و راهی که برای نجات خود انتخاب میکند ،حوادث مختلفی برایش پیش
می آید .هر بخش از این داستان در یک پرونده متنی جداگانه قرار دارد .نام پروندهها
به صورت عددی است .مانند … 0.txt, 1.txt, 2.txt,
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متن پرونده 0.txt

در هر پرونده متنی ،بخشی از داستان روایت میشود و در انتهای هر بخش دو راه
پیش پای خواننده قرار می گیرد .خواننده با وارد کردن شماره پرونده ،مسیر بعدی
داستان را انتخاب میکند.

متن پرونده 1.txt
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مراحل انجام کار:
 )1یک پروژه از نوع  WindowsFormایجاد کنید .نام پروژه را TextGame
بگذارید.
 )2ابتدا چیدمان فرم را برای زبان فارسی تنظیم کنید ،سپس فرم پروژه را
مطابق شکل طراحی کنید.
در این فرم از دو کنترل  ،Group Boxیک کنترل  ،Labelدو کنترل  Text Boxو
یک کنترل  Check Boxاستفاده شده .نام کنترل  Check Boxرا chkEdit
بگذارید .ویژگی کنترل کادر متنی بزرگتر را مطابق جدول زیر تنظیم کنید.
نام ویژگی

مقدار

توضیح

Name

txtStory

نام کنترل

Font

Tahoma, 14.25pt

Multiline

True

ReadOnly

True

ScrollBars

Vertical

TabIndex

1

ویژگی کنترل کادر متنی کوچکتر را مطابق جدول زیر تنظیم کنید.
نام ویژگی

مقدار

توضیح

Name

txtSelect

نام کنترل

TabIndex

0

 )1در پوشه  Debugبرنامه یک پوشه به نام  storyایجاد کنید .در داخل این
پوشه شش پرونده متنی به نامهای  0.txt, 1.txt, 2.txt, …, 5.txtایجاد
کنید و در هر کدام از این پروندهها متن کوتاهی بنویسید.
 )2در کالس فرم خود یک متغیر رشتهای به نام  fileNameبرای ذخیره مسیر
پرونده جاری تعریف کنید و مقدار آن را برابر با
" ".\\story\\0.txtقرار دهید .در رخداد  FormLoadپنجره
اصلی ،محتویات پرونده  fileNameرا بخوانید و در کادر متنی txtStory
قرار دهید.
 )3در رخداد  KeyDownکادر متنی  txtSelectمحتوای پرونده انتخاب
شده را نمایش دهید .برای این منظور کد دستورات زیر را بنویسید.
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➢ بررسی کنید که اگر کلید  Enterزده شده بود و کادر متنی txtSelect

خالی نبود ،کارهای زیر انجام شود.
• با استفاده از تابع  ،string.Formatنام پرونده متنی بعدی را از کادر
متنی  txtSelectبگیرید و به صورت قالببندیشده در متغیر
 filenameقرار دهید.
• اگر پرونده  filenameوجود داشت:
 oمحتویات پرونده  filenameرا بخوانید و در کادر متنی
 txtStoryقرار دهید.
 oمحتوای کادر متنی  txtSelectرا در عنوان فرم نمایش دهید.
 oمحتوای کادر متنی  txtSelectرا پاک کنید.
 در غیر اینصورت: oدر کادر متن  txtStoryمتن زیر را قرار دهید:
 "این قسمت از داستان هنوز نوشته نشده است و شما میتوانیدادامه داستان را خودتان بنویسید".
 )1در رخداد  CheckedChangedکنترل  chkEditحالت فقط خواندنی
کادر متنی را تغییر دهید و محتویات کادر متنی  txtStoryرا در پرونده
 filenameذخیره کنید .برای این منظور کد دستورات زیر را بنویسید.
• حالت فقط خواندنی کادر متنی  txtStoryرا برابر با نقیض
 chkEdit.Checkedقرار دهید.
• محتویات کادر متنی  txtStoryرا در پرونده  filenameذخیره کنید.
• محتوای کادر متنی  txtSelectرا در عنوان فرم نمایش دهید.
• محتوای کادر متنی  txtSelectرا پاک کنید.
 )2برنامه را اجرا کنید و یک ماجرای داستانی را با آن روایت کنید.
قسمت دوم :ارتباط با پایگاه داده
میخواهیم سامانهای برای ایجاد یک سرویس ثبت آگهی خرید و فروش امالک،
طراحی و پیادهسازی کنیم .در این سامانه هر کاربر با نام کاربری و گذرواژه خود وارد
برنامه میشود و میتواند آگهیهای ثبت شده توسط دیگران را مشاهده کرده و
آگهیهای خود را ثبت و ویرایش کند.
طراحی و پیادهسازی پایگاه داده این سامانه قبال در اکسس انجام شده است و این
پایگاهداده با نام  advert.mdbدر اختیار شما قرار داده میشود .این پایگاهداده شامل
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دو جدول به نامهای جدول  Usersو جدول  Advertsاست .در جدول Users
اطالعات کاربران سیستم و در جدول  Advertsآگهیهای کاربران ثبت میشود.

جدول Users

جدول Adverts

در ادامه یکی از بخشهای "الف" یا "ب" را انتخاب کرده و به سواالت آن پاسخ دهید.
بخش الف :پیادهسازی واحد ثبت نام ،احراز هویت و ویرایش اطالعات کاربر
 )1پروژه جدیدی با نام  Avdertsدر  C#ایجاد کنید و نام فرم اصلی برنامه
را  MainFormبگذارید .دو فرم به نامهای  RegisterFormو
 LoginFormبه برنامه اضافه کنید.
 )2با اجرای برنامه ،پنجره  LoginFormنمایش داده میشود و از کاربر
خواسته میشود که نام
کاربری و گذرواژه خود
را وارد کند .این فرم را
مطابق شکل طراحی
کنید.
با زدن دکمه ورود ،در صورتی که نام کاربری
و گذرواژه معتبر باشد ،پنجره LoginForm
بسته شده و پنجره  MainFormبرای کاربر
نمایش داده میشود .در غیر اینصورت پیام
خطایی به شکل زیر ظاهر میشود.
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پایگاهداده  advert.mdbرا به پروژه اضافه کرده و متد الزم برای احراز هویت
کاربر را به  Table Adapterجدول  Usersاضافه کنید .سپس با توجه به
توضیحات دادهشده کد رخداد کلیک دکمه "ورود" را بنویسید.
 )1در پنجره  MainFormو در صفحه "حساب کاربری من" اطالعات کاربر
باید نمایش داده شود.

برای این منظور نام کاربری را از صفحه  LoginFormدریافت کرده و در یک
متغیر به نام  userIdدر کالس  MainFormذخیره کنید .سپس با فراخوانی
متد الزم از  Table Adapterجدول  Usersاطالعات کاربر را به او نشان دهید.
 )2در پنجره ورود با زدن دکمه " قبال ثبتنام نکردهاید؟" پنجره ثبتنام برای
کاربر نمایش داده میشود ) .(RegisterFormدر این پنجره اطالعات کاربر
جدید وارد میشود.
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 )3با زدن دکمه ثبتنام ،ابتدا بررسی میشود که فیلدهای ستارهدار خالی
نباشند و گذرواژه و تکرار آن با هم برابر باشند .در صورت خالی بودن هر
یک از فیلدهای ستاره دار و یا برابر نبودن گذرواژه و تکرار آن پیام مناسب
برای کاربر نمایش داده شود .با توجه به این توضیحات کد رخداد کلیک
دکمه "ثبت نام" را بنویسید.

 )4در صورتی که مقادیر فیلدها به درستی وارد شده بود ،باید بررسی شود که
نام کاربری واردشده در جدول
 Usersموجود نباشد .برای این
منظور ابتدا متد الزم را به Table
 Adapterجدول  Usersاضافه کنید
و سپس این متد را در برنامه فراخوانی
کنید.
 )5اگر نام کاربری معتبر بود آنگاه اطالعات کاربر جدید به جدول  Usersاضافه
شده و پیام خوش آمدید به کاربر نشان داده میشود .برای این منظور ابتدا
متد الزم برای افزودن کاربر جدید را به  Table Adapterجدول Users
اضافه کنید ،سپس این متد را در
برنامه فراخوانی کنید .در صورت بروز
استثناء در هنگام ورود رکورد جدید،
پیام مناسبی باید به کاربر نشان داده
شود.
بخش ب :پیادهسازی واحد نمایش ،ثبت و ویرایش آگهی
 )1پروژه جدیدی با نام  Avdertsدر  C#ایجاد کنید و نام فرم اصلی برنامه را
 MainFormبگذارید .یک  TabControlبا سه صفحه به برنامه اضافه
کنید .صفحه فهرست آگهیها را مطابق شکل زیر طراحی کنید.
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در این صفحه رکوردهای جدول  Advertsبه صورت جدولبندیشده در یک کنترل
 data grid viewنمایش داده میشوند .عناوین تمامی فیلدها را به فارسی نمایش
دهید .چهار کنترل  buttonبا عنوانهای بعدی ،قبلی ،ابتدا و انتها برای پیمایش
رکوردها روی فرم قرار دهید و کدهای مناسب را برای رخداد کلیک آنها بنویسید.
 )2امکان جستوجوی آگهی بر اساس آدرس و یا تعداد اتاقخواب را به برنامه
اضافه کنید .با زدن دکمه جستجو ،رکوردهایی که شرایط مشخصشده را
دارند فیلتر میشوند.
 )3امکان جستوجو بر اساس آدرس را به گونهای انجام دهید که با وارد کردن
حروف آدرس ،همه آدرسهای مشابه آن فیلتر شود.
 )4صفحه فهرست آگهیها را مطابق شکل زیر طراحی کنید .فهرست باز شونده
را به فیلد نام کاربری از جدول  Usersمقید کنید .با انتخاب نام کاربری از
فهرست باز شونده ،فهرست تمام آگهیهای آن کاربر در جدول نمایش داده
میشود.
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 )5یک ستون برای حذف سطر به جدول اضافه کنید و کد رخداد کلیک بر
روی آن را بنویسید.
 )6با انتخاب هر سطر از جدول ،دادههای آن سطر در کادرهای متنی بخش
"جزییات آگهی" نشان داده میشود .با زدن دکمه ویرایش آگهی ،رکورد
مشخص شده با کادر متنی "کدآگهی" باید با دادههای کادرهای متنی به
روزرسانی شود.
 )7با زدن دکمه ثبت آگهی جدید ،یک رکورد جدید با دادههای کادرهای متنی
به جدول آگهیها افزوده میشود.
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فهرست وارسی راهنمای تصحیح آزمون
مرحله 2
(خواندن از پرونده متنی)

مرحله 3
(مقیدسازی واسط گرافیکی
کاربری)

مرحله

1

ایجاد پرونده متنی در مسیر جاری 

خواندن محتویات پرونده متنی 
دسترسی به خطوط پرونده متنی 
رفع خطای برنامه 

طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط
واسط کاربری با پایگاه داده 

نوشتن کد برای درج رکورد 

2

ایجاد پرونده متنی جدید در مسیر تعیین شده 
افزودن داده به پرونده متنی موجود 

خواندن محتویات پرونده متنی 
دسترسی به خطوط پرونده متنی 

طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط
واسط کاربری با پایگاه داده 
مقیدسازی کنترل 
پیمایش رکوردها 

نوشتن کد برای درج رکورد ،ویرایش
و حذف و جست وجوی رکورد 

3

ایجاد پرونده متنی جدید در مسیر تعیین شده 
افزودن داده به پرونده متنی موجود 
رفع خطای برنامه 

خواندن محتویات پرونده متنی 
دسترسی به خطوط پرونده متنی 
رفع خطای برنامه 

طراحی واسط کاربری و ایجاد ارتباط
واسط کاربری با پایگاه داده 
مقید سازی کنترل 
پیمایش رکوردها 
رفع خطا 

نوشتن کد برای درج رکورد ،ویرایش
و حذف و جست وجوی رکورد 
مدیریت و رفع خطای برنامه 

حداقل نمره
قبولی از 3

2

1

1

2

نمره

مرحله 1
(نوشتن در پرونده متنی)

مرحله 4
(انجام عملیات روی پایگاهداده)

نمره هنرجو
نمره نهایی آزمون ارزشیابی پایانی واحد یادگیری شماره  - 9پودمان پنجم کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
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