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 سخنی با هنرآموزان گرامی
 
همراه هنرجو به همراه کتاب راهنمای هنرآموز ازجمله اجزای بسته  کتاب وکتاب درسی  

. کندمیو ... کامل  افزارنرمکه ای  بسته را سایر اجزا مانند فیلم و  شوندمیآموزشی تلقی 
 هنرآموزو مرجعیت  دهندهانتقالگری، مای هنرآموز جهت ایفای نقش تسهیلکتاب راهن

توسعه ه است. ای  کتاب براساس کتاب درسی در نظام  آموزشی طراحی و تدوی  شد
رایانه  افزارنرمشبکه و  ایحرفه -پایه یازدهم رشته تحصیلی و پایگاه داده سازیبرنامه
مدیریت مجموعه  -2سازی پایگاه داده  پیاده -1 هایشده و دارای پودمانتنظیم
مدیریت  -5و  گرافیکیتوسعه واسط  -4طراحی واسط گرافیکی  -3داده 

 است. پایگاه داده
 گرامی در هنگام مطالعه ای  کتاب به موارد ذیل توجه فرمایند: هنرآموزان 

 هایفعالیتدر کتاب راهنمای هنرآموز مواردی از قبیل نمونه طرح درس، راهنما و پاسخ 
 هایشایستگی، ایمنی و بهداشت فردی و محیطی، نکات آموزشی هاتمری یادگیری و 

نی، اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان، منابع یادگیری، نکات مهم ییر ف
زمانی و  بندیبودجهو آموز  در محیط یادگیری،  اجرا، فرآیند اجراهنرآموزان در 

 شده است.  آورده مواردو تخصصی هنرآموزان  و دیگر  ایحرفه هایصالحیت

داده بر اساس ارزشیابی مبتنی بر  و پایگاه سازیبرنامهدرس توسعه ارزشیابی در 
پودمان است و برای هر پودمان، ارزشیابی مستقل  ۵شایستگی است، ای  درس شامل 

. شد خواهدیک نمره مستقل برای هر پودمان ثبت همچنی   .گیردمیاز هنرجو صورت 
 یک  نمره شایستگی است. ای  نمره شامل یک نمره مستمر و

درس مطابق با جداول استانداردهای ارزشیابی پیشرفت ی ای  هاارزشیابی از پودمان
و کاردانش  ایحرفه ودرسی فنی  هایکتابتوسط دفتر تألیف  شدهتهیهتحصیلی 

 .گیردمیآموزشی صورت  ریزیبرنامه وسازمان پژوهش 
شود که در هر پنج پودمان درس، حداقل نمره یمزمانی هنرجو در ای  درس، قبول اعالم 

ی پنج پودمان به عنوان نمره پایانی درس هانمرهرا کسب نماید. در ای  صورت میانگی   12
 در کارنامة تحصیلی هنرجو منظور خواهد شد.

ارزشیابی مجدد در پودمان یا پودمان هایی که حداقل نمره مورد نظر در آن کسب نشده 
شود و چنانچه هنرجو به هر دلیلی تا پایان یمیزی هر هنرستان، انجام ربرنامهاست با 
تواند تا پایان سال یمشایستگی الزم را در یک یا چند پودمان کسب ننماید،  خردادماه

 یابی مبتنی بر شایستگی شرکت نماید.در ارزشتحصیلی برای ارزشیابی مجدد 

 و عزیز هنرآموزان ویژه توجه و ساعدتم نیازمند درسی،های برنامه مطلوب اجرای مسلماً
 .است ایشان مناسب تخصصی وای حرفههای شایستگی وها صالحیت از یمندبهره

 کاردانش وای حرفه و فنی درسیهای کتاب تألیف دفتر

 





 

  

 
 

  اول پودمان

 

 2و  1 یادگیری واحد

 پایگاه داده یسازادهیپ
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 1 واحد یادگیری

 ایجاد پایگاه دادهشایستگی 

 تدریس مقدمات

 2و  1واحد یادگیری  کلیدی مفاهیم الف(
 مفاهیم کلیدی

 محیط عملیاتی پایگاه داده بازیابی اطالعات سازی اطالعاتیرهذخ

 ارتباط کلید اصلی صفات موجودیت موجودیت

 جامعیت ارجاعی کلید خارجی رکورد فیلد
 SQL گزارش فیلتر کردن وجوپرس

 الزم تجهیزات (ب

 ی:افزارنرم الزامات

 است: نیاز زیر افزارنرم به یادگیری واحد این تدریس برای
• Microsoft Office 2016 

 :یافزارسخت تجهیزات

 Microsoft Office 2016یاز برای نصب موردنی افزارسختمشخصات 

• 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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 سازی پایگاه دادهپیادهاول: پودمان 

 یبندبودجهج( 

 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 ی تکمیلیهاتیفعال اهداف توانمندسازی

1 1 
و  یسازیرهذخ یخچهتار
 ،اطالعات یابیباز

 مفاهیم پایگاه داده
10-3 

ی مطرح در یک محیط عملیاتی، هاموجودیتشناسایی درک لزوم استفاده از پایگاه داده، 
 )کلید( ، تعیین صفت شناسههاموجودیتتعیین صفات 

 ارائه یک روزنامه دیواری توسط هنرجویان:
تقسیم ) یعملمحیط دلخواه برای شروع یک پروژه  انتخاب یک -

 هنرجویان به چند گروه(
 محیط عملیاتی در هر گروه ERرسم نمودار   ERها(، رسم نمودار ، تعیین ماهیت )چندی ارتباطهاموجودیتشناسایی ارتباط بین  ER  15-11مفاهیم نمودار  1 2

3 1 
طراحی  -ایجاد پایگاه داده 

 هدجدول جدید در پایگاه دا
23-15 

 هاییژگیبا و ییآشنا - هایلدنوع داده ف یینجدول و تع یجاداتوانایی  -ایجاد یک پایگاه داده 
 یاصل یدکل یینتع -یلدهاف

ی سازادهیپو  Accessدر  موردنظرایجاد پایگاه داده محیط عملیاتی 
 مرتبطی هاجدول

4 

1 
تعیین  -تغییر ساختار جدول

 هاکلید خارجی و ارتباط
28-24 

کلید خارجی و  سازیپیاده، هاجدول ینارتباط ب یجاداتوانایی ایجاد تغییر در ساختار جدول و 
 یکپارچگیکنترل 

و  و بررسی Access افزارنرمدر محیط  هاجدولبرقراری ارتباط نهایی بین 
 یکپارچگیکنترل 

2 
اضافه کردن رکورد به جدول 

دستی و به کمک  صورتبه
 SQLدستورات 

34-31 
 دستی، درج سطر جدید به کمک صورتبهآشنایی با نحوه اضافه کردن رکورد به جدول 

 ()تکراری بودن مقدار صفت کلید مالیو رفع خطاهای احت INSERTدستور 

، کپی اطالعات یک جدول INSERTبه کمک  هاجدولدرج اطالعات در 
 در جدول همسان دیگر

 ر کلید و کنترل جامعیتبررسی خطاهای احتمالی در صورت تکرا

5 2 
 رکوردهاویرایش و حذف 

دستی و به کمک  صورتبه
 SQLدستورات 

38-34 

 دستی صورتبه هاجدولآشنایی با نحوه ویرایش و اصالح اطالعات ثبت شده در  -
 WHEREنحوه اعمال شرط با عبارت و  UPDATEویرایش رکوردها با دستور  -
 دستی صورتبهآشنایی با نحوه حذف رکوردها  -
 نحوه اعمال شرطو  DELETEبا دستور حذف رکوردها  -
 بررسی یکپارچگی در اثر حذف و ویرایش و رفع خطاهای احتمالی  -

طراحی سناریوهای ویرایش و حذف اطالعات بر اساس نیاز کاربران و  -
  DELETEو  UPDATEاجرای آنها با دستورات 

وابسته و کنترل  جداولحذف رکوردهای اصلی و مشاهده اثر آن در  -
 یکپارچگی

ویرایش مقدار صفات کلید در رکوردهای جدول اصلی و مشاهده اثر آن  -
 یکپارچگی در جدوال وابسته و کنترل

6 2 
 وجوپرسایجاد  -
از وجو با استفاده ایجاد پرس -

 SELECT دستور
44-38 

 SELECTو با استفاده از دستور  wizard با استفاده از وجوپرسآشنایی با نحوه ایجاد  -
 ORDER BY توسط عبارتی رکوردها سازمرتبتوانایی  -
 توانایی استخراج اطالعات از چند جدول -

طراحی سناریوهای استخراج اطالعات از سیستم بر اساس نیازهای -
 اطالعاتی کاربر سیستم و طرح سواالت مرتبط

 SELECTپاسخ به سواالت با دستور  -

7 
2 

جو با وبندی نتایج پرسگروه
 استفاده از توابع تجمعی

48-44 
 GROUPبندی اطالعات و انجام محاسبات به کمک عبارت هبندی و دستگروهتوانایی  –

BY 
بندی اطالعات مانند وهایی برای انجام محاسبات و دستهجوطراحی پرس -

 محاسبه سود حاصل از فروش کاالها و ...

 48-53 ویرایش گزارش و ایجاد 2
  Wizardآشنایی با نحوه ایجاد گزارش با استفاده از 

 Designی ویرایش گزارش با کمک نمای هاروشآشنایی با  -
 سازی برای چاپآمادهطراحی گزارش از سیستم بر اساس سناریو ها و  -
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 یشنهادیپ ساعته( 8)یطرح درس هفتگ

 مفاهیم پایگاه دادهو  اطالعات یابیو باز یساز یرهذخ یخچهتاردرس:  یازدهمپایه: 
 .کندبتواند مفاهیم کلیدی پایگاه داده را درک پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو 

 هافعالیت اهداف یادگیری
 زمان

 فیزیکی

 فعالیت
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ روانی 

 حرکتی –
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

 سنجش میزان آگاهی هنرجویان از:
 حالنحوه ذخیره اطالعات از گذشته تا  -
 هاآنو صفات  هاموجودیتمحیط عملیاتی و  -

 11101نمایش پویانمایی شماره  -
اطالعات  دارینگهطرح سواالتی در مورد ثبت و  -

ی اولیه، تفاوت یک پرونده کاغذی با یک هاانسانتوسط 
وشنده حساب ماهانه ک فری ، چگونهپرونده کامپیوتری

 یگاهاطالعات پا توانیمیچگونه مدارد، خود را نگه می
 یم؟کن یجادو ا یداده را طراح

 4و  3انجام فعالیت گروهی صفحه  -
 ارائه پاسخ به سواالت مطرح شده -
 دارینگههایی که در آن از رایانه برای نام بردن مکان -

 .شودمیاطالعات استفاده 

60 

 ایجاد انگیزه
شناخت  به بحث ورود برای و تمرکز توجه ایجاد

 و لزوم طراحی پایگاه داده  محیط عملیاتی

عدم استفاده از پایگاه داده، افزونگی، شرح مشکالت  -
ناسازگاری، مزایای پایگاه داده، معایب پایگاه داده، 

 )از کجا شروع کنیم( مقدمات طراحی پایگاه داده

 6و کنجکاوی صفحه  5انجام فعالیت صفحه  -
 شرکت در پرسش و پاسخ -

30 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

 و ایجاد عالقه و (ی)دانش مفاهیم کلیدی کامل توضیح
 ی(نشیب) هنرجویاندر  انگیزه

: محیط )همراه مثال( توضیح مفاهیم کلیدی پایگاه داده
موجودیت، معیارها و ضوابط انتخاب عملیاتی، 
ی مطرح، صفات موجودیت، معیار انتخاب هاموجودیت

 مهم، صفت شناسهصفات 

  9تا  7های صفحه و فعالیتانجام کنجکاوی -
گروه مختلف و مشارکت در  چندتقسیم شدن در  -

  شدهمطرحموضوع 
90 

 فعالیت کارگاهی
 )تمرین هنرجویان(

مفاهیم کلیدی پایگاه  یسازادهیپ باید توانایی هنرجو
 کارگاه و باشد داده را برای یک محیط عملیاتی داشته

 .دهد انجام را کارگاهی فعالیت و عملی

 در نظر گرفتن محیط عملیاتی مدرسه 
به هنرجو  گروهیهنرآموز توضیح کلی در مورد فعالیت 

 هاآنصورت گروهی به حل خواهد بهمی هاآنداده و از 
 بپردازند.

به  ،کتاب گروهیهای با توجه به فعالیتهنرجویان 
مفاهیم کلیدی برای محیط عملیاتی خود  یسازادهیپ
 .پردازندیم

60 

 هاارزیابی فعالیت
 ارائه تمرین

در  شدهدرجی محیط عملیاتی هاموجودیتشناخت 
 کتاب

شده به های تعیینشود در گروهمیاز هنرجویان خواسته 
 قبالا  های کارگاهی بپردازند.انجام یکی از فعالیت

 شود.داده می هاآنبه  هاهای ارزیابی تمرینمالک

، کنند با دقتهای خود سعی میهنرجویان در گروه
 سرعت به انجام فعالیت کارگاهی بپردازند.

30 
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 سازی پایگاه دادهاول: پیادهپودمان 

 یشنهادیپ ساعته( 8)یطرح درس هفتگ

 مفاهیم پایگاه دادهو  اطالعات یابیو باز یساز یرهذخ یخچهتاردرس:  یازدهمپایه: 
 .کندبتواند مفاهیم کلیدی پایگاه داده را درک پیام جلسه )هدف کلی(: هنرجو 

 هافعالیت اهداف یادگیری
 زمان

 فیزیکی

 ارائه نکات تکمیلی
 بندی()جمع

مهم آن  یهاموجودیتمحیط عملیاتی،  به باید هنرجو
در و  کند توجه هم ها در کنارآن ارتباط نحوه و
شده  مسلطمفاهیم کلیدی پایگاه داده  یسازادهیپ

 باشد.

از هنرجویان بخواهید به بررسی صحت عملیات گروه 
 مقابل بپردازند.

 .مفاهیم کلی مطرح شده را مرور کنید 

پرسش و  و دقت ،توجههنرجویان هر گروه، باید با 
شده در پروژه گروه  یسازادهیپمفاهیم  تکتکپاسخ، 

ند و مشکالت موجود و یا مقابل را بررسی کن
 خود را ارائه دهند. پیشنهادهای

45 

ارزشیابی شایستگی 
 )ارزشیابی پایانی(

یک محیط عملیاتی جدید را مثال بزند و هنرجو بتواند 
 .کندی آن را شناسایی هاموجودیت

این ارزشیابی در دوشاخه انفرادی و گروهی انجام 
 شود:می

شده به های تعیینشود در گروهاز هنرجویان خواسته می
 بپردازند. کار واحد از بخش این پروژهانجام 
آزمون  شود.اده میای به کارگروهی هنرجویان دنمره

قبل از شروع به کار،  شود.صورت انفرادی برگزار میبه
شود. نمره داده می هاآنهای ارزیابی پروژه به مالک

 گروهی در نمره انفرادی افراد تأثیرگذار است.

کنند در های خود سعی میهنرجویان در گروه
با نهایت دقت و سرعت با ایجاد  شدهزمان تعیینمدت

 خالقیت به حل پروژه بپردازند.
محیط عملیاتی را صورت انفرادی یک هنرجویان به

 .کنندمیبررسی 

30 

تمرین در منزل 
 (فیتکل نییتع)

 صورت گروهیانجام پروژه آموزشی به

محیطهای عملیاتی دیگر برای هر گروه تعیین شوند و 
 یکبرای  صورت گروهی، جزوه آموزشیهنرجویان به

 هاآنو صفات  هاموجودیتحتماا  بسازند. عملیاتیمحیط 
 و کلید هر موجودیت تعیین شود.

بندی وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و تقسیم
 شدهبندی تعیینتحویل در زمان

15 

 ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی ابزارهای موردنیاز
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 بحث به ورود (د
شد. های مختلفی انجام میاطالعات به شیوهو ثبت  دارینگهچندان دور های نهدر گذشته

اسناد و  دارینگهنویسی و پوست تا اختراع کاغذ. نکته حائز اهمیت استفاده از سنگ مانند
سوزی، پاک شدن که امکان از بین رفتن آنها توسط عواملی مانند آتشاطالعات این بود 

بسیار زیاد بود. پس باید به جوهر به دلیل گذشت زمان، فرسوده شدن کاغذ، سرقت و ... 
 را محافظت کنیم؟  کردیم که چگونه این اطالعاتاین فکر می

که قابلیت ذخیره و پشتیبانی از  اندها بدین منظور ایجاد شدهپروندهها، با پیدایش رایانه
کاربردی ساده یا  یتارنمااطالعات را داشته باشند. امروزه در طراحی یک برنامه یا یک 

 پیشرفته، ناگزیر از استفاده پایگاه داده در برنامه خود هستیم. 
 های زیر فکر کنید و بگویید راه حل چیست:پرسش حال به پاسخ

 دارینگهو کارنامه هر هنرجو چگونه  نامثبتکه اطالعات  دیبزنتوانید حدس آیا می •
 شود؟می

، قیمت بارکدخوانکه با استفاده از  دیاکردهیی خرید هافروشگاهاز  یک از شماکدام •
حدس بزنید این کار چگونه  دیتوانیم؟ آیا کنندیمکاال و مبلغ پرداختی را محاسبه 

 ؟شودیمانجام 
ها، پایان هر روز یا ماه، میزان فروشاگر حسابدار یک فروشگاه بزرگ، بخواهد در  •

به کمک قلم و کاغذ و ماشین حساب محاسبه و  )زیان( و ... را موجودی کاالها، سود
 د، چه مشکالتی ممکن است پیش آید؟کنترل کن

باشید، چگونه به پرسش یک مراجع در موجود  مدرسه خود ل کتابخانهاگر شما مسئو •
 دهید؟های یک نویسنده خاص پاسخ میبودن یک کتاب یا کتاب

سازماندهی،  ،ذخیرهرا طالعات این حجم وسیع از اتوانیم یمچگونه امروزه  •
 ؟بندی و مدیریت کنیمهدست

 اهمیت و ضرورت یادگیری مبحث پایگاه داده

 دارینگهها هستند. ها و شرکتهای مهم سازمانها و اطالعات جزو سرمایههامروزه داد
 یان،اطالعات مشتر دارینگه، های بانکیحساب دارینگهسازمان،  یکاطالعات کارکنان 

هایی از این اطالعات نمونه شرکت و صدور کارنامه تحصیلی،فروش  یدهو گزارش یرهذخ
های مختلف و لزوم سازماندهی، زمینهیع اطالعات در هستند. با توجه به حجم وس

ها سازی آنها، داشتن یک سیستم قدرتمند اطالعاتی برای مدیریت دادهبندی و ذخیرهطبقه
 ها است. های اطالعاتی، پایگاه دادهیک نیاز ضروری است. زیربنای سیستم

های درسی مانند تابهای دیگر در کاز طرفی، یادگیری این مبحث برای برخی از پودمان
 :استنیاز ضروری مطرح موارد زیر، به عنوان یک پیش

 5پودمان  -« داده یگاهو پا یسازتوسعه برنامه»کتاب  •
 5و  4 هایپودمان -« وب یو طراح یهای اطالعاتسیستم یسازیادهپ»کتاب  •
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 کاربردهای سیستم پایگاه داده

ر دهند. دضروری از هر سازمان یا شرکتی را تشکیل میها تقریباا بخشی امروزه پایگاه داده
 کنید:شمار آن را مشاهده میزیر چند نمونه از کاربردهای بی

 های مالیشنها و تراکها، وامامور بانکی: اطالعات مشتریان، حساب •

خطوط  بندی و سیستم رزرو پروازها.خطوط هوایی: اطالعات خطوط هوایی، زمان •
شده جغرافیایی در نقاط مختلف دنیا از کاربردهای پایگاه داده توزیع ایهوایی نمونه

 گذارد.را به نمایش می

، ها، ثبت درسآموزدانشیا  ها، مدارس و مؤسسات آموزشی: اطالعات دانشجودانشگاه •
 و نمراتریزی درسی برنامه

نکهای کنشترا • با عابر باری:  ید از طرکارت اعت باری و ها، خر کارت اعت یق 
 های ماهانه حسابصورت

کارت، ذخیره اطالعات اعتبار سیم دارینگهقبوض ماهانه، ها، مخابرات: ثبت تماس •
 های مخابراتیشبکه

ها، خرید و فروش اسناد مالی مانند سهام و اوراق : ذخیره اطالعات داراییامور مالی •
 قرضه

 هاها و فروشفروش: اطالعات مشتریان، کاالها، خریدامور  •

تولید و صنعت: مدیریت زنجیره مواد اولیه برای تولید محصوالت، انبارداری،  •
 هاسفارش

 منابع انسانی: اطالعات کارکنان و پرسنل، حقوق و دستمزد، مالیات •
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 تدریس

 اطالعات بازیابی و سازیذخیرهتاریخچه 

 مفاهیم پایه خواهیم داشت.برای درک بهتر و روشن شدن موضوع درس، مروری بر 
را  دو مورد آن تعاریف مختلفی در متون علمی برای این مفهوم ارائه شده است که :داده

 کنیم.اینجا ذکر می
 .ها()دانستنیها ای از داشتههر مجموعه •

ها، رویدادها ، داشته(Abstract) فیزیکی، چیزهای مجرد یشده اشیانمایش ذخیره •
 .آیندکار میه سازی بچیزهای قابل مشاهده که در تصمیم یا

 انتخاب محیط عملیاتی

 های مطرح و مهمشناسایی و تعیین موجودیت

 ها تعیین صفات موجودیت -

 شناسه آنها شناسایی صفت)ها( و -

 هاشناسایی و تعیین ارتباط بین موجودیت  -

 تعیین صفات ارتباط )در صورت وجود(  -

 )چندی( ارتباط تعیین ماهیت  -

 

 ERرسم نمودار 

 هابه جدول ERتبدیل نمودار 

ها در سازی جدولطراحی و پیاده

 Access برنامه

 هاجدولتعیین کلید اصلی  -

تعیین کلیدهای خارجی و رسم  -

 هاارتباط بین جدول

 انجام تنظیمات جامعیت ارجاعی  -

 

 ها در جداولورود و ثبت داده -

 هاویرایش و حذف داده -

ثبت، ویرایش، حذف و بازیابی 

 SQLاطالعات به کمک دستورات 

های طراحی گزارش از داده

 اطالعاتیشده در بانک ذخیره
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و دارای  شده، تفسیرشدهداده پردازش ،اطالعات ،ساده یلیبه طور خ :)اطالعات( اطالع
است که  یایافتهداده سازمان خالف داده خام، براطالعات است. معنی و کاربرد مشخص 

 رود.یکار مه ب یزن یریگیمتصم یکند و برارا منتقل می یشناخت
 کاربر به که است سیستمى بازیابى، و سیستم ذخیره :سیستم ذخیره و بازیابی اطالعات

 .کند و پردازش بازیابى ذخیره، را خود اطالعات و هاداده تا دهدمى امکان
اطالعات با ساختار منظم و از  یا( به مجموعهیها )بانک اطالعاتداده یگاهپا :هاداده یگاهپا

قابل  هایانهها و رادستگاه یکه برا یها معموالا در قالبداده یگاه. پاشودیگفته م یافتهسازمان
ذخیره »هاى ها یکى از انواع سیستمداده یگاه. پاشوندیم یرهذخ ،باشد یخواندن و دسترس

وجود  سازدیها را مؤثر مداده یگاهها در پاداده سازییرهاست. آنچه ذخ« اطالعات ازیابىو ب
به  تواندیداده م یگاهها است. پاداده ینو روابط ب سازییرهذخ یبرا یساختار مفهوم یک

شده در هر پرسش  یابیباز یهاپاسخ دهد. بخش یستم،س یهاسؤاالت کاربر در مورد داده
در این مبحث اصطالح  کاربرد دارد. یمتصم یکاتخاذ  یکه برا شودیم یلتبد یبه اطالعات

 روند. کار میه با معانی یکسان ب« بانک اطالعاتی»و « پایگاه داده»
 یادگیری –مشکالت متداول در فرآیند یاددهی 

 نمونه سؤاالتی که ممکن است برای هنرجویان پیش بیاید:

 ( چیست؟ Redundancy) منظور از افزونگی -

یا به عبارتی دیگر،  در سیستم شدهذخیرهو اطالعات تکراری  هادادهافزونگی یعنی وجود 
 . سازیها در محیط ذخیرهاز داده ی تکراری دیگریدر اختیار داشتن نسخه
 : افزونگی بر دو نوع است

در لیست مشخصات مثالا . استی محیط هادادهناشی از ماهیت خود که طبیعی: الف( 
جدول  . بهشودتحصیلی تکرار یا پایه ، نام رشته نام خانوادگینام،  ممکن است هنرجویان

 .نگاه کنید 1
 شماره نام نام خانوادگی پدرنام  پایه تحصیلی رشته تحصیلی

 1 علی احمدی حسین دهم افزار رایانهشبکه و نرم

 2 محمد کریمی امیر دهم افزار رایانهشبکه و نرم

 3 علی حسینی رضا یازدهم افزار رایانهشبکه و نرم

 4 محمد کریمی حسن یازدهم افزار رایانهشبکه و نرم
 

، توسط طراح سیستم ایجاد سیستم از دید کاربران: جهت بهبود کارآیی تکنیکیب( 
 .کتابیک مثل فهرست مطالب  شودمی

توان سیستمی یعنی نمی ؛افزونگی در کل قابل حذف کامل نیستقابل توجه این است که  
 توان آن را به حداقل رساندمیبا طراحی درست پیدا کرد که اصالا افزونگی نداشته باشد، اما 

 .سازی()نرمال
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 ستفاده از سیستم پایگاه داده چه مزایا و معایبی دارد؟ا -

، عدم تداخل مدیریت متمرکز، محیط یکپارچه و مجتمعالف( مزایای استفاده از پایگاه داده: 
و تکرار حداقل افزونگی بین کاربران مختلف،  هاداده شتراکی بودن، اسازگاری دادهو حفظ 

 و ... تریت آسانعمال امناطالعات، ا
 هادادهممکن است : به علت متمرکز بودن و با خراب شدن یک رایانه معایب پایگاه دادهب( 

سازی نویسی و پیادهبرنامه را جبران کرد. توان آنمیگیری که با پشتیبان فتندبه خطر بی
و کاربران  افزار اضافه نیاز باشد. آموزش طراحانمفاهیم آن پیچیده است. شاید سخت همه

 بر باشد و ....نهممکن است هزی
 یرهذخ یلشود در قالب فا یرهذخ یسکد یکه بر روپایگاه داده  مگر اطالعات -
 دارد؟ یلبا فا یداده چه تفاوت یگاه؟ پس پاشودینم

به  یتشود، در نها یرهخواهد ذخیکه م یزیاست که بله، درست است که هر چ ینپاسخ ا
ما  (Filing) یلینگکه در روش فا ینجاستاما تفاوت ا ،شودمی یرهذخ یلصورت فا

 یفرا دارد که ما در برنامه تعر یهمان ساختار یقاا ما دق یلو فا کنیممیکار  یلبا فا یماا مستق
 واسط یک یق، ما از طرپایگاه داده یریتمد یستمس ز. اما در هنگام استفاده اکنیممی

(DBMS)یستمس یناز آن، ا پس. کنیممی یفتعرنظر خود را مورد یها، ساختار داده 
 یرهذخ ییهافایلمختلف در  یهاما را پس از نگاشت یهادادهاست که  پایگاه داده یریتمد
 .است یرپذامکان DBMSخود  یقفقط از طر هافایلآن  یکه استفاده از محتوا کندمی

 ؟چیست هادادهمعنایی  سازیمدلمنظور از  -

، فارغ از یانتزاع یمبا استفاده از مفاه یطی محهادادهاز  یمدل کل منظور این است که یک
این ، ارائه دهیم. قائل است هادادهکه کاربر برای  معنایی اساس و بر سازیپیادهجزئیات 

 .شودمیانجام  ERبه کمک نمودار  سازیمدل

 یشنهادیپ یو الگو یوهش
افزار، یک امر ضروری، اساسی و بدیهی کننده نرمهای تولیدها و سازمانکار تیمی در شرکت

افزاری، به افراد مختلف با است. هنرجویان باید یاد بگیرند که برای اتمام یک پروژه نرم
، اطالعات یآورجمعتخصص، عالیق و استعدادهای متفاوت نیاز است. بر این اساس، برای 

فعال،  محیط از استفاده ظورو به من بانک اطالعاتی هایپروژه سازیطراحی و پیاده
هایی تقسیم کنید. افراد هر گروه باید با همفکری و همیاری، هنرجویان کالس را به گروه

د، کن را نیز داوری و ارزیابی کارها را به انجام برسانند. اگر هر گروه، بتواند کار گروهی دیگر
 آل خواهد بود.ر ایدهبرای تقویت روحیه انتقادپذیری و استفاده از نظرات دیگران بسیا

افزار رمشود و چون تولید نروی کاغذ انجام می 1ویژه در واحد یادگیری هها باکثر کار گروه
. الزم به ذکر ای است، روی این قسمت تأکید بیشتری وجود داردیک کار فرایندی و مرحله

ظایف یک وای پایگاه داده شوند یا یک طراح حرفهرود هنرجویان است که انتظار نمی
کار در حرفه  افزار را انجام دهند، بلکه هدف آشنایی اصولی آنها با حیطه و روشمهندس نرم

  است. ویژه کار تیمیمتناسب با رشته خود به
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ها مشاکت فعال توانند خود را یکی از اعضای هر گروه دانسته و با همه گروهمی هنرآموزان
شود ارزشیابی هنرجویان بر اساس تولید ایده و اظهارنظر . توصیه میکنندفکری داشته و هم

 و نتیجه کار گروه مد نظر قرار گیرد.باشد 
 هاپاسخ به فعالیت

 ی اطالعات هنرجویان ناشی از چیست؟آورجمعوجود آمده در خصوص مشکالت به
اطالعاتی از  وجود دارد. یعنی ممکن است هادادهاحتمال ایجاد مغایرت در  :پاسخ
در دفتر معاون آموزشی تغییر پیدا کند، ولی این تغییر در دفتر معاون  آموزدانش

ها مواجه خواهیم شد. یرتمغااجرایی اعمال نشود. لذا پس از مدتی با حجم انبوهی از 
طور خالصه به شود.های تکراری میجاد دادهو همچنین این کار موجب افزونگی و ای

مشکالت تلف شدن فضای ذخیره سازی، سخت بودن اعمال تغییرات، خطر 
 ها و عدم دقت را باعث خواهد شد.ناسازگاری داده

 

 سر پشت هاآن تلفن و افراد خانوادگی نام و نام آن در که بگیرید نظر در را تلفنی دفترچه

 خواهد پی در مشکلی چه روش این شما نظر است. به شده ثبت یاقاعدههیچ  بدون و هم

 .دهید را ارائه موردنظر حلراه کرده، ذکر را خود دلیل داشت؟
 شود. با این روش، جستجوی یک مخاطب بسیار دشوار می :پاسخ

 .بر اساس حروف الفبا مرتب شوند دافرا یام خانوادگ: نحلراه
  

 پایگاه داده مفاهیم
 محیط عملیاتی

تعیین محیط شناسایی و ، نقطه شروع سازیمدلبرای 
خواهیم اطالعات مربوط به کدام عملیاتی است. یعنی می
سپس  یا مکان را ذخیره کنیم؟ سازمان، شرکت، مؤسسه

 صورتبهسازی و ت کلی و صرف نظر از جزئیات پیادهصورهب
 شود.انجام می سازیمدل انتزاعی

 :عملیاتی چند محیط مثال از

 سیستم آموزشی مدرسه •

 هنرستان •

   کتابخانه •

 داروخانه •

 بیمارستان •

 فروشگاه •

 

 

  

 انتزاع

محیط 
 عملیاتی

 سازی معناییمدل

(ER ) 

 فعالیت گروهی 
 5ص 

 

 کنجکاوی
 6ص 

 



 

13 

 (Entity) موجودیت

اطالعاتی در  آن ، پدیده و به طور کلی هر آنچه که می خواهیم در موردءمفهوم کلی شی
 اولین .داشته باشیم و با استفاده از آن اطالعات، شناخت خود را افزایش دهیم پایگاه داده
 ست.هاموجودیت درست تشخیص معنایی، سازیمدل در قدم عملی
 :ی آن عبارتند ازهاموجودیتباشد،  هنرستانفرض کنید محیط عملیاتی  برای مثال

 هنرآموزان •

 امکانات آموزشی •

 کارکنان اداری •

 هنرجویان •

 هادرس •

 هاکالس •

موجودیت در یک و لحاظ کردن ( برای تشخیص یی)معیارها هاییچه ضابطه

 وجود دارند؟ عملیاتی محیط 

، هانمونه پیدا کرد.و متمایز ( واقعی Instance) یهانمونه ،بتوان برای آن موجودیت (1
 ها هستند که وجود خارجی دارند.در واقع نمونهو  موجودیت هستندهای آن مصداق

یان حاضر هنرجو»یی مثل هانمونهدارای  هنرستان: هنرجو در محیط عملیاتی مثال
 .است« در کالس

کاربر و  کنندها و صفاتی باشد که آن را توصیف میهر موجودیت باید دارای ویژگی (2
: : صفات هنرجو عبارتند از مثالا. نیاز داردای از اطالعات در مورد آن به مجموعه

 ... ، رشته تحصیلی وشماره، نام، نام خانوادگی
موجودیت باید نقشی داشته باشد که یا کاری را انجام دهد یا کاری بر روی آن انجام  (3

  .دیگر حداقل یک ارتباط داشته باشدی هاموجودیتبا یعنی  شود

 :هنرستاندر محیط آموزشی  مثالا (4

 
 .شودمی اخذتوسط هنرجو    موجودیت درس

 .کندمی اخذدرس را    موجودیت هنرجو
 

وه بر ضوابط فوق د. عالنهر سه ضابطه فوق باید در مورد هر موجودیت وجود داشته باش -
انتخاب یا از کاربر د که با توجه به نینهای دیگری هم وجود داشته باشممکن است ضابطه

یعنی دیوار در یک محیط آموزشی ممکن است هر سه ضابطه فوق  د. مثالنشوحذف می
 اما جزء نیازهای اطالعاتی کاربران نیست. ، ویژگی و کاربرد را داشته باشدنمونه

یک مفهوم در یک محیط عملیاتی ممکن است موجودیت و در محیط دیگر تنها صفتی  -
سازی موجودیت مطرح، اما در ی رنگکارخانهدر یک  رنگمثال  اشد.برای یک موجودیت ب

 .سازی صفتی است برای ماشینماشین یکارخانه
توان خود محیط عملیاتی را مفهوم محیط عملیاتی از مفهوم موجودیت جداست و نمی -

شود که بخواهیم لیستی چیزی موجودیت تلقی میبه بیان ساده، موجودیت در نظر گرفت. 
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چون  آوریم؛را موجودیت به حساب نمی هنرستان، برای مثال .را در سیستم نگه داریم از آن
. مگر اینکه بخواهیم را مدیریت کند هنرستانیک  هنرجویانسیستم قرار است اطالعات 

اطالعات آموزشی همه هنرجویان شهرستان، استان یا کشور را در یک سیستم داشته 
 باشیم.

 (Attributeصفت )

را با توجه به آن های مهم یا خاص ویژگیو  کندمی را توصیف موجودیت وضع یا حالت
مین أتمورد نظر کاربران نیازهای اطالعاتی  ،و بر اساس آنها کندمحیط عملیاتی مشخص می

ها بر اساس نیاز کاربر به اطالعات آنها، مالحظات انتخاب صفات برای موجودیت شوند.می
 طراحی سیستم و .... است.

 ( Identity) صفت شناسه

 فردهبمقدار منحصر های یک موجودیت تکراری نبوده وهصفتی که مقادیر آن در تمام نمون
 یا کد ملی افراد. آموزی برای هنرجودارد. مانند صفت شماره دانش

 کلیدآن را به عنوان ان توندارد تا ببا مقادیر غیرتکراری گاهی اوقات، یک موجودیت صفت 
از چند صفت با  در نظر گرفت. یک راه برای حل این مشکل استفاده از کلیدهای ترکیبی

 هنرجویان،بین  نام پدرترکیب سه صفت نام، نام خانوادگی و . مثالا فرض کنید است هم
 نگاه کنید.  1. به جدول امکان تکرار ندارد

سریال به  شماره عنی صفتی جدید مانندراه حل دیگر استفاده از کلید مجازی است. ی
صفت مورد نظر، ویژگی ذاتی موجودیت نیست،  یعنى مجازى بودن. موجودیت اضافه کنیم

بلکه بنا بر مالحظات طراحی در سیستم، به آن نسبت داده شده است. مثالا یک فرد به 
 صیلالتحفارغ که زمانى و گیردآموزى مىنام در مدرسه یک شماره دانشمحض ثبت

 .دهدمى دست از را شماره این دیگر شودمى
کند. مثالا فقط یک نفر یک نمونه موجودیت را از بقیه جدا و شناسایی مینقش شناسه 

 ای خواهد بود.شدهاز هنرجویان کالس دارای کد ملی مشخص

 هاپاسخ به فعالیت
در نظر  یتبه عنوان موجود یزها را نیمکتو ن یزتوان میمانند هنرستان، م یطیدر مح یاآ

 یست؟چ یتانتخاب موجود یارمع .یاوریدب یلپاسخ خود دل یبرا گرفت؟
 ها جزء نیازهای اطالعاتی کاربران نیست.یمکتو ن یزم، 1خیر. با توجه به نکته  :پاسخ

 بحث شد. مطالب قبلدر  نمونه ، ویژگی و کاربردیعنی معیارهای انتخاب موجودیت 
 

  ید.کن یلجدول را تکم ی،تلفن یتاکس یاتیعمل یطبا در نظر گرفتن مح -
 پاسخ: راننده، ماشین )تاکسی(، مشتریان، پرسنل دفتر تاکسی تلفنی

 ید.کتابخانه را نام ببر یاتیعمل یطمح یهایتموجود -
 نامه( و ...)روزنامه، مجله، فصلای پاسخ: کتاب، اعضا، پرسنل اداری، نشریات دوره

 

 کنجکاوی 
 7ص 

 فعالیت کارگاهی
 8ص 
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 مانند عملیاتی محیط در را موجودیت یک به مربوط یهاصفت تمامی توانیم آیا -

 چیست؟ موجودیت یک برای صفت انتخاب معیار شما نظر به گرفت؟ نظر در هنرستان

 .بیاورید دلیل خود پاسخ برای -
 قرارداد مدنظرپاسخ: خیر. زیرا تمام صفات برای ما حائز اهمیت نیستند. تنها باید صفاتی را 

و کاربردی یگاه داده گرفته شود نقش مهم پای نهایی که قرار است از هاگزارشکه در 
اهمیت و مهم است اما رنگ چشم  آموزدانشی اشناسنامهاطالعات  مثالا داشته باشند. 

 دارینگهی و کاراضافهی فقط موجب رکاربردیغقرار دادن صفات  مدنظر ندارد. کابردی
 .شودیم )افزونگی( یرضروریغی هاداده

  (Relationship) ارتباط 
 . تعامل و وابستگی بین دو یا بیش از دو نوع موجودیت استبیانگر نقش،  ارتباط
 را توصیف کند. باشد که آنتواند دارای صفت ارتباط نیز مانند موجودیت می •
تواند بین یک موجودیت و خودش برقرار باشد. مانند ارتباط یک ارتباط می •

 بین هنرجویان کالس« کالسیهم»یا ارتباط  هابین درس« نیازیپیش»
موجودیت وجود داشته باشد. مانند ارتباط  بیش از دوتواند بین اط مییک ارتب •

 درس و هنرآموز هنرجو، ی هاموجودیت بین« تدریس»
و  فروشمانند ارتباط  توان چندین ارتباط را در نظر گرفت.بین دو موجودیت می •

 فروشگاه  در محیط عملیاتی  مشتریو  کاالبین سفارش 

   ER (Entity-Relationship Diagram)نمودار 

گرافیکی تعدادی شکل یک نمودار شامل ارتباط بین آنها به کمک  و ، صفاتهاموجودیت
آن، بر اساس  اجزاءرسم این نمودار و  گویند.می ERشوند که به آن نمایش داده می

. مثالا اینکه در محیط عملیاتی شودمیفرضیات و قواعد محیط عملیاتی مورد نظر انجام 
ای ارائه که توسط راننده کندمیتاکسی تلفنی، موجودیت مسافر از سرویس استفاده 

  ی مسافر و راننده ارتباط سرویس برقرار است.هاموجودیت، بیانگر این است که بین شودمی
عملیاتی مختلف را مشاهده های شده از محیطساده ERچند نمونه نمودار بحث در ادامه 

 خواهید کرد.
 
 های یک موجودیت در ارتباط مشارکت دارند؟ آیا همه نمونه -
 تحقیق کنید که منظور از مشارکت الزامی و غیرالزامی یک موجودیت در ارتباط چیست؟   -

 

 

 

 فعالیت تکمیلی

 کنجکاوی 

 9ص 
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 : ارتباط )ماهیت( چندی

کننده شرکت نوع موجودیتدو های نمونهاز ست از چگونگی تناظر بین دو مجموعه ا عبارت
های نمونهمنظور این است که هر نمونه از یک موجودیت، با چه تعداد از  .در ارتباط

هنرجو در  چنددر ارتباط تدریس، موجودیت دیگر در یک ارتباط مشارکت دارد. مثالا 
به  یک، (1:1) یکبه  یک تواندیارتباط م یتماههنرآموز حضور دارند.  یککالس درس 

( هم N:N) صورتبهارتباط چند به چند را  ( باشد.M:Nچند به چند ) یا( N:1چند )
 را ببینید.  2. برای روشن شدن این موضوع شکل دهندمینمایش 
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1 1 
 استفاده پروژکتور کالس درس

هر کالس درس، یک 

پروژکتور دارد و هر 

پروژکتور در یک 

 شودکالس استفاده می

  پروژکتورA 

  پروژکتورB 

  پروژکتورC 

 

  پایه دهم 

  پایه یازدهم 

  دوازدهم پایه

1 N تحصیل هنرجویان رشته تحصیلی 

در هر رشته 

تحصیلی، چند 

هنرجو تحصیل می

کنند ولی هر هنرجو 

فقط در یک رشته 

 تحصیل می کند

  شبکه و نرم افزار 

 حسابداری 

  نقشه کشی 

•  امیر
•  رضا
•  پیمان
•  محسن
•  آرمان
•  پژمان
•  سامان
 

M N 
 تدریس هنرجویان هنرآموزان

هنرآموز به چند هر 

هنرجو درس می دهد 

و هر هنرجو در کالس 

درس چند هنرآموز 

 کندشرکت می

  آقای حسینی 

 

  محمدی آقای 

•  امیر

•  رضا

•  پیمان

•  محسن
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 ؟یک محیط عملیاتی را رسم کنیم ERچگونه مدل 

 محیط عملیاتی مورد نظر شناخت و تحلیل مطالعه، (1
خواهیم اطالعاتی در مورد توجه به اینکه میبا  مطرح یهاموجودیت شناسایی انواع (2

 یم.ی در سیستم ذخیره کنچه چیزهای
 موجودیت و همچنین صفت شناسه نوع هر ها و صفاتویژگی تعیین (3

تعیین  و هاموجودیتبین با توجه به تعامل  هاموجودیت انواع بین شناسایی ارتباط (4
 کننده در ارتباط با هم(مشارکتی هاموجودیتی هانمونه)تناظر  ارتباط چندی

 که شود حاصل اطمینان تا شده انجام سازیمدل هابا طرح پرسش: بررسی و آزمایش (5
کتابخانه به این سوال  سازیمدلمثالا آیا  .است کاربران نیاز پاسخگوی سازیمدل
 ؟«اندسانی فالن کتاب را به امانت بردهچه ک»تواند پاسخ دهد که می

 شیوه و الگوی پیشنهادی   
یا شود برای محیط عملیاتی مدرسه (، توصیه میER) معنایی سازیمدلدر مرحله 

در کالس حضور یابد  مثالا معاون فنی با هماهنگی قبلی، ، یکی از کارکنان مسئولکتابخانه
کننده از عنوان یک استفادهورد انتظار، به های مای و گزارشهای دادهو در مورد نیازمندی

 های آنها پاسخ دهد.سیستم مدرسه، برای هنرجویان صحبت کرده و به پرسش
 های رایج عبارتند از:برخی از پرسش

 (هاموجودیتشناسایی ) خواهیم اطالعاتی داشته باشیم؟در مورد چه چیزهایی می •

 )شناسایی صفات( در هر مورد چه نوع اطالعاتی مورد نیاز است؟ •

هر موجودیت در محیط عملیاتی مورد نظر  با هم چگونه است؟ هاموجودیتتعامل  •
 (هاموجودیت)ارتباط بین چه نقشی دارد؟ 

افر عبارتند از: مسی مطرح، هاموجودیت، آژانس تاکسی تلفنی محیط عملیاتی مثال در
مسافر ممکن است از سرویس چند راننده در  .دهی)مشترک(، راننده، ماشین سرویس

های مختلف استفاده کند و راننده هم به چندین مسافر سرویس ارائه دهد، این قاعده زمان
)شکل  آوردوجود میه ببین راننده، مسافر و ماشین محیط، ماهیت ارتباط چند به چند را 

3). 
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معیارهای ذهنی نکته قابل توجه این است که برای یک محیط عملیاتی خاص، بسته به 

که همگی  شودطراحی و رسم  ER، ممکن است چندین نمودار و برخی مالحظات طراحان
 تر باشد.ها جامعیک طراحی ممکن است از دیگر طراحیهم تا حدی درست باشند. اما 

است که در آن  4شکل  صورتبهطراحی دیگری از محیط عملیاتی آژانس تاکسی تلفنی، 
اند و سرویس هم به عنوان موجودیت مشخصات ماشین به عنوان صفات راننده منظور شده

 .تصور شده است
 راننده یک موجودیت فرض شود، صفت کد مشترک یا کد« سرویس»توجه شود که اگر 

 سازیمدلدر « کلید خارجی»چون مفهوم  باشد.« سرویس»تواند صفت موجودیت نمی
( هاجدول)طراحی  منطقی سازیمدل( وجود ندارد، بلکه در ER)نمودار  هامعنایی داده

تبدیل »رود. برای اطالعات بیشتر به بحث کار میه ب هاموجودیتبرای نمایش ارتباط بین 
مراجعه در صفحات آتی « کلید خارجی»و مبحث « هاجدولبه  سازی معناییو نگاشت مدل

 شود.
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

N N سرویس مسافر راننده 

 مقصد

 تاریخ  مبدأ مسافرکد  رانندهکد 

 ماشین

 کد ماشین

 نام 

 مدل پالک

 تلفن

 نام خانوادگی

 نام 

 نام خانوادگی
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یک فروشگاه، کاالهایی به فروش فرض کنید در  :شده()ساده محیط عملیاتی فروشگاه ثالم

کنند. هر مشتری ممکن است چند نوع کاال را مشتریانی از آن فروشگاه خرید می رسد ومی
 مورد نظر به چندین مشتری فروخته شود.  یا مقدار بخرد و از هر نوع کاال به تعداد

1 

N N 

1 

 مشترکین رانندگان

 رانندهکد 

 مشترککد 

 نوع ماشین
 پالک

 مدل

 تلفن

 سرویس

 تلفن

 آدرس

 کد سرویس
 هزینه ساعت

 مبدأ تاریخ

 مقصد

 استفاده
 ارائه

 آدرس

 نام 

 نام خانوادگی

 نام 

 نام خانوادگی
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سفارش مشتری، خرید اولیه فروشگاه از فروشگاه را با لحاظ کردن فاکتور،  ERمدل  -

 تکمیل کنید.بازنویسی یا و ...  تولیدکنندگان
و نوع خودرو آنها را  شدگانیمهخودرو قصد دارد اطالعات مربوط به ب ییمهشرکت ب یک -

مانند  یانواع مختلف یزباشد. خودرو ن یحقوق یا یقیحق تواندشده مییمهکند. ب دارینگه
 انجام دهید.   آن را ER سازیمدل. و موتور دارد یبار ی،سوار

 شده(طراحی بانک اطالعاتی سیستم مدرسه )ساده

گیریم. هر هنرآموز های هنرجو، هنرآموز و درس را در نظر میدر سیستم مدرسه، موجودیت
هنرجو در کالس چند درس و هنرآموز شرکت دهد و هر به تعدادی هنرجو درس می

( را برای ارتباط تدریس EducationYear( و سال تحصیلی )markکند. صفت نمره )می
طراحی شده است. دقت کنید که نمره  6آن مطابق شکل  ERایم. نمودار در نظر گرفته

 کند.از اخذ درس معنی پیدا می پسصفت درس نیست، نمره 

N 

M 

 مشتری

 کاال

 فروش

 کد مشتری
 خانوادگینام  آدرس

 شهر

 تلفن

 کد کاال

 قیمت خرید

 نام کاال

 قیمت فروش

 تعداد

 تاریخ

 مدل

 نام 

 فعالیت تکمیلی
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N 

N 

N 

student 

course teach 

StudentCode StudentName 
StudentGrade 

StudentTel 

CourseCode 

CourseName 

EducationYear 

mark 

Unit 

teacher TeacherCode 

TeacherName 

TeacherTel 

StudentFamily 

TeacherFamily 
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 هاجدول( به ERنمودار ) سازی معناییتبدیل و نگاشت مدل

معنایی، حال باید به طراحی منطقی پایگاه داده بپردازیم. یعنی  سازیمدلاز  پس
، صفات هاجدول یندر ا تبدیل کنیم.نمایش جدولی  حالترا به ها و ارتباط هاموجودیت
سازی از پیاده پسکه  یو اطالعات واقع هادادهو  دهندمی یلرا تشک هاستون ،هاموجودیت

  .سازندیسطرها را م ،شوندمیوارد 
ار دگیریم و شناسه با زیرخطر نظر میرا برای صفات شماره یا کد د Codeقرارداد: واژه 

نوشته شود به  هاستون. کافی است فقط اطالعات نام جدول و نام شودکردن مشخص می
 شکل زیر:

 (... ,ستون سوم ,ستون دوم ,ستون شناسه) نام جدول

و صفات آن  شودمیهر موجودیت مستقل در یک جدول مدل  :هاموجودیت (1قاعده )
 دقت کنید: 7به نمونه شکل  دهند.های جدول را تشکیل میستون

 

 
 

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

 ها به جدول:های بین موجودیتتبدیل ارتباط (2قاعده )
 این جدولی هاستون. شود: ارتباط با یک جدول مجزا مدل می(M:N) ( چند به چندالف

 عبارتند از:جدید 
 )در صورت وجود( صفات خود ارتباط •
 طیت اول و دوم برای برقراری ارتباشناسه موجود •

ی مرتبط حاصل هاموجودیتهای شناسه، ممکن است از ترکیب جدیدجدول  کلید اصلی
 برای آن تعریف کند. ی مثل شماره سریالجدید کلیدشود یا طراح خود 

 

Student 

sCode 

Addres

s 

FName 

LName 

Tel 
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دو جدول  Student , Courseی مستقل هاموجودیتبرای  1قاعده طبق  8در شکل 
 دقت شود برای اجتناب از شلوغ شدن نمودار، از رسم بقیه صفات .شودمجزا طراحی می

 .)عالمت ...( خودداری شده است Course, Studentی هاموجودیت
Student (SCode, ...)   Course (CCode,  …) 

. شود(، یک جدول مجزا طراحی میM:N) برای ارتباط چند به چند ،الف-2 طبق قاعده
با رنگ قرمز اند، ری ارتباط به این جدول جدید آمدهکه برای برقرا موجودیتشناسه دو 

 دهند.مشخص شده است و شناسه ترکیبی جدول سوم را تشکیل می

STCO (SCode , CCode, year , term , grade ) 

جدول مجزا نیاز نیست. کافی است شناسه موجودیت طرف یک  (:N:1ب( یک به چند )
ارتباط هنرجو و رشته تحصیلی  9شکل بیاوریم. در مثال  Nرا در جدول متناظر با طرف 

 مدل شده است:

 
 

 شودمیی هنرجو و رشته تحصیلی، ساخته هاموجودیتدو جدول مجزا برای  1طبق قاعده 
در جدول ( Major) مربوط به موجودیت رشته MCodeب شناسه -2و طبق قاعده 

Student  رود:کار میه ببرای ایجاد ارتباط 
 Student (SCode , … , MCode)   Major (MCode , … ) 

 

 ،کنیمعمل می (بجدول مجزا نیست مشابه حالت فوق ): نیازی به (1:1) یک به یکج( 
 .شناسه یکی از طرفین را در طرف دیگر می آوریم بسته به نظر طراح و ...

N M 
Student Course 

SCode CCode 

STCO 

Year 

Grade 

Term 

1 N 
Student Major Study 

SCode 
MCode 
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 :ی بانک اطالعاتی سیستم مدرسههاجدولطراحی  مثال

ها توان مشخصات جدول( و قواعد تبدیل، می6شده قبلی )شکل رسم ERبر اساس نمودار 
طراحی کرد. در جدول حاصل از ارتباط تدریس، برای سادگی  بیشتر،  2را طبق جدول 

کد ( به جای شناسه ترکیبی صفات RowID)شماره ردیف:  شناسه مجازیصفت 
 است. ، به عنوان کلید اصلی استفاده شده هنرجو،کد درس و کد هنرآموز

 هاکلید هاستونعنوان  عنوان جدول

 هنرجو

student 

StudentCode, StudentName, 

StudentFamily, StudentGrade, 

StudentTel 

 کلید اصلی:
StudentCode 

 هنرآموز
teacher 

TeacherCode, TeacherName, 

TeacherFamily, TeacherTel 

 کلید اصلی:
TeacherCode 

 درس
course 

CourseCode,  CourseName, Unit 
 کلید اصلی:

CourseCode 

 تدریس
teach 

RowID, StudentCode, 

TeacherCode, CourseCode, 

EducationYear, mark 

 :کلید اصلی

RowID 
 کلیدهای خارجی:

StudentCode, 

TeacherCode, 

CourseCode 

 شیوه و الگوی پیشنهادی
توان برای تکمیل و تفهیم مطالب این مبحث ارتباط، میا توجه به شیوه پیشنهادی در ب

 د:مطرح کرنیز ها و نیازمندهای اطالعاتی زیر را قسمت، پرسش

های )داده شوند؟تأمین شده و چگونه وارد سیستم میاطالعات ورودی از کجا  •
 ورودی(

 اطالعات(شوند؟ )درج ی هر روز به سیستم وارد و ثبت میچه اطالعات جدید •

 ها انجام شود؟ )ویرایش و حذف(یش و اصالحاتی ممکن است روی دادهچه ویرا •

 ها(داده پردازششود؟ )هایی انجام میچه اعمال، محاسبات و پردازش •

 )پرس و جوها( ی خروجی کدامند و حاوی چه اطالعاتی هستند؟هاگزارش •

به همراه داشته  ER اردر این بخش بهتر است هنرجویان حتماا دفتری برای رسم نمود
انجام دهند. نخست الزم است روی  ER سازیمدلهای مختلف باشند و در آن برای محیط

دست آورند. سپس ه ب ERرا با توجه به قواعد تبدیل از نمودار  هاجدولکاغذ، مشخصات 
 کتاب درسی را انجام دهند. 4تا  1و کارگاه  کننداقدام به طراحی آنها  Accessدر محیط 
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 هاپاسخ به فعالیت
 دارند؟ نمودار در تفاوتی چه نام خانوادگی و کارمندی شماره صفت

 فردمنحصربهکارمند تاست و تکراری نیست یعنی برای هر پاسخ: صفت شماره کارمندی یک
ویژگی ندارد و ممکن است چند کارمند نام خانوادگی که نام خانوادگی چنین یدرحالاست 

 یکسانی داشته باشند.
 

  .باشد ارتباط در خودش با موجودیت که دهید ارائه مثالی
تواند بین یک موجودیت و خودش برقرار باشد. مانند ارتباط پاسخ: یک ارتباط می

 بین هنرجویان کالس« کالسیهم»ها یا ارتباط بین درس« نیازیپیش»

 پایگاه داده
استفاده  داده یگاهپاکاربران و  ینپرسش و پاسخ ب یریت،مد یکه براای را یانهبرنامه را

 DatabaseManagementSystem)اختصاربه یاداده  یگاهپا یریتمد یستمس شود،یم

DBMSاطالعات و  یابیو باز یرهذخ یزیکیف یطمح ینواسط ب افزاراین نرم .نامیمی( م
کاربر و داده  یناست که هرگونه ارتباط ب پایگاه داده یستمدر س یسازبرنامه یمنطق یطمح

 یفخود را تعر یهاداده یگاهتا پا دهدمیبه کاربر امکان و  کندمی یریتکنترل و مد را کامالا 
آنها را مدیریت انجام دهد و  را پردازشذخیره، بازیابی،  یاتخود عمل یهاداده یگاهکند، در پا

 د.کن
  :مقایسه سیستم پایگاه داده و سیستم فایل

را در نظر بگیرید که اطالعات همه مشتریان و یا بانک انداز بخشی از یک مؤسسه پس
، ذخیره اطالعات آن دارینگههای کند. یکی از روشمی دارینگهانداز را های پسحساب

ست. برای اینکه کاربران با اطالعات کار کنند، سیستم باید چندین جداگانه ای هافایلدر 
 داشته باشد مانند: هافایلبرنامه کاربردی برای کار با 

 ها)برداشت( کردن حساب )واریز( و بستانکار بدهکار •

 )افتتاح حساب( افزودن رکورد جدید •

 یافتن موجودی یک حساب •

 حساب ماهانهایجاد صورت •

های کاربردی جدیدی نیز حسب نیاز ممکن است به سیستم اضافه شوند. مثالا برای برنامه
های شوند و در نتیجه برنامهی جدیدی ایجاد میهافایلها، های جاری و چکافزودن حساب

های بیشتری و برنامه هافایلمتناسب جدید باید طراحی شوند. پس به مرور زمان سیستم به 
ند. این شیوه ثبت اطالعات قبل از ظهور پایگاه داده مرسوم بوده است. کنیاز پیدا می

 اطالعات سازمان در سیستم پردازش فایل چندین مشکل اصلی را به دنبال دارد: دارینگه
، افزونگی را به دنبال ها و ناسازگاری: تکرار اطالعات در چندین فایلافزونگی داده •

نداز و هم حساب ام در فایل حساب پستری ممکن است همشخصات مشدارد. مثال 

 کنجکاوی 

 13ص 

 کنجکاوی 

 14ص 
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خش از ی هر بهافایلها در همتفاوت بودن قالب دادهمچنین  .ی موجود باشدجار
 د.کنها را ایجاد میسیستم، ناسازگاری بین داده

یکسان  مکانیها: مثالا یافتن لیست همه مشتریانی که در مشکل در دسترسی به داده •
های وابسته به آنها، و برنامه هافایلسکونت دارند، به دلیل تفاوت در قالب و ساختار 

 بسیار مشکل است و شاید نیاز به طراحی برنامه جدید داشته باشد.

سیستم مانند حفظ حداقل موجودی مشکالت جامعیت: اِعمال محدویتهای جدید در  •
ها مشکل است. چون از قبل ممکن است مقدار آن تعیین نشده ها در برداشتحساب
 باشد.

باشند. مثالا در  داشته دسترسی هاداده تمام به نباید کاربران مشکالت امنیتی: همه •
ند سیستم بانک مورد نظر ما، پرسنل حقوق و دستمزد، فقط اطالعات کارکنان را ببین

 و نباید به حساب مشتریان دسترسی داشته باشند.

مختلف  هایسازی بخشعالوه بر موارد مذکور، مشکالتی از قبیل کدنویسی زیاد برای پیاده
 گیری و ... هم در سیستم فایل وجود دارد.سیستم، مشکل بودن پشتیبان

ها استفاده ها جهت ذخیره و بازیابی دادهاز پایگاه دادهبرای اجتناب از مشکالت فوق، 
کنیم و عملیات خود را تحت کنترل یک سیستم مدیریتی قدرتمند به نام سیستم می

در این روش نیازهای اطالعاتی تمامی  .دهیمانجام می (DBMS) پایگاه دادهمدیریت 
د که رچه طراحی کربتوان یک سیستم یکپاها مورد مطالعه قرار می گیرد تا قسمت

صورت مجتمع و اشتراکی ه سازی واحدی باز همه کاربران باشد. محیط ذخیرهپاسخگوی نی
های مختلف به و تحت کنترل متمرکز وجود دارد که کاربران بر اساس نیاز خود، به بخش

)برنامه( دسترسی  بر ممکن است به چند بخشردسترسی دارند. هر کا DBMSواسطه 
نمای کلی از روش  10امه توسط چند کاربر مورد استفاده قرار گیرد. شکل داشته و هر برن

 دهد.میای برای یک سیستم بانکی بسیار ساده را نشان پایگاه داده
             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 باجه  

 رسانه ذخیره سازی

(بانکهای )فایل  

 

 سیستم مدیریت داده
(DBMS) 

 برنامه واریز و برداشت

یافتن موجودیبرنامه   

 صورتحساب ماهانه

2 باجه  

 سیستم عامل
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 ای برای یک محیط عملیاتی اد و تولید یک سیستم پایگاه دادهمراحل ایج

را  مشخص یاتیعمل یطمح یک یبرا یارابطه داده یگاهپا یک سازیپیادهو  یطراح یجاد،ا
  .انجام شوند یببه ترت یدخالصه کرد. مراحل کار با 11 توان در شکلیم

 

  هافعالیتپاسخ به 
 ببرید.                            نام را مشهور داده پایگاه مدیریت یهاستمیس از نمونه چند

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

 ید:تارنمای زیر مراجعه کن ها بهبندی انواع سیستمرتبههی از برای مقایسه و آگا
https://db-engines.com/en/ranking 

 طراحی جدول جدید – 2کارگاه 
(: یکی از صفات )شناسه( موجودیت به انتخاب طراح است Primary Keyکلید اصلی )

های آن موجودیت، دارای خاصیت یکتایی مقدار که مقادیر آن به ازای تمام نمونه
باشد. نقش کلید اصلی این است که امکان ارجاع به سطر خاص از جدول یا )غیرتکراری( 

 کند.نمونه موجودیت از بقیه را فراهم می امکان تشخیص یک

 کنجکاوی 

 16ص 

ای از طریق بررسی دقیق مدارک )ورودی و خروجی(، مصاحبه تشخیص نیازهای پایگاه داده
های شرکت، بررسی دقیق نیازهای گزارشی و خروجی با کاربران سیستم فعلی، بررسی فرم

 مورد انتظار از سیستم

 

ها ساختار جدول Accessیا   SQL Serverهای هایی مانند برنامه DBMSاز طریق 
های محیط عملیاتی بصورت کنیم. اطالعات واقعی مربوط به موجودیتسازی میرا پیاده

 شوند.سازی میها )سطرها( ذخیرهرکوردهایی در قالب جدول

ها، ارتباط ها، صفت آنای، در محیط عملیاتی مورد نظر، موجودیتبا توجه به نیازهای داده
، مدلسازی انجام ERها و چندی ارتباط را شناسایی کرده و با رسم نمودار بین موجودیت

 شود.می

ها( تبدیل ای )جدولو اجزاء آن طبق قواعد خاص به مدل رابطه ERدر این مرحله، نمودار 
دهند و ها را تشکیل میها، ستونها، صفات موجودیتشوند. در این جدولنگاشت میو 

 سازند.شوند، سطرها را میها و اطالعات واقعی )که بعداا وارد میداده

 سازی وپیاده
برداری از بهره

 پایگاه داده

طراحی 
منطقی پایگاه 

 داده

مدلسازی 
 هامعنایی داده

شناخت و تحلیل 
های نیازمندی

 ایداده
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 :(هاستون) تعیین نوع داده فیلدهامورد  در هاییصیهتو

 ای قرار است درداده نوع نخست باید مشخص کنیم که چه برای تعیین نوع داده یک فیلد،
را، برای تمام  )عدد، نویسه و ...(. در مرحله دوم، باید محدوده مقادیر آن آن ذخیره شود

شود، انجام می هاداده سپس عملیاتی که احتماالا روی. یمکنی موجودیت، شناسایی هانمونه
شود. به چند به راحتی نوع داده مناسب تشخیص داده می این اساس، کنیم. برتعیین می

 نمونه زیر دقت کنید:
 است.  نویسه کافی FieldSize 30با  Short Textنام خانوادگی: نوع داده  نام، •

 شودمی: عددی است، اما چون محاسبات ریاضی روی آن انجام نو موبایل تلفنشماره  •
با  Short Text، بهتر است نوع داده شودمیعدد ذخیره نحالت و صفر اول هم در 

FieldSize  نویسه تعیین شود. 11حدود 

 یالدیمصورت ذخیره تاریخ را به Date/Timeاز آنجا که نوع داده تاریخ شمسی:  •
 یورود یانتخاب و الگو Short Text آن رانوع داده شود توصیه میآورد لذا یفراهم م

 .کنید یینمورد نظر تع قالببا  Input mask یژگیرا با استفاده از و آن

را از نوع داده  توان آن: عددی است و می(هاموجودیت)شناسه  کدهای عددی •
Number  باFieldSize  اندازهLong Integer صورت شماره خودکار ه یا ب

(AutoNumber ).در نظر گرفت 

با  Numberرا از نوع داده  توان آنعددی است و میتعداد واحد یک درس:  •
FieldSize  اندازهByte .در نظر گرفت  

  هاپاسخ به فعالیت

 چیست؟ Click to Addبه نظر شما دلیل وجود ستون 
توان با انتخاب از و می شودمیباز  هادادهاگر روی آن کلیک کنیم، لیستی از انواع  :پاسخ

 د.ع داده انتخابی به جدول اضافه کرآن، ستون جدیدی با نو
 

 کلید ایجاد بدون را جدول وجود دارد؟ اگر اصلللی کلید تعیین برای دیگری روش چه -

 ؟افتدیم اتفاقی کنید چه ذخیره اصلی

را انتخاب  Primary Keyکلیک کرده و گزینه در سمت چپ فیلد موردنظر راست پاسخ:
 کنیم.یم
 افتد؟یم یچه اتفاق یدکن یرهذخ یاصل یدکل یجاداگر جدول را بدون ا -

امکان ارجاع به سطر خاص از جدول یا امکان تشخیص یک نمونه کلید اصلی، پاسخ: 
. یکی دیگر از اهداف تعیین کلید اصلی در جدول، رعایت کندمیرا فراهم  موجودیت از بقیه

شویم می قاعده جامعیت است. یکی از مشکالتی که با عدم تعریف کلید اصلی دچار آن
 عنوانبه است،فرد هی که منحصر بآموزدانشعنوان مثال اگر کد ه . بافزونگی اطالعات است

چندین بار در جدول تکرار ممکن است  آموزدانش اطالعات یک شودکلید اصلی معرفی ن
  .و متوجه نشویم شود

 کنجکاوی 

 19ص 

 کنجکاوی 

 23ص 
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( Yes) شویم که با تأیید آنمواجه می پیامین کلید اصلی، با با عدم تعیی Accessدر 
ه جدول )شماره خودکار( ب AutoNumber صورتبه و IDستون کلید جدیدی با نام 

 .  شودجدول بدون کلید ذخیره می(، No) . در صورت عدم تأییدشودمیاضافه 
 
 .یسیدآن بنو ۀشامل داده را به همراه ترجم یلدهشدار هنگام حذف ف یامپ

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. 
دائمی حذف  صورتبههای آن)ها( را هید فیلد)ها( انتخابی و همه دادهآیا می خوا :پاسخ

 .کنیدکلیک  Yesکنید؟ برای حذف دائمی فیلد)ها( روی دکمه 

  (Foreign keyخارجی ) کلید
در  آن راکلید اصلی باشد و  Table1در جدولی مانند  Aطور کلی، اگر صفت )ستون( هب

کلید  عنوانبه Table2در جدول   Aاستفاده کنیم، ستون Table2جدولی دیگر مانند 
  .شودمیخارجی شناخته 
در  ،(StudentCode)صفت شماره هنرجو   studentدر جدولمدرسه، در مثال سیستم 

، صفت کد teacherو در جدول  (CourseCode) صفت کد درس  courseولجد
 د.نشوبه عنوان کلید اصلی انتخاب می (TeacherCode) هنرآموز

در ( StudentCode, TeacherCode, CourseCode)صفات ، چون teachدر جدول 
وان اند، پس هر کدام به عندهش ، کلید اصلی هستند و در این جدول استفادهول دیگراجد

 .شوندمیمحسوب کلید خارجی 
 ،که نمایش یک موجودیت است جدولارتباط بین یک  کلید خارجینقش کلید خارجی: 

، teachدر جدول  StudentCode؛ مثالا کلید خارجی کندمیرا برقرار  هاجدولو بقیه 
 .کندمیامکان ارتباط هنرجو با درس را مشخص 

 چیست؟( Referential Integrity) قاعده جامعیت ارجاعی

 مقداربر اساس آن، کلید خارجی است.  رناظر بای بان ساده، این قاعده پایگاه دادهبه ز
جدول حاوی یعنی د در جدول مرجع )ستون( کلید خارجی حتماا بای شده برای صفتوارد

  .به شرطی که جزء کلید اصلی نباشد ،خالی باشد تواندمیوجود داشته باشد یا کلید اصلی 
ذخیره  Courseها در جدول و درس Studentبا فرض اینکه اطالعات هنرجویان در جدول 

 فقط StudentCode(، در ستون teach) شده باشند. در این صورت، در جدول تدریس
موجود باشند و همچنین در  Studentد که در جدول توان درج کرکد هنرجویانی را می

د که در جدول توان ثبت کرمیهایی را از این جدول، فقط کد درس CourseCodeستون 
Course (.12)شکل  موجود باشند 

در جداول مرتبط را در هر زمان از حیات سیستم،  هادادهقاعده جامعیت ارجاعی، سازگاری 
 تغییر کند Student. بدین معنا که اگر کد هنرجویی در جدول کندمیتضمین 

 شودهم باید این تغییر منعکس  teachروزرسانی(، در این صورت در جدول )به

 کنجکاوی 

 24ص 
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کلید اصلی(  )حاوی (. همچنین، اگر سطری از جدول اصلیCascadeروزرسانی آبشاری )به
همان مقدار کلید  ارای)حاوی کلید خارجی( که د حذف شود، سطرهایی از جدول وابسته

  )حذف آبشاری(. باشند، نیز حذف خواهند شد

  

 جدول ها ینارتباط ب یجادا - 4کارگاه 
کار  نیارتباط برقرار کنیم و چه ضرورتی برای انجام ا جدول اصالا چرا ما باید بین چند

 است؟

 یاتیعمل یطدر محها یتموجودبین رابطه تعامل و  یانگرارتباط بگفت که  توانمیدر پاسخ 
شوند و ارتباط آنها توسط می سازیپیادهجدول  صورتبهدر عمل  هاموجودیت است.

سرعت و کارایی  ، دقت، سازگاری،کار ینبا ا همچنین. شودمیکلیدهای خارجی برقرار 
 .کندیافزایش پیدا م لدهایروزرسانی رکوردها و فهفرآیند ب
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 Accessمدرسه در  یستمس یبانک اطالعات  یهاجدول سازیپیاده

که  هاجدولرسد. با توجه به مشخصات سازی میپیادهاز طراحی منطقی، نوبت به  پس

 . دسازی کرپیاده 13را طبق شکل  هاجدول توانمی ،(2)جدول  اندقبالا طراحی شده
و  هاجدولپیوند  14ها، باید طبق شکلهمچنین برای اعمال یکپارچگی و جامعیت داده

 و تنظیمات الزم را انجام داد. هدو خارجی را برقرار کر اصلیکلیدهای ارتباط بین 
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  پس از تدریس

 فعالیت تکمیلی  الف( 
شده آنها ارائه که قبالا نمودار ساده ، آژانس تاکسیمانند فروشگاه ارائه چند تمرین عملی

ی مربوطه، هاجدول سازیپیادهو سپس  ER به کمک نمودار سازیمدل، با شروع از شد
  .شودمیبه عنوان فعالیت تکمیلی در کالس درس یا فعالیت منزل پیشنهاد 

توانند در محیط عملیاتی کتابخانه، یک کتاب را چندین عضو میای دیگر، به عنوان نمونه
ای ساده از نمونه ببرد. تواند چند کتاب را به امانتر عضو هم میهبه امانت ببرند و 

 کنید.مشاهده می 15یک کتابخانه را در شکل  ER سازیمدل



 

34 

برای موجودیت  دقت شود هر موجودیت ممکن است چند شناسه داشته باشد. در اینجا
هر دو خاصیت یکتایی مقدار و شناسه بودن را دارند و  ،کد عضوو  کد ملیعضو، دو صفت 

ه ، یکی را بسازیپیاده، به دلخواه یا بر اساس مالحظات هاجدولطراح در مرحله طراحی 
برای موجودیت کتاب  شابکو  کتاب کداین امر در مورد  د.کنعنوان کلید اصلی انتخاب می

 هم صادق است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ارزشیابی پایانی  ب( 
آژانس  :یک محیط عملیاتی مانندیابی پایانی این واحد یادگیری برای ارزششود پیشنهاد می

ده و با طرح سواالتی از مطالب کلیدی را انتخاب کرتاکسی تلفنی، فروشگاه یا کتابخانه 
به  مطرح شده، سطح مهارت و شایستگی هنرجویان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهید.

و مطابق جدول  (5)شکل  ایمدر نظر گرفتهرا فروشگاه محیط عملیاتی در اینجا عنوان نمونه 
 .دهیممیرا مورد ارزیابی قرار  هنرجویانسطح شایستگی زیر 

  

N 

M 

 عضو

 کتاب

 امانت

 کد عضو
 خانوادگینام  نشانی

 کد ملی

 تلفن

 کد کتاب

 ناشر

 عنوان

 تاریخ چاپ

 امانت تاریخ تاریخ تحویل

 مؤلف

 نام 

 شابک

 مترجم
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 مراحل )حداقل نمره(

تعیین 
موجودیت و 

 صفات

 (1موجودیت )

تجزیه و تحلیل 
 (1) هاارتباط

 ایجاد پایگاه داده 
مرحله  -2)

 بحرانی(
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 3 2 1 3 2 1 3 2 1 حداقل نمرهسوال /  ردیف

1 

های محیط موجودیت -
عملیاتی فروشگاه و صفات آنها 

 را تعیین کنید.
صفت شناسه را برای هر  -

 موجودیت مشخص کنید.

✓ ✓ ✓        

2 
نوع و ماهیت ارتباط بین 

ها را با رسم نمودار موجودیت
ER   .نمایش دهید 

   ✓ ✓ ✓     

3 

را در  Shopپایگاه داده  -
access  ایجاد و در درایوD: 

 ذخیره کنید.
 های پایگاه داده راجدول -

ایجاد و نوع داده مناسب 
 فیلدها را تعیین کنید.

ها را برقرار ارتباط بین جدول -
کرده و تنظیمات کنترل 
 یکپارچگی را انجام دهید.

      ✓ ✓ ✓  
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 2واحد یادگیری 

 شایستگی توسعه پایگاه داده

 تدریسمقدمات 

 ورود به بحث
هنرجو در این واحد یادگیری، قرار است با مفاهیم و عملیات ثبت، ویرایش، حذف و بازیابی 

گیری آشنا شود.  ابتدا الزم است یک محیط عملیاتی بندی و گزارشاطالعات و دسته
سازی شده باشند. سپس با طرح ها طراحی و پیادهمناسب در نظر گرفته شده و جدول

ربری یک سیستم اطالعاتی، اعمال مربوطه سازماندهی و در های کاها و نیازمندیپرسش
 .شودهای نمونه مفاهیم و کاربرد آنها تفهیم حین تدریس با داده

 های زیر و کنجکاو کردن هنرجویان آغاز شود:تواند با روشتعیین سطح می

 شود؟نام شما در سیستم مدرسه، چگونه انجام میاز هنرجویان سؤال کنید ثبت •
نامی شما نیاز به ویرایش و اصالح ویان سؤال کنید اگر اطالعات ثبتاز هنرج •

 داشته باشد، چگونه این کار باید صورت گیرد؟
بر روی یک جدول  توانیمچه تغییراتی را  بزننداز هنرجویان بخواهید حدس  •

 آماده اعمال کرد؟
 دلیل انجام این تغییرات چیست؟ •

 شود؟چگونه انجام میتهیه گزارش کارنامه آخر ترم شما  •

بندی مطالب مطروحه، آنها را به سمت اعمال های هنرجویان و جمعسپس با توجه به پاسخ
 اساسی پایگاه داده )درج، حذف، ویرایش و بازیابی اطالعات( راهنمایی کنید. 

 تدریس

 اضافه کردن رکورد به جدول – 1کارگاه 
سازی، یک زبان استاندارد برای پیادهSQL (Structured Query Language ) زبان

( است و تقریباا توسط تمام ی)جدول یای اطالعاتی رابطههابانکمدیریت، نگهداری و کار با 
زبان  ینشود. اداده سروکار دارند، پشتیبانی می یگاهکوچک و بزرگ که با پا یهایستمس

 . استجوها وپرس احیها و طرداده یروزرسانو به یرهذخ یف،تعر یبرا یدستورات یدارا
نویسانی ی اطالعاتی سروکار دارند و همچنین برنامههابانکطراحان و افرادی که به نوعی با 

ای با این زبان آشنایی داشته باشند. البته کنند، باید تا اندازهاستفاده می هابانککه از این 
ممکن د و کنها را تأمین نمیایگاه دادهپنویسان این زبان به تنهایی کلیه نیازهای برنامه

 یواسط کاربر یهابرنامه یطراح ی( برا#Cد )مانن یک زبان برنامه نویسی مکملاست 
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بتواند  یتا کاربر عاد باشد یازها و چاپ آنها( مورد نگزارش یهها، تهها، پردازش)منوها، فرم
 . ها کار کندو داده یستمبا س یواسط کاربر ینا یقاز طر

 

 

 یادگیری –مشکالت متداول در فرآیند یاددهی 
 توانمی Accessراحتی در محیط برنامه وقتی بهممکن است هنرجویان سوال کنند که 

این کارها را  SQLاطالعات را وارد، ویرایش یا حذف نمود، چه لزومی دارد با دستورات 
 انجام دهیم؟

یک زبان استاندارد برای ذخیره، ویرایش و بازیابی اطالعات در پایگاه داده  SQLپاسخ: 
ها و انتخاب اطالعات بر اساس شرایط خاص، است. برخی اعمال مانند آمارگیری از داده

 .بسیار مشکل است SQLدر تمام رکوردها و ... بدون  هاستونروزرسانی و به ویرایش

  هاتیفعال پاسخ به
 دو راه دیگر برای درج رکورد پیدا کنید.

 :پاسخ
( یک رکورد جدید ایجاد ٭با تایپ مقادیر فیلدها در ردیف آخر رکوردها )عالمت  (1

 شود.می
 Datasheetنمای  در پایین NewRecord دکمهکلیک روی  (2
 

 studentو   teaherرکوردهای زیر را به جدول  INSERT INTOبا استفاده از دستور 
 اضافه کنید.

INSERT INTO teacher (TeacherCode, TeacherName, TeacherFamily, 

TeacherTel) 

VALUES (1011 ,' 34558896' ,  'رنجبر'  , 'علی') 

 فعالیت کارگاهی

 34ص 

 کنجکاوی 

 34ص 



 
 

38 

 

INSERT INTO student (StudentCode, StudentName, StudentFamily, 

StudentTel) 

VALUES (156,  '35429902'  ,  'عزیزی'  ,  'حامد') 

را برای  1011را برای فیلد کد درس، مقدار  5563را باز کرده و مقدار  teachجدول  -
آموزی وارد کنید. پس از ثبت کد دانش را به برای فیلد 153فیلد کد کارمندی و مقدار 

 دهد؟این رکورد چه اتفاقی رخ می
ثبت نشده باشد،   (Courseها )در جدول درس 5563پاسخ: اگر قبالا درسی با کد 
در  3شویم )به پاسخ سوال خطا مواجه می پیامشود و با اطالعات این ردیف ثبت نمی

 بخش فعالیت تکمیلی پایانی مراجعه کنید(.
 امکان ورود مقادیر تکراری برای فیلدهای کلید خارجی را بررسی کنید. -

کند و کد هنرجو کند. چون مثالا یک هنرجو چند درس اخذ میپاسخ: مشکلی ایجاد نمی
 ممکن است تکرار شود.

 امکان خالی بودن فیلدهای کلید خارجی را بررسی کنید. -
شویم و مفهوم آن این خطا مواجه می پیامپاسخ: اگر مقدار کلید خارجی خالی باشد، با 

 است که مقدار کلید خارجی باید با جدول اصلی مطابقت داشته باشد.

 ویرایش رکوردها - 2کارگاه 
(، first) نیاول، next)) یبعد(، prev) یقبلی هادکمهتوان از در زمان ویرایش رکورد می

 د.استفاده کر Datasheet( در پایین پنجره last) نیآخر
 هاپاسخ به فعالیت

نظر شود، کدام رکوردهای جدول صرف UPDATEدر دستور  WHEREاگر از عبارت  -
 روزرسانی خواهند شد؟ به

  روزرسانی خواهند شد.تمام رکوردها )سطرها( ی جدول به در این صورت :پاسخ
 

 از را شد اضافه teacherجدول  به قبلی هایفعالیت در که هنرآموزی تلفن شماره -
 دهید. تغییر 4557796 به 34558896

UPDATE teacher  

 SET TeacherTel  =  '34557796'  

WHERE TeacherTel =  '34558896' 

 دهید. تغییر 53 به را 'نیاعزیزی حامد' با نام هنرجویی به مربوط آموزیدانش شماره -

UPDATE  student  
 SET  StudentCode = 53 

WHERE   StudentCode = 156        

' = AND (StudentFamily ( 'حامد'=StudentName)  WHERE  یا یان یزیعز ') 

 کنجکاوی 

 35ص 

 فعالیت کارگاهی

 35ص 
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 حذف رکوردها - 3کارگاه 
. مگر اینکه با ستین برگشت قابلهای پایگاه داده اعمال روی دادهدر نظر داشته باشید که 

 ها را به وضعیت قبل برگردانیم.شده قبلی، دادهنشانی پشتیبان تهیهباز

 هافعالیتپاسخ به 
 دارد؟ وجود رکورد حذف برای دیگری روش
 Deleteو انتخاب گزینه   Datasheet ی سطر موردنظر در نمایرو راستبا کلیک :پاسخ

Record د.توان یک رکورد را حذف کرمی  
 

 حذف را 1011 کارمندی کد با هنرآموزی ، رکوردDELETEدستور  از استفاده با -
 کنید.

DELETE FROM  teacher  
WHERE TeacherCode =  1011 

جدول  از را است دورقمی آنها آموزیدانش کد که هنرجویانی تمامی اطالعات -
student  .حذف کنید 

 باشد: 99تا  10پاسخ: منظور از کد دو رقمی یعنی بین 
DELETE FROM  student  

WHERE   (StudentCode >=10) AND (StudentCode <100) 
؟  شودیم حذف جدول حذف و نتیجه را بررسی کنید. آیاهمه رکوردهای جدول را  -

 شود.ی آن حذف میرکوردهاشود. فقط پاسخ: خیر جدول حذف نمی

 SELECTوجو با استفاده از دستور پرس یجادا - 5کارگاه 
  هاپاسخ به فعالیت

 یانیاز هنرجو یکه فهرست یدکن یجادوجو اپرس یک SELECTبا استفاده از دستور 
باهم ادغام  یلدف یکآنها در  یدهد. نام و نام خانوادگ یشاند، نمارا اخذ کرده یکه دروس

 .داده شود یشنما یدر خروج یزن یانهنرجو یآموزشده و شماره دانش

SELECT  DISTINCT student.StudentCode , StudentName + ' ' + 

StudentFamily AS StudentFullName, StudentTel  
FROM  student , teach 

WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode) 

 

  

 فعالیت کارگاهی

 37ص 

 فعالیت کارگاهی

 42ص 

 کنجکاوی 

 36ص 
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 رکوردها سازیمرتب -6 کارگاه
 هایتپاسخ به فعال

را براساس  courseجدول  ORDER BYو عبارت  SQLبا استفاده از دستورات  -
 ید.مرتب کن یصورت صعود نام دروس و سپس تعداد واحد آنها به

SELECT  CourseCode,  CourseName, Unit 

FROM  Course 

ORDER BY  CourseName, Unit ASC 
 

 استفاده از توابع تجمعیو  وجوبندی نتایج پرسگروه - 7کارگاه 
 ی غیر از آنهایى که در توابع تجمع  SELECTعبارتجلوی های تمام فیلدکه  دقت کنید

Sum,Min,Count اند، باید در لیست قسمتشدهاستفاده  GROUP BY  آورده شده
 9برای شرح بیشتر به سوال  باشد. وجوپرس های مورد نظرفیلد بر اساس بندى بایدگروهو 

 .کنیدن در قسمت فعالیت تکمیلی مراجعه و پاسخ آ

 هایتپاسخ به فعال

را براساس  یانهنرجو یکه نام و نام خانوادگ یسیدبنو یارا به گونه SELECTدستور 
 .دهد یشکرده به صورت توأم نما یبندو نام درس گروه یلیتحص یهپا

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 

 Wizardایجاد گزارش با استفاده از  - 8کارگاه 
 و آسان بسیار یک روش اما شده است؛انیب Wizard ایجاد گزارش روش برای کتاب در

 فیلدها نام فقط گزارش نوع ینا .است Auto Reports از استفاده ایجاد گزارش برای سریع
 صورت زیر است:. مراحل کار بهکندیم لیست را متناظر مقادیر و

 .جوی مورد نظر را انتخاب کنیدوسپرجدول یا  (1

 کلیک کنید.Create از زبانه Reports روی گزینه  (2

 دهد.نشان مى Preview و آن را در نماى ساخته رامرتبط  گزارش، Access برنامه (3

 گزارش را ذخیره کنید. (4

 

 فعالیت کارگاهی

 44ص 

 فعالیت کارگاهی

 47ص 
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Auto Report و نیازی به استفاده از ابزارهای نمای کندیطراحی گزارش را ایجاد م 

Design و ساخت گزارش نداریم. 
 

 (1پروژه فاز )
 پایگاه داده کتابخانه

در آخر مبحث واحد  ERهای کتاب و عضو، ارتباط امانت و صفات آنها در نمودار موجودیت
 .ارائه شد 15یادگیری اول در شکل 

 کنیم. های مربوطه را به شکل زیر طراحی میجدول، ERبا توجه به نمودار 
 های سیستم کتابخانه مدرسهمشخصات جدول -1جدول

 کلید ها هاعنوان ستون عنوان جدول

 کتاب

Books 

BookCode, Title, Subject, 

Author,Publisher,PublishYear 

 کلید اصلی:
BookCode 

 عضو
Members 

MemberCode, FirstName, 

LastName, NationalCode, Tel, 

Address 

 کلید اصلی:
MemberCode 

 امانت
Borrow 

BookCode ,  MemberCode, 
BorrowDate, DeliveryDate 

 کلید اصلی:
BookCode ,  MemberCode 

 کلیدهای خارجی:
BookCode ,  MemberCode 

ها ، تعریف کلیدهای اصلی و خارجی و ارتباط بین جدولAccessها در سازی جدولپیاده
 کنیم:تنظیم می 21و  20و قواعد جامعیت را مطابق شکل 
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رکورد(.  10ها وارد کنید )هرکدام حدود مشخصات چندین کتاب، عضو و امانت را در جدول
 دقت کنید. 22های شکل به نمونه
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 وجو طراحی کنیم:خواهیم برای موارد زیر پرسحال می

 فهرست اعضا •

SELECT * FROM Members; 

 فهرست کتاب ها •

SELECT * FROM Books; 

 یسیبا موضوع برنامه نو ییفهرست کتاب ها •
SELECT *  FROM Books 

WHERE Subject = ' یسیبرنامه نو '; 

 اند.را به امانت گرفته یکه کتاب ییاعضا تفهرس •

منظور اعضایی است که در ارتباط امانت مشارکت دارند. از عالمت * برای انتخاب و نمایش 
کنیم. برای اینکه سطرهای تکراری یک بار های جدول مورد نظر استفاده میهمه ستون

 به کار رفته است: DISTINCTظاهر شوند، واژه 
SELECT DISTINCT Members.* 

FROM Members, Borrow 

WHERE Members.MemberCode = Borrow.MemberCode; 
 اند.که هنوز کتاب امانت گرفته شده را برنگردانده ییاعضا فهرست •

 ISبرنگرداندن کتاب به این معناست که فیلد تاریخ تحویل خالی باشد که توسط عملگر 

NULL  درSQLگیرد، بررسی خالی بودن یک ستون انجام می. 
SELECT DISTINCT Members  . * 
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FROM Members, Borrow 

WHERE (Members.MemberCode = Borrow.MemberCode) 

AND (DeliveryDate IS NULL); 
 اند.که تاکنون امانت گرفته ییهااعضا و تعداد کتاب فهرست •

 GROUPبندی آنها توسط عبارت های امانت گرفته شده هر عضو با گروهتعداد کتاب

BY  و تابع تجمعیCOUNT( ) شودیمحاسبه م: 
SELECT Members.MemberCode, FirstName, LastName,  

COUNT(*) AS  ]تعداد کتاب[  

FROM Members, Borrow 

WHERE Members.MemberCode = Borrow.MemberCode 

GROUP BY Members.MemberCode, FirstName, LastName; 
که کتاب را امانت  یکسان یشده به همراه اسامگرفته امانت یهاکتاب فهرست •

 اند.گرفته

ها، اعضا و امانت در سه جدول مجزا قرار دارند، پس باید سه جدول چون مشخصات کتاب
 در عبارت شرطی نوشت:دوی آنها را بهرا با هم ترکیب کرد و شرط پیوند دو

SELECT Books.BookCode, Title, Subject, Author, FirstName, 

LastName 

FROM Books, Members, Borrow 

WHERE (Books.BookCode = Borrow.BookCode)  

AND (Members.MemberCode = Borrow.MemberCode); 

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

 موجود است.
 

 پس از تدریس

 الف( نمونه فعالیت تکمیلی
یم با طرح توانمیکرده باشیم، حاال  سازیپیادهبا فرض اینکه قبالا بانک اطالعاتی مدرسه را 

داده،  پرسش و سناریوهایی از محیط واقعی یک سیستم کامپیوتری مبتنی بر پایگاه
های کاربر سیستم را برآورده سازیم. برای انگیزه بیشتر، هنرجویان را تشویق کنید نیازمندی

که خود را مثالا به جای مسئولین مدرسه تصور کنند و ببینند که از سیستم چه انتظاراتی 
ها، ند از سیستم بخواهند. سپس پرسشتوانمیهایی را دارند و چه عملیات و گزارش

الی این واحد یادگیری در هبندی کنید و در البها را یادداشت و دستهنیازمندی و انتظارات
 ها پاسخ آنها را پیدا کنید. کارگاه
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های زیر استفاده کنید که پاسخ آنها را در ها و نیازمندیید از پرسشتوانمیبرای شروع 
 ادامه خواهید دید:

گام ثبت نام یک هنرجو، کد یک هنرجوی جدید را چگونه ثبت نام کنیم؟ اگر هن (1
 افتد؟ی تکراری وارد شود، چه اتفاقی میآموزدانش

برای ثبت اطالعات هنرجویان طراحی شده است. از  Studentپاسخ: فرض کنید جدول 
 :شوددستور زیر برای ثبت اطالعات هنرجو استفاده می

INSERT INTO student (StudentCode, StudentName, 

StudentFamily, StudentGrade, StudentTel) 

VALUES (11,  '445566' , 'دهم' , 'محمدی' , ' امیر') 
 

تواند ( نمیاصلی )کلید ستون شناسهباشد، ثبت شده  "11"با کد  هنرجوییقبالا  اگر
تکراری جدید به اید یک کد غیرشود و ب، در نتیجه سیستم با خطا مواجه میتکراری باشد

 . شودم تا دستور اجرا آن اختصاص دهی
 زیر است: صورتبهبخشی از متن پیام خطای تکراری بودن مقدار ستون کلید 

 
 یا

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

، که هنرآموزی 11برای هنرجویی با کد  40با کد « سازیتوسعه و برنامه»اخذ درس  (2
 کند، ثبت کنید.در سال تحصیلی جاری تدریس می آن را 101با کد 

 زیر است: صورتبهپاسخ : اطالعات ثبت این درس 
INSERT INTO teach (StudentCode, TeacherCode, CourseCode, 

 EducationYear)  

VALUES(11, 101, 40 , '96-97')
 

شوند ( موجود نباشد، اطالعات ثبت نمیcourseها )در جدول درس "40"اگر درسی با کد 
توان درسی را اخذ نمود که . یعنی نمیشود وال قبل( صادر میخطا )مشابه مورد س پیامو 

 هاموجودیت)ثبت نشده است(. این قانون و کنترل توسط تعریف ارتباط بین  موجود نیست
(. پس باید اول این درس را در جدول 16)شکل  شودو تعیین کلیدهای خارجی اعمال می 

 کرد و سپس اخذ درس را انجام داد. ها ثبتدرس
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بت )مانند کد هنرجو( حین ثبت نام، اشتباه ث اگر قسمتی از اطالعات یک هنرجو (3
 شده باشد، برای ویرایش و اصالح آن چه باید کرد؟ 

صحیح است، با  53نام شده ولی کد ثبت 153وی مورد نظر قبالا با کد پاسخ : اگر هنرج
 شود:دستور زیر اصالح می

UPDATE  student  

SET  StudentCode = 53 

WHERE   StudentCode = 153  

 

 
موجود نباشد، دستور اجرا خواهد  WHEREهنرجویی با شرایط تعیین شده در عبارت  اگر

 شد اما بر هیچ سطری تأثیر نخواهد گذاشت. 
(، در هر ردیفی teach)جدول  هایی هم اخذ کرده باشدهمچنین اگر این هنرجو قبالا درس

و قاعده ( ثبت شده باشد، به دلیل تعیین کلید خارجی StudentCode) که کد هنرجو
اصالح  53به  153خودکار توسط سیستم، کد آن از  صورتبه(، 17)شکل  جامعیت ارجاعی

 خواهد شد.
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 ( اشتباه ثبت شده باشد،23تا  15)از کد  اگر پایه تحصیلی تعداد زیادی از هنرجویان (4

 23و  15قط دو هنرجوی با کد روش سریع و آسان برای اصالح آن چیست؟ اگر ف
 اصالح داشته باشند چگونه عمل کنیم؟به نیاز

 "دهم"، "یازدهم"به جای  23تا  15پاسخ: اگر فرض کنیم پایه تحصیلی هنرجویان با کد 
 شود:ثبت شده باشد، با دستور زیر اصالح می

UPDATE  student  

SET  StudentGrade = 'یازدهم' 

WHERE   (StudentCode >= 15) AND (StudentCode <=23) 

 

 شوند:زیر نوشته می صورتبههایی که روی یک بازه یا محدوده پیوسته هستند، شرط

 (مقدار پایان  =>   نام ستون)  AND  ( مقدار شروع  =<  نام ستون )
(StudentCode >=15)  AND (StudentCode <=23) 

د توان استفاده کرهم می BETWEENبرای کنترل یک بازه یا محدوده پیوسته از عبارت 
 شود:که شامل مقدار ابتدا و انتهای محدوده هم می

ستوننام      BETWEEN  مقدار شروع   AND مقدار پایان     

StudentCode BETWEEN 15  AND  23 

 

شرط را  OR، نیاز به اصالح دارند، با ترکیب منطقی 23و  15اگر فقط هنرجویان با کد 
کار هرا ب ANDمی نویسیم تا هر دو نفر را شامل شود. دقت کنید که اگر ترکیب منطقی 

کند، چون معنای شرط، هنرجویانی خواهد بود که همزمان دارای بریم، دستور عمل نمی
 باشند! 23و  15کد 

… 

WHERE (StudentCode=15) OR (StudentCode =23) 
 
. یعنی استم رقمی، چهار رق دوفرض کنید طبق بخشنامه جدید، کد هنرجو به جای  (5

 اضافه شود. این کار را چگونه انجام دهیم؟  1000به هر کد هنرجو باید عدد 

 شود:پاسخ: اصالح کد هنرجویان با دستور زیر انجام می
UPDATE  student  

SET  StudentCode = StudentCode + 1000 

 

 داریم.را برمی WHEREچون همه کدها باید اصالح شوند، شرط و عبارت 
اگر هنرآموزی به دلیل ناهمانگی وقت خود با برنامه هفتگی مدرسه، نتواند همکاری  (6

 خود را ادامه دهد، چگونه اطالعات او را از سیستم آموزشی مدرسه حذف کنیم؟ 

 شود:( با دستور زیر انجام می109پاسخ : حذف هنرآموز )مثالا با کد 
DELETE FROM teacher     WHERE (TeacherCode = 109) 
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اگر هنرآموزی با شرط تطبیق نکند، دستور اجرا خواهد شد؛ اما تأثیری روی اطالعات 
 نخواهد داشت. teacherجدول 

به آمد، وبه دلیل مشکالت رفتها، از ثبت نام و اخذ درس پسفرض کنید هنرجویی  (7
 اطالعات ثبت نامی او را حذف کرد؟ توانمیشود. چگونه هنرستان دیگری منتقل می

 شود:( با دستور زیر انجام می18نظر )مثالا با کد : حذف هنرجوی موردخپاس
DELETE FROM student     WHERE (StudentCode = 18) 

. همچنین به شود حذف می Studentبا اجرای دستور فوق، اطالعات هنرجو از جدول 
 ورتصبهگزینه آخر(،  15)شکل  دلیل تعیین کلید خارجی و قاعده جامعیت ارجاعی

های مربوط به این هنرجو نیز حذف خواهند خودکار توسط سیستم، اطالعات اخذ درس
 .شد

لیست حضور و غیاب هنرجویان در سال تحصیلی جاری برای یک درس خاص را به  (8
 ترتیب الفبایی نام خانوادگی و سپس نام آنها تهیه کنید.

را  هنرجو و تدریس باید دو جدول ،اندکه درس اخذ کرده یانیهنرجونمایش  یبراپاسخ: 
( به هم مرتبط ساخت که در عبارت شرطی هنرجو)کد  بر اساس ستون مشترک

WHERE زیر نوشته می شود: صورت به 
 WHERE (student.StudentCode = teach.StudentCode) 

تنظیم  (20)مثالا کد سال تحصیلی جاری و کد درس مورد نظر روی له هم أشرط مس
در آخر توسط  .شودترکیب می هاجدولشرط پیوند با   ANDبا عملگر منطقی که شودمی

 بر اساس نام خانوادگی و سپس نام خروجی مرتب خواهد شد. ORDER BYعبارت 
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 هر دو جدول وجود دارد، برای جلوگیری StudentCodeدر ضمن چون کد هنرجو )
نقطه کنار نام ستون مشترک نوشت  از ابهام، باید نام جدول را همراه با

(student.StudentCode) .رو خواهیم شد:هدر غیر این صورت با خطای زیر روب 
 دست آورید.ه عداد هنرجویان هر پایه تحصیلی را به تفکیک ب (9

ه کار ب (*)COUNTدست آوردن تعداد و شمارش سطرها، تابع محاسباتی ه ببرای پاسخ: 
اس ستون خاص شمارش صورت گیرد، نام ستون داخل پرانتز رود. اگر بخواهیم بر اسمی

 GROUPبندی )شود. برای انجام شمارش روی هر پایه تحصیلی باید از گروهنوشته می

BYعبارت  ی( استفاده کنیم. پس پایه تحصیلی را جلوSELECT نویسیم و عیناا این می
. کنیمقید می GROUP BYعبارت  یستون را جلو

SELECT StudentGrade, COUNT(*) AS ]تعداد هنرجو[   

FROM student 

GROUP BY StudentGrade 

 

ی استفاده شده در هاستونی مورد نظر، مقادیر هاستونبر اساس  GROUP BYعبارت 
. عملکرد کندبندی میبات مربوطه را انجام داده و دستهتابع تجمعی را در نظر گرفته، محاس

 بینید.می 18در شکل  آن را
اند، را بدست آورده 17ود، نمره باالی شده خعداد هنرجویانی که در هر درس اخذت (10

 به تفکیک درس نمایش دهید.

آید. برای انجام بدست میروی کد هنرجو،  COUNTپاسخ: تعداد هنرجویان از تابع 
مشخصات درس ( استفاده کنیم. GROUP BYبندی)شمارش روی هر درس باید از گروه

عبارت  یشده را جلوی خواستههاستوننویسیم و عیناا می SELECTعبارت  یجلورا 
GROUP BY  آیند، در عبارت ه دست میکنیم. چون اطالعات از دو جدول بقید می

( باالی markو نیز شرط مسئله که روی نمره ) هاجدولشرط پیوند  WHEREشرطی 
 کنیم:ترکیب می ANDاست، با  17

SELECT CourseName, COUNT(StudentCode) AS [تعداد هنرجو] 
FROM course, teach 

WHERE (course.CourseCode= teach.CourseCode) 

AND (mark>17) 

GROUP BY CourseName;  
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، بیش 12خواهد برای دروسی که در آنها تعداد هنرجویان با نمره زیر مدیر مدرسه می (11

همکاری هنرآموزان تشکیل دهد. لیست دروس های تقویتی با نفر باشد، کالس 10از 
 را تهیه کنید.

 است. 12پاسخ: پاسخ این سوال مشابه سوال قبلی است ولی شرط مسئله روی نمرات زیر 
د و کراستفاده  WHEREتوان از عبارت نمی تعداد محاسبه شده،برای اعمال شرط روی 

 ،که روی نتایجرود یکار مه بدر پایان دستورات برای این منظور  HAVINGعبارت شرطی 
 کند. ( را اعمال میCOUNT(StudentCode) >10)نفر  10تعداد باالی  شرط

SELECT CourseName, COUNT(StudentCode) AS [هنرجو تعداد]   

FROM course, teach 

WHERE (course.CourseCode= teach.CourseCode) 

AND (mark<12) 

GROUP BY CourseName 

HAVING COUNT(StudentCode)>10; 

ی واقعی هاستوننکته مهم و قابل بحث این است که هرگاه بخواهیم شرطی را روی 
نوشت. اما اگر شرط روی نتایج  WHEREتوان در عبارت می آن را، اعمال کنیم هاجدول

( حتماا باید از عبارت GROUP BYویژه همراه عبارت ه)ب شودمحاسباتی اعمال 
HAVING عبارت (19)شکل  دکرفاده شتن شرط استبرای نو .WHERE عبارت  از پس

FROM  و قبل ازGROUP BY  ولی عبارتHAVING از  پسGROUP BY 
 .شودنوشته می



 
 

52 

 

 
 

 

لیست هنرجویان به همراه معدل آنها را نمایش دهید. سپس لیست را به هنرجویانی  (12
 دارند. 15محدود کنید که معدل باالی 

برای محاسبه معدل، باید مجموع حاصلضرب نمره در تعداد واحد هر درس را بر پاسخ: 
. شودبرای این منظور استفاده می SUMمجموع واحدها تقسیم نمود. از تابع تجمعی 

به همراه توابع محاسبه معدل نوشته و چون  SELECTعبارت  یمشخصات هنرجو را جلو
درس، هنرجو و تدریس قرار دارند، پس  اطالعات الزم برای محاسبه معدل در سه جدول

بنویسیم. عبارت  ANDرا با عملگر منطقی  هاجدولباید پیوند  WHEREدر شرط 
GROUP BY  بریم. در نهایت برای کار میه بندی بر اساس هنرجو برا هم برای گروه

  د.استفاه کر HAVINGباید از عبارت  15نمایش هنرجویان بر اساس شرط معدل باالی 

محاسبات و استخراج اطالعات ازجدولها 
 SELECTبا دستور 

اعمال شرط 
روی ستونهای 
 واقعی جدولها

 محاسبات حاصل از اولیه نتایج 

WHERE 

HAVING 
اعمال شرط 

روی ستونهای 

 محاسباتی

 نتایج نهایی حاصل از پرس و جو
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SELECT student.StudentCode, StudentName, StudentFamily,  

     SUM(mark*Unit)/SUM(Unit) AS ]معدل هنرجو[   

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:
ارائه شد،  32( صفحه 5محیط عملیاتی فروشگاه که در شکل ) ERبا توجه به نمودار  الف(

 مربوطه را به صورت زیر طراحی کنید:ی هاجدول

 کلید ها هاستونعنوان  عنوان جدول

 کاال

Product 

PCode, PName, Model, BuyPrice, 

SalePrice  

 کلید اصلی:
PCode  

 مشتری
Customer 

CCode,  FirstName, LastName, 

City, Tel, Address 

 کلید اصلی:
CCode 

 فروش
Sales 

RowID, PCode ,  CCode , Quantity, 

SaleDate 

 کلید اصلی:

RowID 
 کلیدهای خارجی:

PCode ,  CCode  

، کلیدهای خارجی و قواعد جامعیت را مشابه سیستم کتابخانه، که هاجدولب( ارتباط بین 
 .انجام شد، تنظیم کنید 21در شکل 

 شماره فروش، از کد کاال و کد مشتریجای کلید ترکیبی ه( بSalesبرای جدول فروش)  
این است که یک ایم. دلیل د اصلی استفاده کردهشماره خودکار( به عنوان کلی صورتبه)

که در این د یک کاال را چند بار خریداری کن های مختلفمشتری ممکن است در زمان
  صورت ترکیب کد کاال و کد مشتری با هم تکراری خواهد شد.

(، 105تا  101با کد افزار )مثالا نوشت کاال مورد 5اطالعات مربوط به مشخصات حداقل  ج(
 صورتبهرا فروش کاال به مشتریان مورد  10( و 1005تا  1001)با کد  مشتریمورد  5

 .دقت کنید 23های شکل هبه نمون ثبت کنید. Accessدستی در محیط 
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 پاسخ دهید. SQLهای زیر با نوشتن دستورات به زبان ها و نیازمندیپرسش به د(

در جدول   INSERTبا مشخصات زیر را به کمک دستور  اطالعات یک نوع مداد (1
آیا اطالعات به ثبت شده باشد،  119. اگر قبالا کاالیی با کد کاالها ثبت کنید
 ؟شوددرستی ثبت می

مشخصات کاال  B' ,  'مداد', 119)   → سری   ' ,  400, 650) 

به یک مشتری  112با کد  «رنگ کتابی 12مداد رنگی »عدد  5اطالعات فروش   (2
 1123اگر مشتری با کد  ثبت کنید. 1397شهریور  10را در تاریخ  1123با کد 

 افتد؟سیستم موجود نباشد، چه اتفاقی میدر 

برگ  60و  40دفترهای فروش از قیمت  %10اگر فروشنده بخواهد به میزان  (3
اگر این درخواست را انجام دهید.  UPDATEتخفیف بدهد، به کمک دستور 

 دهید؟یم این تخفیف شامل همه کاالها شود، چه تغییری در دستور میبخواه

را در جدول مشتریان  1099 فروشنده به اشتباه سطر مربوط به مشتری شماره (4
 است. دستوری بنویسید که اطالعات این سطر حذف شود.دهکرثبت 

خواهد قیمت همه نوع دفترهای موجود یک مشتری وارد فروشگاه شده و می (5
در فروشگاه را به ترتیب قیمت بداند تا بتواند در مورد خرید خود تصمیم بگیرد. 

 مربوطه به فروشنده کمک کنید. SQLبا نوشتن دستور 
را از  «رنگ 12بسته مداد رنگی »خواهد بداند چه مشتریانی فروشنده می (6

نویسید که با ربوطه را چگونه میم SQLاند. دستور فروشگاه خریداری کرده
 ؟کنداجرای آن فروشنده لیست را تهیه 

)یعنی از تاریخ اول فروردین  که در شش ماهه نخست سالرا لیست مشتریانی  (7
 .اند، نمایش دهیدخرید داشته تا آخر شهریور(
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تهیه  (24شکل )جدول  صورتبهرا  1001فاکتور فروش یک مشتری با کد  (8
 و نمایش دهید.کنید 

 .پرداخت هر مشتری را به تفکیک نمایش دهیدقابل مبلغ  (9

خواهد تعداد کل و مبلغ کل حاصل از فروش مدادهای خود را تهیه فروشنده می (10
 .یدکنمربوطه کمک  SQL. در انجام این کار به فروشنده با نوشتن دستور کند

ترتیب تاریخ اند به به فروش رفته و مهر لیست همه کاالهایی که در ماه شهریور (11
 نمایش دهید.

 .میزان سود حاصل از فروش کاالهای فروشگاه را به تفکیک کاال نمایش دهید (12

 

   ارزشیابی پایانیب( 
های عملیاتی آژانس تاکسی تلفنی، فروشگاه یا کتابخانه را یکی از محیطشود پیشنهاد می

 سطح شایستگی هنرجویان را مورد ارزیابی قرار دهید. زیر در نظر گرفته و مطابق جدول
 .است شده انتخاب التحریرلوازم محیط عملیاتی فروشگاه برای ارزشیابی این واحد یادگیری

های هر دسته را عوض کنید. به دو ید پرسشتوانمییا گروهی از آنها  به ازای هر هنرجو
 زیر دقت کنید:مشابه نمونه 
 اطالعات یک نمونه دفتر را درج کنید.  •
 اطالعات یک نمونه مشتری را درج کنید.  •
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 مراحل )حداقل نمره(

درج و ویرایش 
 رکورد

مرحله  - 2) 
 بحرانی(

ها استخراج داده
سازی و مرتب

 (1آنها ) 

 ایجاد گزارش
 (1) 
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 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سوال / حداقل نمره

1 

اطالعات یک نمونه دفتر را درج  -
 کنید.

 را حذف کنید. 5مشتری شماره  -
تومان  100از قیمت خودکارها  -

 .کم کنید

✓ ✓ ✓        

2 

مشخصات همه دفترها را به  -
ترتیب صعودی قیمت فروش 

 نمایش دهید.
مشخصات کاالهای خریداری  -

)فاکتور( را  3شده مشتری شماره 
 نمایش دهید.

لیستی تهیه کنید که از هر کاال   -
 چه تعداد فروش رفته است.

   ✓ ✓ ✓     

3 

فاکتور مشتری شماره "گزارش  -
ایجاد  wizardرا با استفاده از  "3

 .کنید
فونت و رنگ عنوان گزارش را  -

 .دهید تغییر
تاریخ و شماره صفحه در گزارش  -

 .درج کنید
تعداد رکوردها را در پاصفحه و  -

لوگوی گزارش را در سرصفحه درج 
 .کنید

      ✓ ✓ ✓  

 



 
 

    2 پودمان

 4و3 یادگیری واحد

 مديريت مجموعه داده
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 3واحد یادگیری 

 تکراری  ساختار با کار شایستگی

 تدریس مقدمات

 یدیکل میمفاه (الف
 کلیدی مفاهیم

 شمارنده حلقه Trace خروج از حلقه متداخل هایحلقه حلقه

Break نامعینحلقه  حلقه هایخروجی حلقه معین حلقه هایورودی 

 الزم زاتیتجه (ب
  :Visual Studio Express 2012افزار نصب نرم یبرا یافزارمشخصات سخت

 یگاهرتزگ 6/1پردازنده حداقل  •
 یگابایتگ 1حداقل  RAMحافظه  •
 یگابایتگ 4سخت  یسکموجود در د یحداقل فضا •
 و باالتر 768×  1024در رزولوشن  اجراقابلو  DirectX 9متناسب با  یدئوییکارت و •

 

 فعال کارگاه در موجود هاییانهرا تمام در VS افزارنرم که شوید مطمئن •
(Active) .است 

 بندیبودجه (ج
 .یداستفاده کن یشنهادیاز نمونه پ توانیدمیوم د پودمان یبندبودجه یبرا

پرونده »موجود در شده  کدهای نوشتهتوانید از های تکمیلی میبرای انجام فعالیت
 استفاده کنید.« های تکمیلیپیوست فعالیت
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 دوم: مدیریت مجموعه دادهپودمان 

 جلسه
واحد 

 يادگیری
کارگاه 

 )موضوع(
شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

8 3 
 کارگاه

1-2-3 
64-65 

 شرایط بررسی - ئلهاستفاده از آن برای حل مس آشنایی با حلقه معین و
  –  ط اجرای حلقهشر انتهایی و ابتدایی و مقادیرتغییر در   – معین حلقه

 معین ه از حلقهاستفادبا  در مسئله تأخیر هایحلقهایجاد 

 .خودش را بنویسد بار اسمخودتان بخواهید سه  کالسیهم از
 

9 3 
 کارگاه

4-5 
66-68 

ایجاد  -حلقه  اخلکار با دستورات د –کار با متغیر خارج بالک 
 -  breakبا دستور  کار - مناسب در داخل و بیرون حلقه هایخروجی

 حلقه تکراراجرای  در روندایجاد وقفه 

مجموع تعداد خودکارهای قرمز و آبی محاسبه برنامه 
 .ان یک کالسآموزدانش

10 3 
 کارگاه

6-7 
70-73 

نامعین  هایحلقهکار با  - فرد زوج و مانند اعداد خاص هایخروجیتولید 
 ی اعداد خاصوجو جست – نامعین معین به هایحلقه تبدیل  –

شماره فرد یا  هایرایانه با انآموزدانشتعداد  برنامه محاسبه
 زوج

11 

3 
 هکارگا

8-9 
75-76 

آشنایی با مفاهیم  -متداخل  هایحلقهتوسعه  -متداخل  هایحلقهکار با 
 روزمرهدر حل مسائل  هاحلقهاستفاده از این نوع  -متداخل  هایحلقه

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

4 
 کارگاه

1 
82-83 

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

در  تکتک به صورترا  شماحروف نام بنویسید که  ایبرنامه
 حرف چهارم آن را تعیین کند. و نمایش دهدیک جدول 

12 4 
 کارگاه

2-3 
85-87 

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

 عنصر آرایه

 .نشان دهد شما راکه حرف سوم اسم بنویسید  ایبرنامه
 تکتکرا  رقمیچهاریک عدد  هایرقمکه بنویسید  ایبرنامه

 .کندذخیره 

13 4 
 کارگاه

4-5 
88-90 

 آرایه هایخانهی مقدار یا مقادیر خاصی در وجوجست

 آرایه هایخانهویرایش محتوای 

 -ی دودویی وجوجستشناخت روش  -ی خطی وجوجستشناخت روش 

 Flag مکانیسم شناخت

 دودویی خطی یا یوجوجست هایروشنویسی یکی از کد

نام  ی خطیوجوجستکه با استفاده از روش بنویسید  ایبرنامه
 .بیابداست ( teacher) پدرش معلمشغل که را  آموزیدانش
وجود یا عدم   Flagکه با استفاده از مفهوم  بنویسید ایبرنامه
 .دبررسی کن آموزدانشدر نام یک  را  aحرف وجود

14 4 
 کارگاه

6-7 
92-95 

 شناخت کالس آرایه

 کالس آرایه متدهایشناخت 

 س آرایه در برنامهکال متدهای یریکارگبه

مقادیر  کالس آرایه متدهایکه با استفاده از بنویسید  ایبرنامه
مقدار دلخواه  صعودی مرتب و به صورت در آرایه را شدهذخیره

 .کند وجوجستکاربر را در آن 
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 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

 تکرار  ساختارهای :درس يازدهم :کالس

 .کندتشخیص داده و آن را با حلقه حل  امسئله تکرار ر بتواند هنرجو (:کلی )هدف جلسه پیام

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيکی

 فعالیت
 /عاطفی حیطه :هدف طبقه

 حرکتی - روانی /شناختی
 هنرجو کار هنرآموز کار

 مدت

 (یقه)دق

 رفتار ارزشیابی

 ورودی

 از یانهنرجو یآگاه یزانم سنجش

 هاحلقهمفهوم  نویسی و آشنایی باکد
 30 تعامل و پاسخگویی در مشارکت با حلقه شدهحلحلقه و مسائل  انواع دادن نشان

 30 .کند ترسیم حلقه روندنماییک .کندمسئله را حل  یک استفاده از حلقه با یلمف نمایش انگیزه ايجاد

 کلیدی مفاهیم ارائه
 هنرآموز( یح)توض

 کلیدی مفاهیم کامل توضیح

 در انگیزه و عالقه ایجاد و (ی)دانش

 (ینشی)ب هنرجویان

 و مثال برده نامرا  هاحلقهتوضیح داده و انواع  را کامل هاحلقهمفهوم 

 .بنویسد مناسب

 .دهد توضیح را هاحلقهبیان کرده و نکات مربوط به  را هاحلقهتفاوت 

 80 .آموزندمی را پایه مطالب هنرجویان

 کارگاهی فعالیت

 (يانهنرجو ين)تمر

 را هاحلقهبا  کار توانایی باید هنرجو

 کارگاهی هایفعالیت و باشد داشته

 .دهد انجام راو گروهی 

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

 .بپردازند آن انجام به گروهی به صورت خواهدمی آنها

 در هنرجویان کتاب کارگاهی هایفعالیت به توجه با

 وخطاآزمون با را دیگر هایگزینه خود، هایگروه

 .آموزندمی

50 

 هایتفعال ارزيابی
 تمرين ارائه

مسئله که با استفاده از  طرح یک

 .شودمیحلقه حل 

 انجام به شدهتعیین هایگروه در شودمی خواسته هنرجویان از

 هنرجویان، کار به شروع از قبل .بپردازند کارگاهی هایفعالیت

 .شود داده آنها به هاتمرین ارزیابی هایمالک

 سرعت و دقت نهایت با خود هایگروه در هنرجویان

 .بپردازند کارگاهی فعالیت انجام به خالقیت ایجاد با
30 

 تکمیلی نکات ارائه
 (یبند)جمع

راه ناخته، مسئله را ش باید هنرجو

آن روندنمای حل مناسب را انتخاب، 

 نویسی کند.سیم و کدرا تر

 رایب را کارگاهی هایاز فعالیت بخشی ،شدهبیانبه مفاهیم  توجه با

 .دهد شرح هنرجویان

 هاییتفعال انجام - پاسخ و پرسش ،دقت ،توجه

 .لمسائ یبرا جدید هایحلراه هئارا و یگروه
40 
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 پیشنهادی (ی)هفتگ روزانه درس طرح

 تکرار  ساختارهای :درس يازدهم :کالس

 .کندتشخیص داده و آن را با حلقه حل  امسئله تکرار ر بتواند هنرجو (:کلی )هدف جلسه پیام

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيکی

 شايستگی ارزشیابی
 (يانیپا یابی)ارزش

باید بتواند یک مسئله را  هنرجو

مناسب برای حل  حلقه و شناخته

 عملی را نویسیکد ،انتخاب کرده آن

 دهد. انجام

 :شودمی انجام گروهی و انفرادی شاخه دو در ارزشیابی این

 پروژه انجام به شدهتعیین هایگروه در شودمی خواسته هنرجویان از

 داده یانهنرجو یگروه کار به اینمره .بپردازند کار واحد از بخش این

 .شودمی برگزار یانفراد به صورت یانهنرجو یبرا آزمون .شودمی

 است. یرگذارتأث افراد یانفراد نمره در گروهی نمره

 داده آنها به پروژه یابیارز یهامالک کار، به شروع از قبل :نکته

 .شودمی

 کنند درمی سعی خود هایگروه در هنرجویان

 ایجاد با سرعت و دقت نهایت با شدهتعیین زمانمدت

 .بپردازند پروژه انجام به خالقیت

 

40 

 VS برنامه آموزشی، تخته رایانه، پروژکتور، ویدئو یازموردن ابزارهای



 

62 

 بحث به ورود (د
. کنیدآشنا « حلقه»و « تکرار»قبل از تدریس این واحد بهتر است هنرجو را با مفاهیم 

ساختارهای . بوده است گیروقتو  کنندهخسته ،مشابه هایفعالیتانجام  دیربازاز 
تا کنند کمک می یساننوبرنامهکه به  هستند نویسیبرنامه جدانشدنیبخش  یتکرار

کارهای تکراری  ما روزمرهدر اطراف و زندگی . کنندمشابه پرهیز  هایفعالیتاز انجام 
 ،رودمیصبح به محل کار خود  هرروز. کارمندی که خوردمیچشم ه بسیاری ب

 ... سال و روزهای، هفته روزهای ،گردندمیهنرجویانی که هر هفته در مدرسه حاضر 
در خود یاد دهید که  هنرجویبه . هستند طبیعی زندگی ما تکرارهای ازهایی نمونه
دارای به هر شکلی که را از زندگی عادی و روزمره  هاییمثالیادگیری این واحد  روند
 . کندو در کالس ارائه  بردارییادداشت، باشندار تکر

 انهنرجويايجاد انگیزه در 
. کنندی کاغذ یادداشت ان را بر روخود بخواهید که پنج بار نام خودشان جویهنراز 

ند. یک الگوریتم بنویس به صورت بخواهید مراحل انجام این فعالیت را آنهاحال از 
مفهوم واحد یادگیری  بهتربرای تشریح . دنکننمای این مراحل را ترسیم سپس روند

بار و  20بار و به گروه دوم بگویید این کار را  10به گروه اول بگویید این کار را 
تکراری  بارکارد هر گروه چن بنویسندبخواهید  آنهاند. از ده انجام آخرالی طورهمین
  ؟است شده اضافهو چند شکل  به هر گروه چند خط الگوریتم ؟اندکرده

 طرح کنید:مدست  این توانید سؤاالتی ازآموزان میمنظور تعیین سطح دانشبه
 شود؟کارهای تکراری انجام میچهدر محیط مدرسه  : به نظر شما1سؤال 
تواند یک مثال برای کار تکراری بزند؟ سپس بخواهید تا می از شما یککدام : 2سؤال 

سؤال کنید آیا ابتدا و  آنهارا بشمارند. از  آنهامراحل تکرار را مشخص کنند و تعداد 
  انتهای این کارها مشخص است یا نامشخص؟

 مان احتیاج داریم؟: چرا به تکرار در کارهای3سؤال 
 اید؟ در صف نانوایی ایستاده به حال تاآیا  :4سؤال 
 اید؟استفاده کرده جدول ضرباز  به حال تا: آیا  5سؤال 
 بشمارید. سه تا سه تا را 300 تا 100توانید اعداد : آیا می6 سؤال
: فرض کنید در یک کارخانه سازنده ماشین برای هر ماشین چهار حلقه تایر 7 سؤال

  کار تکراری است؟ یک یناشود. آیا گذاشته می
شما ممکن است  تا صفحاتی از یک کتاب را بخوانید.شود شما خواسته میاز : 8 سؤال

 طالعه کنید. را مطالعه نکنید یا به تعداد دلخواه، صفحاتی از کتاب را م ایاصالً صفحه
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گ ؟ آیا به جدول لیایدرا انجام دادهیاپوچ گل بازی با دوستانتان به حال تا: آیا 9 سؤال
های یک مسابقه والیبال معین است یا اید؟ تعداد ستبرتر فوتبال ایران نگاه کرده

 نامعین؟ 
 . : به ساعت کارگاه نگاه کنید و تکرارها را تشخیص دهید10 سؤال
 از کاربردهای تکرار را نام ببرید.: چند نمونه 11سؤال 
 . بار واژه سالم را بر روی دفتر بنویسید 100 :12 سؤال

 گوشه جمع کنید. در یک ویندوز خود را رومیزیروی صفحه  نماد 10 :13 سؤال 
 . بر روی کاغذ خود بگذارید خط –ی نقطه باز نقطه برای 100 :14 سؤال

شود که چطور می د به این فکر خواهید کردکنیمیی مشابه برخورد کارها باکه هنگامی
بار انجام داد سپس به تعداد مناسب آن را تکرار کرد. تکرارهای طبیعی کار را یک

 دهند. بینی رخ میپیشتکرارهای مشخص و یا غیرقابل به صورتزندگی 

 

 

 

راهکارهای عمومی 
تدريس اثر بخش

و داشتن طرح درس
طراحی آموزش 

مناسب

استفاده ازشیوه های 
در ( Pbl)پروژه محور 

تدریس

تعریف پروژه 
گروهی

نظارت فرایندی در
تکمیل پروژه

نصب نر م افزار و 
Helpاستفاده از 

ار افزآشنایی با نرم
VS
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4 

1 2 3 

 

 

 تدریس

 هاحلقه

وقتی  .است شده تعریفمعین و نامعین  در دو نوع که استحلقه تعداد تکرار یک کار 
 منتظر نتیجهیا زمانی که . ایدکردهاستفاده معین از یک حلقه  کنیدمیسه بار سالم 

 رویدمیوقتی به نانوایی . ایدکردهرا دنبال  نامعینیک حلقه  هستید یک مسابقه والیبال
دو  واقع ازدر ، یدرسیده و نان را سفارش دهکه نوبت شما  گیریدمیو در صف قرار 

  .یداکردهاستفاده  نامعین و معین نمونه حلقه
مقدار ، عبارت منطقی، اولیه حلقه مقداردهیو  متغیر :است بخش دارای چهار  forهر حلقه
 .تکرارشوندهدستورات ، گام حلقه

 . زیر است به صورت  forحلقه نویسیبرنامهشکل دستوری 

 

 

 

 

راهکارهای افزايش 
ی دانش برنامه نويس

حلقه ها 

های مشاهده فیلم
کاربردی تکنیک

محور

استفاده از منابع 
ایکتابخانه

استفاده از منابع 
یبروزرسانِ تخصص

مشاهده نمونه 
کارهای مختلف

تمرین و اجرای 
هاعملی کارگاه

مشاوره از افراد 
متخصص
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قدار م هایقسمتدر  عبارت کاراکتر و،عشاریو ا اعداد صحیح از توانمی  forدر حلقه
  .استفاده کرد گام حلقه و مقدار نهایی، اولیه

 .افزایشی یا کاهشی بنویسیم یم به دو صورتتوانمیرا  معین هایحلقه
 

 
       

 حلقه افزایشی                                     حلقه کاهشی             
دو  طورکلیبه. عداد تکرار آن معین و مشخص نیستاست که ت ایحلقهحلقه نامعین 

  .بینیدمیزیر  هایشکلنمونه حلقه نامعین را در 
 
 
 
 
 
 
 
 

و سپس  شوندمیحلقه انجام  اخلد تکرارشوندهاست که ابتدا دستورات  ایحلقه1شکل 
  است. باریکاز  یا بیشتر باریکتعداد تکرار این حلقه، . شودمیشرط حلقه بررسی 

 کهدرصورتیو سپس  شدهبررسیاست که ابتدا شرط حلقه  ایحلقه 2شکل شماره 
شرط  کهدرصورتیو  شوندمی داخل حلقه اجرا باشد دستورات جواب شرط درست
 .تعداد تکرار این حلقه، صفر بار یا بیشتر است. رسدمیبه پایان درست نباشد حلقه 

 يادگیری -مشکالت متداول در فرآيند ياددهی
از اهمیت  های کتابواضح یا پنهان در سایر واحد تأثیردلیل به این واحد یادگیری 

فراگیری این درس در دغدغه هنرجویان  ترینبزرگشاید . برخوردار است ایالعادهفوق
درست است که  ؟معین استفاده کنندنا این باشد که کجا از حلقه معین و کجا از حلقه

مانند  هایینشانی ولی آیدمی به دستا تمرین ها بحلقهمناسب از  تفادهتشخیص اس
حلقه  هنرجو را به استفاده از هابرنامهدر  کلمات دستاین ازو  ، بینتا ، مرتبه،میان، بار

که معنای انتظار  ... و کههنگامی، تا کهوقتی، تا کهتا زمانی معین و کلماتی شبیه
 . کنندمیهدایت  نامعیناز حلقه  ایشان را به استفاده دهندمینامشخص را 

 

 از مقدار نهايی ترکوچکمقدار اولیه  •

 گام حلقه مثبت •

 

 از مقدار نهايی تربزرگمقدار اولیه  •

 گام حلقه منفی •
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 شیوه و الگوی پیشنهادی
سعی کنید . است غیرممکن تقریباًبدون داشتن شیوه و الگوی خاص  نویسیبرنامه
 .ایجاد کنید در هنرجواین واحد یادگیری  فراگرفتنمناسب را برای  هایزمینهپیش

به هنرجویان تکالیف گروهی و البته مختلف داده شود و همچنین  شودمیپیشنهاد 
ابتدا  شودمیپیشنهاد چنین هم. کنید درگیر روزمرهتکرار  هایمسئلهرا با  آنهاذهن 

سپس اجازه  ،آموزش دادهروی کاغذ را  سازیپیادهبه هنرجویان روش طراحی و 
 . داده شوددسترسی به سیستم 

 هافعالیت به پاسخ

 
هر گزارش  یگرفته، پس از بررس یلرا تحو یانمنزل هنرجو یتهنرآموز، فعال یک

 کند.یوارد م خود یابیرا د دفتر ارزش کدام
 

 هنرجویان شدهانجام هایفعالیت هایورود

 در دفتر ارزشیابی ثبت گزارش هر هنرجو هایخروج

 بدنه حلقه
دریافت فعالیت، بررسی فعالیت، ثبت گزارش برای 

 هنرجو، تحویل فعالیت به هنرجو

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 .نامعین هستند یامعین  آنهااز  یککداممشخص کنید  یرز جدول در

 نوع حلقه مثال

 معین سازد.یمصندلی  12یک نجار روزانه 

نرمش  تا زمانی که دبیر ورزش سوت پایان را بزند همه هنرجویان چندین
 دهند.یمکششی انجام 

 نامعین

 معین پزد.یم عدد نان را 60هر تنور در یک نانوایی بربری، نانوا در 

  نامعین زند.یک نقاش ساختمان در یک روز تعدادی دیوار با ابعاد مختلف را رنگ می

 گروهیفعالیت 
 59ص 

 مثال
 59ص 
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 به طوری که یم،کن یزهرا مکان یپزشکدندانمطب  یک دهینوبت یستمس خواهیممی
 استفاده کند. 20تا  1 شدهچاپ هایشمارهخود از  یمارب 20 به دهینوبت یبرا

 پاسخ : 

 شروع (1

 را برابر یک قرار بده i مقدار (2

 6 وگرنه برو به مرحله بعدبرو به مرحله  i<=20اگر  (3

 را نمایش بده. iمقدار  (4

5) i 2 مرحله به برو و را یک واحد اضافه کن  

 پایان (6

 مسئله
 61ص 

 درست

 نادرست

 ثبت گزارش در دفتر ارزشیابی

 تحویل فعالیت به هنر جو 

I=I+1 پایان 

 مشاهده و بررسی فعالیت

دریافت فعالیت هنر 

 جو

I = 1  

 شروع

I<=22 
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 الزم است؟ ییری، چه تغباشدنفر  30 یماراناگر تعداد ب -
 6به مرحله  مرحله بعد وگرنه برو برو به  i<=30 اگر -2خط دوم: 

 کند. یافتدر یرا از ورود یمارانتا تعداد ب یدده ییررا تغ یتمروندنما و الگور -
 شروع (1

 . کن را دریافت  total مقدار (2

 .را برابر یک قرار بده  counter مقدار (3

 7 مرحلهبرو به صورت  در غیر این ،4برو به مرحله  counter <= totalاگر  (4

 را نمایش بده.  counter مقدار (5

6) counter  را یک واحد اضافه کن 

 3برو به مرحله (7

 پایان (8

 
خواهیم نمرات . میاست 20از  12کسب حداقل نمره شرط قبولی در یک آزمون 

  .را مشخص کنیم هاشدهتعداد قبول ،نفره را دریافت کرده 20هنرجویان یک کالس 
 پاسخ : 

 شروع (1

  را برابر یک قرار بده i مقدار (2
  .را برابر صفر قرار بده countمقدار  (3
 9 برو به مرحلهدر غیر اینصورت  ،برو به مرحله بعد i<=20اگر  (4

 ذخیره کن  mark را دریافت کن و در متغیر ام iنمره آزمون هنرجوی  (5
 اضافه کن  count یک واحد به است mark>=12 گرا (6
7) i 4 مرحله به برو و را یک واحد اضافه کن  

  بده نمایش را countمقدار متغیر  (8
 پایان  (9

 به برنامه نماروند یلتبد - 1کارگاه 
 یشترب یمارانبا تعداد ب یریهدرمانگاه خ یک یکه برا یدده ییرتغ یبرنامه را طور -

 .است 999تا  100از  موردنیاز هایشماره .باشد استفادهقابل

 :پاسخ
for (int i = 100; i <= 999; i++) 

 Console.WriteLine(i); 

 .کند یافتدر یرا از ورود یمارانب که حداکثر تعداد یدده ییرتغ یبرنامه را طور -
  پاسخ:

int total = int.Parse(Console.ReadLine()); 
for (int counter= 1 ; counter <= total ; counter++) 

 Console.WriteLine(counter); 

 فعالیت کارگاهی
 61ص 

 تکمیل گارگاه
 64ص 

 مسئله
 61ص 
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 ینحلقه تکرار مع یطشرا یبررس - 2کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

 قرار داده خروجی را بررسی کنید.  ;عالمت  forدستورپس از پرانتز -
، استفاده کنیم  ;از عالمت  forکه در انتهای دستور حلقه معین درصورتی: پاسخ

  .یافتخواهد  لی متغیر افزایش یا کاهشنخواهد شد و بدنه حلقه اجرا
چه  یقطعه کد باال حذف شوند خروج یآکوالدها کهدرصورتی یدکن یبررس-
 ؟کندمی ییریتغ

 :پاسخ
 . اجرا خواهد شد forترین دستور به هم نزدیکفقط یک دستور و آن

int i;  
   for (i = 2; i <= 30; i++) 
    i++; 
   Console.WriteLine(i); 

حلقه گردش خواهد کرد و تکرار خواهد شد و   ++iتنها دستور در این قطعه کد 
 32 مقدار یعنی i، آخرین مقدار iمتغیر  نمایش دستور در انتهای گردش حلقه
 . نمایش داده خواهد شد

کارگاه را  یدکه با یانیتا شماره هنرجو یدده ییرتغ یرا طور 2قطعه کد مرحله  -
 نظافت کنند چاپ کند.

 
   for (int i = 1; i <= 30; i += 2)  

   Console.WriteLine("{0,5}", i); 

 ؟کندمی ییریچه تغ یخروج ید،کن یلتبد <را به = >عالمت = ی،در عبارت منطق -
زیرا شرط قسمت ، شودخروجی نمایش داده نمی برنامه خطای منطقی دارد وپاسخ: 

 . دوم حلقه برقرار نیست

 
  

 تکمیل گارگاه

 64ص 
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 یانهخود و بدون استفاده از را یگروهرا با کمک هم یرز یقطعه کدها یخروج
 .یدکن یسهرا مقا نتیجه سپس آن را اجرا و یسید،بنو

 پاسخ: 

 حلقه
برنامه  یخروج

 ازنظر شما

برنامه پس از  یخروج
 اجرا

for (int i=5;i>=1;i--) 

 Console.Write(i); 
 

 54321چاپ

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

 Console.WriteLine(i); 
 

 زیر هم 9-6-3-0چاپ 

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

 Console.WriteLine(i); 

چاپ اعداد زوج نزولی از  
  زیر هم به صورت 0تا10

  
 باشد؟ char یا byte، float از نوع تواندمیحلقه  یرمتغ یاآ

 عنوان متغیر حلقههتواند بمی باشد ای که ترتیبیطور کلی هر نوع دادهبه، بلهپاسخ : 
 . توجه کنید هامثالبه این  .بگیرد مورد استفاده قرار

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); 

  

 یمنفره تقس 2 هایگروهکالس را به  یک یانده نفر از هنرجو خواهدیم یهنرآموز
نفر از آخر  یکنفر از اول فهرست و  یک یببه ترت گروه هرکند، او قصد دارد در 
 یهر گروه را در خروج هنرجویان که شماره یسیدبنو ایبرنامهفهرست را قرار دهد. 

 دهد. یشنما

 : پاسخ

int j=10; 
for (int i = 1; i <= 5; i++) 
{ 
 Console.WriteLine("{0} --> {1}",i,j); 
 j--; 

} 
 

  
 فعالیت گروهی

 65ص 

 
 کنجکاوی

 65ص 

  
 فعالیت منزل

 65ص 
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 خارج بالک یرکار با متغ - 3کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

پس از اتمام حلقه  i یرمتغ ییتا مقدار نها یدبرنامه اضافه کن یرا به انتها یردستور ز
 .یدکن یداآن را پ حلراهبه کمک هنرآموز خود  یست؟چ یرز یخطا دلیل چاپ شود.

 پاسخ:
 شدهاستفادهاز حلقه  شده ولی در خارج مقداردهیدر حلقه تعریف و  iمتغیرچون 

 برنامه یدر ابتدارا  iباعث بروز خطا شده است. برای حل این مشکل تعریف متغیر 
 انجام داده، برنامه را بدون خطا اجرا کنید.

  محاسبه مجموع - 4کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

 روندنمای مسئله را کامل کنید. -
 شروع (1

2) i=1 

3) sum=0 

 8صورت برو به مرحله و در غیر این 5بود برو به مرحله  i<8اگر  (4

 را دریافت کن  minuteمقدار  (5

6) Sum=sum+minute  

7) i=i+1 برگرد  4به مرحله  و 

 را نمایش بده  sumمقدار  (8

 پایان  (9
 وارد کرده برنامه را کامل کنید. ()Mainقطعه کد زیر را در متد - 

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(); 

  

  

 تکمیل کارگاه  
 66 ص

 

  
 تکمیل کارگاه

 65ص 
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تغییر دهید که مجموع ساعات مطالعه ماهانه هنرجو را نمایش برنامه را طوری  -
 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 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. 
",(float)sum/30); 

Console.ReadKey(); 

 خروج زودرس از حلقه – 5کارگاه  

 ،مواقعی که نیاز دارید برنامه زودتر از موعد از بالک خارج شود ،هنگام برنامه نویسی در
 برای خروج زودرس از حلقه استفاده کنید. breakدستور  ازتوانید می

for (int i = 10; i <= 100; ++i) 
   { 
    if (i % 10 == 0) 
    { 
     break; 
    } 
   } 
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 هافعالیتپاسخ به 

از  آنها یافتبرنامه را اعالن کرده، دستورات در یازموردن یرهایمتغ یردر کد ز -
 .یدکن یلرا تکم یورود

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 کنید.  month مقدار

 score Guess i خروجی

Try again ! 4 3 1 

Try again ! 3 8 2 

Try again ! 2 2 3 

Try again ! 1 4 4 

Try again! 0 5 5 

 تکمیل کارگاه  
 67 ص
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مناسب  یامبار حدس اشتباه کاربر دوم، پ 5که پس از  یدده ییرتغ یبرنامه را طور -
 دهد. یششماره ماه تولد را نما ،شدهچاپ یگرید

  :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 ! "); 
  } 
  } 

 هایحدستعداد توان به صورت زیر هم نوشت. این برنامه میبرنامه را این  -
 . ندکمیرا با پیام مناسب چاپ ، پس از موفق شدن کاربر دوم شدهزده

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); 

);" suspect after you win".WriteLine(c + Console    
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 کامل کنید.گروهی خود به کمک هم جدول را
 خروجی برنامه پس از اجرا قطعه کد

for (int k = 10; k <= 15; 

k++) 

{ Console.WriteLine(k); 

k++;} 

10 

12 

14 
و  شودیمپر  10با مقدار  kابتدا متغیر 
. شودیماست نمایش داده  15چون کمتر از 

( و در 11) شدهاضافهسپس یک واحد 
برگشت حلقه به سمت باال یک واحد دیگر 

بنابراین در  .(12)شودمینیز به آن اضافه 
واحد به این متغیر  2هر بار گردش 
 است. شدهاضافه

for (; ; ) 

{ Console.ForegroundColor = 

ConsoleColor.Cyan; 

Console.WriteLine("Iran");} 

 .شودچاپ می Iranنهایت یب
نداشتن شمارنده در واقع  خاطربهاین حلقه 

 نهایتبییک حلقه متناوب و  به صورت
از این حلقه در مسائلی که . کندمیفعالیت 

احتیاج به تکرار بدون پایان داریم استفاده 
 .کنیممی

int i = 1; 

for ( ; i<=10; i++) 

{ Console.ForegroundColor = 

ConsoleColor.Cyan; 

Console.WriteLine("Iran"); 

i++;} 

 

چاپ  اییروزهفزیر هم به رنگ  Iranبار  5
 .شودمی

و چون  شودمیپر  1با مقدار  iابتدا متغیر 
نمایش Iran واژه است یک بار  10کمتر از 

 شدهاضافه. سپس یک واحد شودمیداده 
( و در برگشت حلقه به سمت باال یک 2)

( 3شود )واحد دیگر نیز به آن اضافه می
واحد به این  2بنابراین در هر بار گردش 

 1مقادیر  iدر واقع متغیر  شده اضافهمتغیر 
 دهدیمرا در خود جای  9و  7و  5و  3و 

نمایش   Iranواژهبار(  5) آنهاکه به تعداد 
  شود.داده می

 
 

 

 برای قطعه کد زیر پس از اجرا و بررسی نتیجه، یک مسئله کاربردی بنویسید.
 مانند: .تواند یک یا چند مسئله برای این برنامه مثال بزندهنرجو میپاسخ: 

 100تر از کوچک نمایش مضارب عدد سه -

 شده است.طراحی 3برای مضارب  ،هپ بازی -

  
 گروهیفعالیت 

 68 ص

 

  
 فعالیت منزل

 69 ص
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هنرستان دخترانه پروین اعتصامی هرسال به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( و 
ای طراحی دهد. برنامهروز دختر به هنرجویانی که نام آنها معصومه است هدیه می

کنید که با دریافت نام هنرجویان یک هنرستان تعداد هنرجویانی که هم نام حضرت 
جویان هنرستان در ابتدای برنامه از معصومه هستند را نمایش دهد. تعداد کل هنر

 کاربر دریافت شود. 
 : پاسخ

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); 

 

  whileکارگیری حلقه به - 6کارگاه  
  برنامه را کامل کنید. نید ووارد ک ()Mainقطعه کد زیر را در متد  -

 :ابتدا تعریف متغیرها

 
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()); 
} 

برای شمارش تعداد هنرجویانی که نمره ادبیات آنها وارد شده به  ccountمتغیر 
 )شمارش تعداد هنرجویان( .کار گرفته شده است

  
 فعالیت منزل

 69 ص

 

  
 تکمیل کارگاه 

 70ص 
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  .میانگین را به برنامه اضافه کنیددستورات الزم برای محاسبه و نمایش  -

   پاسخ :
avg = sum / count; 
Console.WriteLine("avg = {0} " , avg); 

 
را در جدول شده اولین و آخرین مقدار چاپ کرده،  Traceقطعه کدهای زیر را  -

 زیر بنویسید.

 مقدارآخرين 
 در خروجی

 اولین مقدار
 در خروجی

 دستور

0 98 

int i = 99; 

while (i>=1) 

Console.WriteLine(--i); 

مقداردهی شده است، شرط برقرار است اما هنگام نمايش مقدار  99با  iابتدا متغیر 
i  آخر حلقه نیز مقدار . شودمینمايش داده  98و عدد  شودمیيکی از آن کمi  يک

 .شودمینمايش داده  0و به همان علت عدد  شودمی

1001 101 

int i = 100; 

while (i <= 1000) 

Console.WriteLine(++i); 

است حلقه اجرا شده و ابتدا  1000و چون کمتر از  شودمی i ،100ابتدا مقدار متغیر 
 اضافهيکی  آيدیم 1000و در آخر حلقه که مقدار  شودمینمايش داده  101مقدار 

 به نمايش در خواهد آمد. 1001و  شده
 

 
 مقدار ترینبزرگیافتن  - 7کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

قطعه کد زیر را تکمیل ، شده در قطعه کد زیر را اعالن کردهمتغیرهای استفاده -
 . و 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()); 

  
 تکمیل کارگاه

 73ص 

  
 فعالیت کارگاهی

 71ص 
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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); 

صفر است و با واردکردن یکی از اعداد منفی  از تربزرگ whileشرط داخل حلقه 
 شود. یا صفر شرط خروج از حلقه برقرار و از برنامه خارج می

 . ساعت کاری را نمایش بدهد ترینیشببرنامه را طوری تغییر دهید که کمترین و  -
 : پاسخ

حل از میان تعدادی عدد راه ترکوچکتر و برای به دست آوردن مقدار بزرگ
 تر در نظر بگیریم وتر و هم کوچکشده این است که مقدار اول را هم بزرگارائه

شده مقدار اولین کد نوشتهبنابراین در . مقایسه کنیم آنهارا با باقیمانده مقادیر 
  minترین مقدار در متغیرهای ترین و کوچکبزرگ به عنوانشده و ساعت خوانده

تر از صفر ازآن تا زمانی که مقدار واردشده بزرگشده است و پس ذخیره maxو 
شده با همین دو متغیر مقایسه شده و در صورت برقراری است، مقادیر خوانده

 کند. تغییر می شده مقادیر این متغیرهاشروط نوشته
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); 

 



 

79 

  های متداخلکاربرد حلقه - 8 کارگاه
خواهد ایجاد  تودرتوحلقه  بعنوان دستور حلقه دیگر،استفاده از یک حلقه  درصورت

 .به تکه برنامه زیر نگاه کنید. شد
 for (int i = 0; i <= 10; ++i) 
  for (int j = 0; j <= 10; ++j) 
   Console.WriteLine("*"); 

 
یک حلقه  forحلقه در برنامه باال در بدنه 

چنین تعریفی در البته . وجود دارددیگر 
صادق نیز  while نامعینخصوص حلقه 

را  تودرتومفهوم حلقه  روروبهشکل . است
در این . دهدمینشان  forبرای حلقه معین 

 pجای دستور حلقه هکه ب بینیدمیشکل 
 . شودمیاجرا  qیک حلقه دیگر یعنی حلقه 

 

به  توانمیبودن( را  نامعین)بدون توجه به معین بودن یا  تودرتو هایحلقه طورکلیبه
 دو دسته کلی تقسیم کرد:

 ی مستقلتودرتو هایحلقه (1

 ،مستقلدستور حلقه(  –گام حلقه  –مقدار نهایی  –مقدار اولیه ) های حلقهقسمتتمام 
 د.مشخص و معلوم هستن

for(int i=0;i<=10;++i) 
 for(int j=0;j<=10;++j) 
  Console.WriteLine("*"); 

 . تعداد تکرار دستورات را محاسبه کرد توانمی راحتیبه هاحلقهدر این نوع 
مقدار نهایی - مقدار اولیه + 1 = تعداد تکرار حلقه   

را  هاحلقهتعداد تکرار  مستقل تکی هایحلقهاز روش محاسبه تعداد تکرار  کافی است
 . کنیمرا در یکدیگر ضرب  آمدهدستبه عددهایسپس کرده مجزا حساب  به صورت
 .......* .* .* تعداد تکرار حلقه دوم * تعداد تکرار حلقه اول = تکرارهاتعداد کل 

 وابسته() غیرمستقلی تودرتو هایحلقه (2

یکی  درواقع بیرونی وابسته هستند هایحلقهداخلی به  هایحلقه، هاحلقهدر این نوع 
 .حلقه معلوم و مشخص نیست هایقسمتاز 

for (int p = 0; p <= 10; ++p) 
 for (int q = 0; q <= p; ++q) 
  Console.WriteLine("*"); 
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. وابسته است p به حلقه بخش نهایی در  q که حلقه دوم یعنی حلقه کنیممیمشاهده 
مقدار گردش حلقه دوم را  توانمیکه این وابستگی دارد این است که دیگر ن تأثیری

 . با استفاده از فرمول محاسبه کردو  صحیح به صورت
for (int p=1 ; p<=5 ; ++p) 
 for(int q=1 ; q<=p;++q) 
   Console.WriteLine("{0}",q); 

باید  هاحلقه گونهاینآوردن خروجی  به دستبنابراین برای محاسبه تعداد گردش یا 
 . توضیح دادیم بهره ببریم قبالًاز جدول درستی که 

 ؟ وجی تکه برنامه زیر چیستمثال: خر
 for (int p = 1; p <= 5; ++p) 
            { 
                for (int q = 1; q <= p; ++q) 
                { 
                    Console.Write("{0}", q); 
                }             
                Console.WriteLine(); 
            } 

ان توضیحات قبلی هم باآوردن خروجی این برنامه یک جدول درستی  به دستبرای 
وابسته  pبه حلقه  qکه تعداد گردش حلقه دوم یعنی حلقه  یدبینمی. کنیممیترسیم 

 3نیز تا شماره  qدریافت کرده حلقه  را 3مقدار  p کههنگامیال ث. برای مشده است
 .کنیممیدر شکل خروجی نهایی این تکه برنامه را مشاهده  .حرکت کرده است

 هاپاسخ به فعالیت

 SetCursorPosition متدجانگهدار از  جایبه ضربجدول یشنما یمتنظ یبرا
 .یداستفاده کن

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();} 

 
 تکمیل کارگاه 

  75ص
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هفته که یک  یکه برا یدده ییرتغ یرا طور پزشکیدندانمطب  دهینوبت یستمس
 انجام دهد. دهینوبت ی استشامل شش روز کار

for (int j = 1; j <= 6; j++) 

  for (int i = 1; i <= 20; i++) 

    Console.WriteLine(i); 

 

 
 

 

  

 
 فعالیت منزل

  75ص

J=J+1 

I=I+1 

 پایان

I<=20 

I=1 

I   را نمایش بده 

J=1 

 شروع

J<=6 
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 توسعه حلقه متداخل - 9کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

های جدول شما خروجیبرنامه را اجرا کنید آیا با . رو را تکمیل کنیدجدول روبه -
  مطابقت دارد؟

 هزار تومانی 2 هایاسکناستعداد  هزار تومانی 5 هایاسکناستعداد 

10 0 
8 5 

6 10 

4 15 

2 20 

0 25 

 پاسخ: 
 هایی را تولید خواهد کرد که در جدول به دست آوردهدقیقاً همان خروجی -بله

ها پرداخت را انجام خواهد داد. البته خودپرداز بر اساس موجودی اسکناس. بودیم
خواهد کرد یعنی همان  استخراج آمده رادستبه Yو X اولین مقادیر  اینجا اما در

 اید.شما پرکرده ردیف اول جدولی که
 2000 * 25رابطه  بر اساس زیرا، شده استدر نظر گرفته 25مقدار  Xنهایی مقدار 

بر  شده است، زیرادر نظر گرفته 10 مقدار Yمقدار نهایی و خواهد شد   50000 =
 خواهد شد.  10*  5000=  50000اساس رابطه

 کند تا به جواب برسد؟می یشآزما (X,Y)مختلف  یربرنامه چند حالت را با مقاد -
 پاسخ:

و سپس تعداد  Xتکرار حلقه  ابتدا باید تعداد برای به دست آوردن جواب این سؤال
 را به دست آورده و سپس این مقادیر را در یکدیگر ضرب کنیم.  Yتکرار حلقه 

X 25 = 1+1-25 = تعداد تکرار حلقه  

Y 10 = 1+1- 10 = تعداد تکرار حلقه 

 10*  25=  250 با برابر است درنهایت تعداد کل تکرارهاو 

 . بنویسید، هزارتومانی هم دارد 10برنامه را با فرض اینکه خودپرداز اسکناس  -

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) ; 

  
 تکمیل کارگاه

 75ص 
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برنامه را طوری تغییر دهید که وجه نقد درخواستی کاربر را از ورودی دریافت  -
  کند.

 

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) ; 

 

 4واحد یادگیری 

 آرایه  با کار شایستگی

 تدریس مقدمات

 یدیکل میمفاه (الف
 کلیدی مفاهیم

 رشته عنصر آرایه

ی خطیوجوجست پیمایش آرایه  کالس آرایه 

  کاراکتر ی دودوییوجوجست
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 پیشنهادی( ی)هفتگ روزانه درس طرح

  کار با آرايه: درس يازدهم: کالس

 .انجام دهد آن را با آرايهتشخیص داده و  را ایآرايهمسئله  بتواند هنرجو(: کلی)هدف  جلسه پیام

 هافعالیت يادگیری اهداف
 زمان

 فیزيکی

 فعالیت
 /عاطفی حیطه: هدف طبقه

 حرکتی - روانی /شناختی
 هنرجو کار هنرآموز کار

 مدت

 (یقه)دق

 رفتار ارزشیابی

 ورودی
از  یانهنرجو یآگاه یزانم سنجش

 30 تعامل و پاسخگویی در مشارکت  شماره عناصر آرایه معرفی -اعالن آرایه  -تعریف آرایه  مفهوم آرایه  نویسی و آشنایی باکد

 30  .کندنما برای آرایه ترسیم روند یک . کندمسئله را حل  یک استفاده از آرایه با  یلمف نمایش انگیزه ايجاد

 کلیدی مفاهیم ارائه

 هنرآموز( یح)توض
 و( ی)دانش کلیدی مفاهیم کامل توضیح
 (ینشی)ب هنرجویان در انگیزه و عالقه ایجاد

 .کندبا استفاده از آرایه حل  را ایمسئله
 80 .آموزندمی را پایه مطالب هنرجویان  الزم را انجام دهد. نویسیرا بیان کرده و کد وجوجست هایروش

 کارگاهی فعالیت

 (يانهنرجو ين)تمر

 باشد داشته را آرایهکار با  توانایی باید هنرجو
 انجام را کارگاهی فعالیت و عملی کارگاه و

 . دهد

به  خواهدمی آنها از و داده هنرجو به کارگاهی فعالیت مورد در کلی توضیح هنرآموز
 .بپردازند آن انجام به گروهی صورت

 ،کتاب کارگاهی هایفعالیت به توجه با
 دیگر هایگزینه خود، هایگروه در هنرجویان

 .آموزندمی وخطاآزمون با را
80 

 هایتفعال ارزيابی

 تمرين ارائه
مسئله که با استفاده از حلقه حل  طرح یک 

 . شودمی
 کارگاهی هایفعالیت انجام به شدهتعیین هایگروه در شودمی خواسته هنرجویان از

 .شودمی داده آنها به هاتمرین ارزیابی هایمالک هنرجویان، کار به شروع از قبل .بپردازند

 با کنندمی سعی خود هایگروه در هنرجویان
 فعالیت انجام به خالقیتو با  سرعت و دقت

 .بپردازند کارگاهی
50 

 تکمیلی نکات ارائه

 (یبند)جمع

مناسب  آرایه مسئله را شناخته و باید هنرجو
نمای مربوط به آن را را انتخاب کرده و روند

  .نویسی بپردازدبه کدسیم کرده و تر
 .دده شرح هنرجویانرای ب را کارگاهی هایاز فعالیت بخشی ،شدهبیانبه مفاهیم  توجه با

و دقت و پرسش و پاسخ، انجام  توجه
 جدید هایحلراه ارائهو  یگروه هاییتفعال
 .مسائل یبرا

70 

 شايستگی ارزشیابی

 (يانیپا یابی)ارزش

 و شناختهباید بتواند یک مسئله را  هنرجو
 ،انتخاب کرده مناسب برای حل آن آرایه
 .دهد انجام عملی را نویسیکد

 :شودمی انجام گروهی و انفرادی شاخه دو در ارزشیابی این
 واحد از بخش این پروژه انجام به شدهتعیین هایگروه در شودمی خواسته هنرجویان از

به  یانهنرجو یشود. آزمون براداده می یانهنرجو یبه کار گروه اینمره .بپردازند کار
 است. یرگذارافراد تأث یدر نمره انفراد گروهیشود. نمره برگزار می یانفراد صورت

 شود. داده می آنهاپروژه به  یابیارز یهاقبل از شروع به کار، مالک

 .کنندمی سعی خود هایگروه در هنرجویان
 و دقت نهایت با شدهتعیین زمانمدت در

 پروژه انجام به خالقیت ایجاد با سرعت
 .بپردازند

 

80 

 VSبرنامه  آموزشی، تخته رایانه، پروژکتور، ویدئو نیاز مورد ابزارهای



 

 85 

 ورود به بحث (ج
حال و در ی برای استفاده هایدادهکه شما احتیاج به ذخیره  اتفاق افتاده است بارها

ی از داده برخورد فهرستبه  به حال تااز هنرجوی خود بپرسید که آیا . یداداشتهآینده 
چالش  ترینبزرگشاید ؟ نوعی را دیده استهم یهادادهآیا در اطراف خود  ؟رده استک

بهتر است خیابان یا . آرایه است هایخانهاین فصل درک مفهوم پالک و اندیس 
را متنوعی  هایمثال مثال بزنید.را  کندمیکه هنرجوی شما در آن زندگی  ایکوچه

. ن مشکل را به حداقل برسانیدایتا در حین تدریس  کنیدبرای هنرجویان خود مطرح 
 . دنخود تهیه کن یامحلههمدوستان ی از اسامی فهرستبگویید  هاآنبه مثال 

 :دست طرح کنیدتوانید سؤاالتی ازاینآموزان میمنظور تعیین سطح دانشبه
 آموزان یک کالس را ثبت کنیم؟توانیم قد دانشچگونه می : به نظر شما1سؤال 
 .ید؟ مثال بزنیدانوشته اسم را در کنار هم تعدادی قبالً از شما کدام یک: 2سؤال 
شخص که فقط نام خانوادگی او را  در یک کوچه به دنبال یک به حال تا: آیا 3سؤال 

 ید؟اگشتهدانید یم
 .اید؟ مثال بزنیدرا دیده هادادهفهرستی از اسامی و  به حال تاآیا  :4سؤال 
 ید؟اگشتهدر بین تعدادی از اسامی به دنبال اسم خاصی  به حال تا: آیا 5سؤال 
 ببرید. نام فهرست را کاربردهای از چند نمونه : 6 سؤال
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راهکارهای عمومی 
تدريس اثر بخش

و طراحی داشتن طرح درس
آموزش مناسب

استفاده ازشیوه های پروژه 
تدريسدر ( Pbl)محوری 

تعريف پروژه گروهی

ل نظارت فرايندی در تکمی
پروژه

ده نصب نر م افزار و استفا
helpاز 

VSافزار آشنايی با نرم

راهکارهای 
افزايش دانش 
برنامه نويسی 

حلقه ها 

مشاهده فیلم
های کاربردی 
تکنیک محور

ع استفاده از مناب
ایکتابخانه

استفاده از 
منابع 

بروزرسان 
تخصصی

مشاهده نمونه 
کارهای مختلف

تمرين و اجرای
اعملی کارگاهه

مشاوره با افراد
متخصص
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 تدریس

  آرایه
 مقداردهیو سپس آن را  ردهتعریف کرا متغیر یاد گرفتیم که یک  نویسیبرنامهدر 

این است که مقدار دوم باعث از بین رفتن مقدار  آیدمیاما مشکلی که پیش . کنیم
و این روال  شودمیمقدار دوم  رفتناول و به همین ترتیب مقدار سوم باعث از بین 

 ) شکل زیر را ببینید (. همچنان ادامه دارد
 Aشکل مقدار نهایی متغیر یندر ا 

قبل از  ادیرمق خواهد بود و 17عدد 
حال . همگی از بین خواهند رفت17

که اگر بخواهیم  آیدمیپیش  سؤالین ا
 دارینگهقبلی این متغیر را  هایداده

 ؟انجام دهیم ایدب چه کارکنیم 
 ، ابتدا اعداد مثبتبخواندبه عنوان دمای شهر عدد را  100بنویسیدکه  ایبرنامهمثال: 

 . دهد)دمای زیر صفر( را نمایش منفی دو سپس اعدا )دمای باالی صفر(
جداگانه  به صورتقبلی استفاده کنید برای ذخیره این اعداد  هایروشاز  کهدرصورتی

. آیا کنیممیاستفاده  هاحلقهشاید بگویید از . ید داشتمتغیر احتیاج خواه 100به 
مسائل خواهید  گونهینا؟ چه مشکالتی برای حل کنید دارینگهرا  هاداده توانیدمی

نی نوع . یعکند دارینگهعدد را در خود  100ه داشته باشیم ک اینوع دادهاید ؟ بداشت
 گونهاینبه در اختیار شما بگذارد.  اندازههمنوع و فضای خالی و هم 100که  ایداده

 . گویندمیآرایه  متغیرها
مساوی تقسیم  هایقسمتدارید و آن را به   Pم مستطیل به نا تکه یکفرض کنید 

 ) شکل زیر ( . کنیممی
 
 

حل راه. ایمکردهمساوی تقسیم  هایقسمترا با خطوط قرمز به  رنگیمشکمستطیل 
 . است هاخانهتمام  یگذارشمارهشده دسترسی به خانه رنگی

 هایخانهشماره  رایج نویسیبرنامه یهانازبدر تمام . شکل جدید نگاه کنید حال به
پس برای دسترسی به . شودمیصفر شروع  از گویندمیآرایه  اندیس آنهاآرایه که به 

 3اندیس  باید  pاز آرایه  4شماره  خانه
        .(p[3]) را در نظر بگیریم

 

       p 
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)که عملیات  نامعینمعین و  هایحلقهیم برای انجام عملیات بر روی آرایه از توانمی
 . کنیماستفاده  (دهندمیشمارش را انجام 

 آرایه .دقت کنید به تکه برنامه زیر
computer   خانه هست که  5دارای

ند توامی هاخانهاز این  هر کدام
پس ، را در خود جای دهد رشتهیک

 . است یارشته نوع آرایه
 
 

string[] computer = new string[5]; 
long[] price = new long[5]; 

بر  هاحلقهبا استفاده از  توانمی، بنابراین آرایه در کنار هم قرار دارند هایخانهچون 
 . را انجام داد، نوشتن یا پردازش عملیات خواندن آنهاروی 

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
. های خود را یادداشت کنندیهمکالس از هنرجویان خود بخواهید که اسامی دو نفر از

هنرجو انجام  10این کار را برای ، حاال دوباره بگویید دو نفر دیگر را یادداشت کنند
 10گویند نام می حتماً ؟بپرسید راهکار جدیدی برای این کار سراغ دارند آنهادهید. از 
اسامی یک شماره از این  هر کدامبخواهید که به  آنهاحاال از . هم وارد کنیم نفر را با

 .را نام ببرند 5و  3نفر شماره  به هنرجویان بگویید. اختصاص بدهند
 اشخانهام علی را پیدا کنند و شماره شده ناز هنرجویان بخواهید در بین اسامی نوشته

بخواهید تا اسامی را مرتب کنند و بار دیگر اسامی را از انتها  آنها. این بار از را بنویسند
 .یادداشت کنند ابتدابه 
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 يادگیری –مشکالت متداول در فرآيند ياددهی 
 چراکه، آرایه است هایخانهمشکل درک مفهوم اندیس  ترینبزرگشاید بتوان گفت 

 یهایخانهدرک هنرجویان بر اساس پالک  .شودمیشماره صفر شروع  آرایه از اندیس
یک  تواندیمو این  دشونمیشروع  1 شماره که از کنندیمزندگی  آنهاکه در  است

 .چالش برای بیان آرایه باشد

 هافعالیت پاسخ به

کنید که اسامی پنج هنرجو را دریافت کرده سپس اسامی را از آخر نمایی رسم روند
 .یسیدشارپ بنو یرا به زبان س یتمالگور نای برنامه به اول نمایش دهد.

  پاسخ:

 شروع  (0
 n1,n2,n3,n4,n5خواندن  (1

 n5,n4,n3,n2,n1نمایش  (2

 پایان (3

ورودی و کنیم که به تعداد اسامی باید دستورات در این فعالیت مشاهده می
توان نیز نمی forنکته این سؤال در این است که از حلقه . خروجی بکار ببریم

 .استآرایه هایی بهترین روش استفاده از استفاده کرد. در چنین مسئله
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); 

 فعالیت کارگاهی
 79ص 
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را  nameیک پروژه جدید ایجاد کنید و دستور اعالن آرایه و دستور ایجاد آرایه 
  چیست ؟ یهعنصر آرابررسی کنید محتوای هر . بنویسید

 

 

 کنید. اعالنکارمند  300حقوق  دارینگهبرای   salaryبه نام  اییهآرا -
 . کنید اعالنانگلیسی  صدادارحروف  دارینگهبرای  vowelsای به نام آرایه -
روشن و خاموش بودن پنج المپ  یتوضع ینگه دار یبرا lampبه نام  یا یهآرا -

 .یدکن اعالن
 . کنید اعالنسال  هایماهاسامی  دارینگهبرای  دلخواهنام  ای باآرایه -
 معدل هنرجویان کالس اعالن کنید.  دارینگهای با نام دلخواه برای آرایه -

 پاسخ : 

1) long [ ] salary  = new long [300]; 

2) char [ ] vowels  = new char [5]; 

3) byte [ ] lamp  = new byte [5]; 

4) string [ ] months = new string[12] ; 

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

 
 ؟ است شده استفاده 2، از اندیس آرایه سوم مراجعه به خانها برای چر

 .شوندمیآرایه از صفر شروع  هایخانه هایاندیس چون: پاسخ
 

  

 فعالیت کارگاهی
 80ص 

 فعالیت کارگاهی
 81ص 

  
 کنجکاوی

 81ص 
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  آرایه مقداردهی و تعریف  -1 کارگاه
 هاپاسخ به فعالیت

  ؟رای ذخیره کردن اسامی قطعات دیگر، چه تغییری در کد باید بدهیمب -
 پاسخ : 

 .مقداردهی کنیم آنهاهای آرایه را زیاد کنیم و سپس ابتدا باید تعداد خانه
را متناظر با آرایه نام قطعات   priceآرایه ، قیمت قطعات رایانه دارینگهبرای  -

 .اعالن کنید
 پاسخ : 

string[] computer = new string[5]; 
long[] price = new long[5]; 

 

اجرا کنید و  price[2] مقداردهیتا رسیدن به دستور  F10برنامه را با کلید  -
  .کنید را مشاهده  priceمحتوای آرایه 

 :  پاسخ
 
 
 
 
 
 

 
. یدرا قرار ده 5عدد  4عدد  یبه جا. نیدک 9دستور زیر را جایگزین کد مرحله  -

 یست؟رخ داده چ یخطا
string[] computer= new string[4]{"CPU", "MainBoard", 

"RAM", "HDD", "DVD"}; 

 پاسخ:

  
 تکمیل کارگاه

 82ص 
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های آرایه نسبت به مقادیر واردشده کمتر باشد برنامه خطا که تعداد خانهصورتی در
 . نشان خواهد داد

 

 " keyboard "به  computerآرایه  3دستوری برای تغییر مقدار عنصر شماره  -
 . کنیدبه کد اضافه 

 پاسخ: 
computer[2] = "keboard"; 

 

تمام عناصر آرایه را نمایش داد؟ حاصل  ()writelineتوان با یک متد آیا می
 اجرای دستور زیر چیست؟

Console.WriteLine(price); 

 یش یبرا ToStringمتد دستور استفاده کنید که از این خیر، درصورتیپاسخ : 
 ینشود. به همیفرض عملکرد متد مذکور اجرا میشمورد نظر صدا زده شده و پ

 .  شودیچاپ م یدر خروج []System.Int64جهت مقدار 
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++) 

 کنجکاوی  
 85ص 
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{ 

Console.WriteLine(" === student {0} === \n" , 
countStudent ); 

sum = 0; 

 

for (countMark = 1; countMark <= 5; countMark++) 

{ 

Console.Write("please enter your mark {0} ==> ", 
countMark); 

mark = Single.Parse(Console.ReadLine()); 

if ((mark >= 0) && (mark <= 20)) 

sum = sum + mark; 

} 

average = sum / 5; 

Console.WriteLine("average student {0} is ==> {1}", 
countStudent, average); 

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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 یهعناصر آرا یشنما - 2کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

 اجرا کنید.  7برنامه را با عدد  -
 : پاسخ

با خطایی از نوع این آرایه بیشتر است  آخرین اندیس از 7چون عدد 
System.IndexOutOfRangeException  دهد شود که نشان میمواجه می

 آرایه دارای عنصری با این اندیس نیست.

دریافت شود، چه تغییری باید در  7تا  1، اعداد 6تا  0جای اعداد اگر بخواهیم به -
 ؟ یجاد کنیمبرنامه ا
 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]); 

 
 را نمایش دهد.   weekای بنویسید که اسامی روزهای زوج آرایه برنامه
 پاسخ:

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

 

 تکمیل کارگاه  

 85ص 

  
 فعالیت کارگاهی
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  کاربر از آرایه عناصر دریافت -3 کارگاه
 هاپاسخ به فعالیت

 تعداد قطعات رایانه را از ورودی دریافت کنید. -

 پاسخ: 
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  ،computerعناصر آرایه تغییر دهید تا عالوه بر  برنامه را -

  .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
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);  

  
 تکمیل کارگاه

 87ص 

  
 تکمیل کارگاه
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  ی رشتههانویسه یمایشپ - 4کارگاه 
هاپاسخ به فعالیت  

 از کاربر بنویسید.  رشتهیکدستورات الزم را برای دریافت  -
 پاسخ: 

string mystr; 
mystr = Console.ReadLine(); 

 ؟خروجی آن چیست .کنیددستورات زیر را به کد اضافه  -
for (int i = 0; i < mystr.Length; i++) 

Console.WriteLine(mystr[i]); 

 .به صورت ستونی است رشته ورودی یکاراکترهاخروجی نمایش پاسخ: 

 . کنید 3کد زیر را جایگزین مرحله  -
foreach (char c in mystr) 
Console.WriteLine(c); 

 . کنددقیقاً همان رشته را تولید می :پاسخ

 . تکمیل کنیدکد زیر را ، برای نمایش معکوس رشته -
for (int i = mystr.Length - 1; i >=0 ; i--) 

 Console.WriteLine(mystr[i]); 

  نوشت؟ foreachتوان این کد را با دستور آیا می -
 پاسخ : خیر

 یهعناصر آرا یرایشو - 5کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

ای دریافت محصوالت تکمیل کد زیر را بر، ی مناسبمتغیرهابا اعالن آرایه و  -
  .کنید

 پاسخ :
 اضافه شود:ابتدای کد 

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

 jو  i یردر این کد نقش متغ. را بنویسید ارزش افزودهدستورات محاسبه مالیات  -
 چیست؟

 

  
 تکمیل کارگاه
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 تکمیل کارگاه
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 :پاسخ
 .کندمی دارینگهمحصوالت واردشده را شماره  i متغیر
امکان محاسبه  شده استذخیره  iمکان به تعداد محصوالت واردشده که در jمتغیر 

 کند. و ذخیره در همان خانه متناظر را ایجاد می ارزش افزودهمالیات بر 
 ؟ ؟ چرادهدمیچه خطایی رخ . را حذف کنید intتبدیل صریح  3در قطعه کد  -

کند و فضای تولید می (doubleمقدار اعشاری ) ارزش افزودهچون محاسبه  پاسخ:
( intتوسط متغیر اعشاری بیشتر از فضای اشغالی متغیر صحیح )حافظه اشغالی 

 است بنابراین خطا رخ خواهد داد.

 

در یک آرایه ذخیره ، دریافت کرده شما رابنویسید که هزینه روزانه یک ماه  ایبرنامه
ش  نمای، محاسبه کرده شما راسپس هزینه ماهانه و میانگین هزینه روزانه کند. 
 . 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)); 

  
 فعالیت منزل
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 :شرح برنامه
بنابراین اگر این ، برای دریافت مقدار هزینه روزانه تعریف شده است tempمتغیر 

مه پیدا با دریافت چنین عددی خات یجادشدها ( i)  لقهــهزینه صفر یا منفی باشد ح
محاسبه  هابه تعداد روز ،آنهاو میانگین  هاینههزخواهد کرد و در حلقه دوم مجموع 

بنابراین . هزینه روزانه دریافت شده است آنهاکه در حلقه باال برای (  j) خواهد شد 
مجموع  sum_costدر متغیر . مقایسه شده است  iبا متغیر  jکه متغیر  بینیدیم

اعشاری نمایش  به صورت هاینههزبرای اینکه میانگین . حساب شده است هاینههز
 . استفاده شده است (sum_cost / i(double)داده شود از تبدیل مستقیم 

 آرايه در وجوجست

نامرتب صورت  فهرستدر  معموالًی اطالعات وجوجست ،ی خطیوجوجست روش رد
این است  حلراه، تنها اطالعات خاص قلم یکبرای یافتن ، نامرتب فهرستدر . گیردیم

 موردنظر( با اطالعات آخرین عنصر )یا بالعکس عنصر تارا از اولین  فهرستکه عناصر 
 فهرستبرابر باشد یا به پایان  موردنظر، با اطالعات فهرستاگر عنصری از مقایسه کنیم. 

 . یابدمیخاتمه  وجوجست، عمل برسیم
 موجود است : (  Xزیر )آرایه فهرستفرض کنید 

X[3] X[2] X[1] X[0] 
X 

35 20 5 15 

را با  20مقدار . کنیم وجوجستخطی  به طوررا  20عدد  خواهیممی فهرستدر این 
اگر برابر نبود باید به خانه بعدی برویم و تا زمانی که . کنیممیمقایسه  خانه اول
 .دو حالت دارد وجوجستاین . داردرا ادامه  وجوجستنباشد  20 یاخانهمحتوای 

 باشد. فهرستدر شده  وجوجستمقدار یعنی ی موفق، وجوجستحالت اول: 
 نباشد. فهرستشده در  وجوجستیعنی مقدار ، ناموفق یوجوجستحالت دوم: 

بودن و یا نبودن عنصر مورد نظر است. در صورتی که ها وابسته به وجوجستتعداد 
در . )گیری عنصر شمارش صورت گرفته استعنصر موجود باشد به شماره محل قرار

( ولی اگر عنصر مورد نظر وجوجست 10، دهم و در خانه وجوجستخانه اول یک 
یرند که در این صورت تعداد قرار بگ وجوجستمورد  هاخانهباید تمام  ،موجود نباشد

 . به اندازه طول آرایه خواهد بود هاوجوجست
 هاپاسخ به فعالیت

برای پیدا کردن نام یک هنرجو . هنرجو داریم 100یک آرایه نامرتب شامل اسامی 
؟ جدول را کامل ی خطی چند مقایسه نیاز استوجوجستدر این آرایه به روش 

 . کنید
 : پاسخ

 در آرایه نباشد آخر آرایه وسط آرایه اول آرایه مکان عنصرموردنظر

 100 100 50 1 تعداد مقايسه
 

  
 فعالیت گروهی
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وی خطی یا دودویی استفاده وجهریک از موارد زیر تعیین کنید از روش جستدر 
 ؟ نتخاب روش بر اساس چه معیاری است؟ اشودمی
بر  شدهمرتبی هاکارنامهیافتن کارنامه تحصیلی یک هنرجو در بین سایر  (1

 اساس نام هنرجویان 

 پیدا کردن یک کتاب بر اساس نام آن کتاب در کتابخانه  (2

 پیدا کردن یک کتاب بر اساس کد کتاب در کتابخانه (3

اگر اسامی بر ، دارد پیدا کردن نام هنرجویی که در کالس باالترین معدل را (4
 باشند.  شده مرتباساس معدل 

 : پاسخ

 رديف
نوع 

 وجوجست
 معیار انتخاب

 .است شده مرتببر اساس نام هنرجویان  هاکارنامهفهرست  دودویی 1

 .نیست شده مرتبفهرست  خطی 2

 .نیست شده مرتبفهرست  خطی 3

 .شده است مرتب آنهافهرست هنرجویان بر اساس معدل  دودویی 4
 

 
  یخط یوجوجست یسازهیادپ - 6کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 . کدهای زیر را بنویسید carدر آرایه  وجوجستبرای  -
 در روش. شده است ی خطی بیانوجوجستاین بخش برای آموزش : پاسخ

با محتوای  است prideکه در اینجا واژه  وجوجستی خطی مقدار مورد وجوجست
 در حالت اول، حالت رخ خواهد داددو . شودی آرایه مقایسه میهاخانهتک تک

که در این حالت   mazdaمثالًاست،  pride یرازغبهمحتوای خانه آرایه نام دیگری 
 prideمقدار خانه با واژه  از خانه بعدی ادامه خواهد یافت و در حالت دوم وجوجست

شده به نمایش صورت نام ماشین و محل خانه یافت برابری خواهد کرد که در این
 . آمد خواهددر
در خروجی  وجوجستدهید تا قیمت خودروی مورد  ییرتغبرنامه را طوری  -

 . شود دهدایشنما
 : پاسخ

Console. WriteLine"{0} found in {1} and price {2}", 
item, i, price[i]);  

  ؟خروجی چیست. قرار دهید Hyundaiرا برابر  itemمقدار  -
 : پاسخ

  
 فعالیت گروهی

 91ص 

  
 کارگاهتکمیل 

 92ص 
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String item = "Hyundai"; 
 Hyundaiماشین  pride یبه جاخروجی مانند قسمت قبل است با این تفاوت که 

 . شودو اطالعات آن ماشین نمایش داده می وجوجست
نقش . زیر تغییر دهید به صورتکد را ، برای تشخیص یافتن و یا عدم یافتن عنصر -

 ؟ در این کد چیست foundمتغیر 
 : پاسخ
شود  trueکه مقدار آن کند که درصورتینقش یک پرچم را بازی می  foundمتغیر

شود و در غیر این صورت یک پیام مناسب اطالعات ماشین موردنظر نمایش داده می
  .شودمی انتهای حلقه بررسی در falseشرط . دهدبرای اطالع کاربر نمایش می

 . ورودی دریافت کند را ازبرنامه را طوری تغییر دهید که نام خودرو -

  پاسخ:

item = Console.ReadLine(); 
 

در آرایه ، ای بنویسید که نام و نمره هنرجویان را از ورودی دریافت کردهبرنامه
 . اندگرفته 20نمره  سپس نام هنرجویانی را نمایش دهد که. مناسب ذخیره کند

 : پاسخ
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]); 

 
برنده . کندآن را یادداشت می، انتخاب کرده 100تا  1هنرجویی یک عدد بین  -

 یتمیالگورشما چه . را حدس بزند مورد نظرعدد ، شخصی است که با کمترین تعداد
 ؟ حدس چه عددی باشد کنید؟ بهتر است اولینبرای برنده شدن پیشنهاد می

 پاسخ :
بهترین الگوریتم استفاده از عدد وسط و  باشد. 50بهتر است اولین حدس عدد 

در نیمه اول اعداد  بودن ترکوچکبودن یا  تربزرگحاال با توجه به  .ستا 50یعنی 
  .باز هم باید حد وسط را ادامه دهیم (51-100اعداد ) دوم و نیمه (49-1) 

  
 فعالیت منزل

 93ص 

  
 فعالیت گروهی

 93ص 
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وجوی دودویی حداکثر جست در روش. را یادداشت کرده است 59هنرجویی عدد  -
 .هد شد. جدول زیر را کامل کنیدحدس زده خوا مورد نظربا چند مقایسه عدد 

 پاسخ : 

 . آمده است به دستنجمین مقایسه عدد با پ 59برای یافتن عدد 

 نتیجه مقايسه مقايسه
عدد 

 موردنظر

 دهشزدهعددحدس

 آرايه()وسط 

عدد  نيآخر
 آرايه

اولین عدد 
 آرايه

 1 100 50 59 .است تربزرگعدد  1

 51 100 75 59 .است ترعدد کوچک 2

 51 74 62 59 .تر استعدد کوچک 3

 51 61 56 59 .تر استعدد کوچک 4

 57 61 59 59 .عدد درست است 5
 

 
 

 Arrayکالس  یمتدها - 7کارگاه 
  هابه فعالیتپاسخ 

 IndexOf؟ عملکرد متد پس از اجرای برنامه چیست  foundمقدار متغیر  -
 ؟ چیست
 پاسخ: 
: اندیس اولین IndexOfاست و عملکرد متد  2پس از اجرای برنامه   foundمقدار 

 .گرداندیبرمشده یفتعروقوع یک مقدار را در آرایه 
VariableName = Array. IndexOf (array_name, value); 

 ؟ شودقرار دهیم خروجی چه می  X=60اگر -
 پاسخ : 

 . دهدرا نمایش می -1برنامه اندیس   x=60مقدار  یازابه 
 . کد زیر را به برنامه اضافه کنید

int found = Array.LastIndexOf(a, x); 

Console.WriteLine(found); 

؟ تفاوت عملکرد متد پس از اجرای این دستور چیست  foundمقدار متغیر 
LastIndexOf  با متدIndexOf ؟چیست 

 : پاسخ

  
 تکمیل کارگاه

 94ص 
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 .است 6پس از اجرای برنامه   foundمقدار 
شده یفتعر: اندیس آخرین وقوع یک مقدار را در آرایه LastIndexOfعملکرد متد 

 .گرداندیبرم
 اولین وقوع IndexOfدر این است که  LastIndexOfو  IndexOfتفاوت متد 

 گرداند. یبرم آخرین وقوع را  LastIndexOfو 

عملکرد متد . را در خروجی نمایش دهید a عناصر آرایه  foreach با دستور -
Sort ؟ چیست 

 پاسخ: 
foreach (int temp in a) 

Console.WriteLine(temp); 

 کند.شده را مرتب مییفتعرعناصر موجود در آرایه  :Sortعملکرد متد

 ؟ چیست  foundمقدار . برنامه را اجرا کنید، کد زیر را به برنامه اضافه کرده -
int x = 10; 

int found = Array.BinarySearch(a, x); 

Console.WriteLine(found); 

 .است  1پس از اجرای برنامه  foundمقدار پاسخ: 

را در   aعناصر آرایه foreachکد زیر را به برنامه اضافه کنید و دوباره با دستور  -
 . خروجی نمایش دهید

Array.Reverse(a); 
 . کندمیشده را معکوس یفتعرعناصر موجود در آرایه  : ()Reverseعملکرد متد

  ؟چیست  foundمقدار متغیر . برنامه را اجرا کنید ،کد زیر را اضافه کرده -
found = Array.BinarySearch(a, x); 

Console.WriteLine(found); 

 .است  1-پس از اجرای برنامه  foundمقدار  پاسخ:
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 پس از تدریس

 الف( نمونه ارزشیابی پایانی 
 3ارزشیابی واحد يادگیری 
هنرجوی گرامی برای پاسخگویی به سواالت به ترتیب زیر  راهنمای پاسخ به سواالت:

 عمل کنید.
  .دهید پاسخ 3 و 2 و 1 سواالت الف به در بخش ➢

  .پاسخ دهید  5 و 4  سواالت به  ب در بخش ➢

  .دهیدپاسخ   7 و 6   سواالت به  ج در بخش ➢

توانید سطح شایستگی خود را می دهی عملکردارزشبا مراجعه به جدول  ➢
 بسنجید.

 : مسائل ✓
بر اساس  .علی برای انجام کار بانکی پدرش به بانک تجارت رفته است -الف

شماره  .کندمی ای را دریافتدهی شمارهعلی از دستگاه نوبت ها،قانون بانک
در ) .بود 173 شده در لحظه ورود علیاعالمآخرین شماره  .است 216علی 

 ( .شودمی بانک اعالم گویاز دستگاه بلند شماره 1هر لحظه 
 به فروش مختلف شرکت 5 ماکارونی ،در یک فروشگاه مواد غذایی -ب 
 داده هادرصد تخفیف به این ماکارونی 10 هفته شنبه هرروز پنج .رسدمی
. مراجعه کرده است به این فروشگاه دشنبه برای خریبهار روز پنج .شودمی

دست ه ب را تخفیف بیشترین ای بنویسید که به بهار کمک کند تابرنامه
  .دآورده و آن محصول را خریداری کن

اند و از فروشنده در فروشی خیابان فردوسی رفتهبه ساعت سینا و مینا -ج
وشنده فر .اندکردهاند سوال ه کارکرد ساعت کامپیوتری که دیدهمورد نحو

  .ثانیه ،دقیقه ،ساعت. گیردمی صورت نوع شمارشبه آنها گفته است که سه 
 د و با دیدنکن ی ساعت کمکهاشمارنده فروشنده در تشریح به ای بنویسید کهبرنامه

 . شوند آشنا نحوه کارکرد ساعت دیجیتالی با سینا و مینا خروجی برنامه
 سواالت رديف

 .را بنویسید مسئله و اطالعات هاداده ،خروجیورودی و  1

 .بنویسید را اشانتظار علی برای اعالم شماره راه حل 2

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

 .ساختار حلقه را معین کنید اجزاء 4

 .بنویسید VS برنامه نویسیزبان  محیط در نظر رابرنامه مورد 5

 .تعیین کنید برنامه را یهاتعداد حلقه 6

7 
 خطاهای احتمالی را برنامه را محله به مرحله اجراء کرده و. بنویسید برنامه مورد نظر را

 .دبرطرف کنی
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 دهی عملکردجدول ارزش

 حل مسئله تکرار مراحل )حداقل نمره(
 حلقه ايجاد برنامه با

 )مرحله بحرانی(
 های متداخلايجاد برنامه با حلقه

 هاشاخص

ن داده
تعیی

ی
ی و خروج

ها، ورود
 

سئله
ی م

ل برا
ارائه راه ح

 

توسعه راه 
ت نیاز

صور
ل در 

ح
 

ی ساختار حلقه
ن اجزا

تعیی
 

ن کد حلقه
نوشت

 

ی برنامه
ی و کنترل اجرا

خطا ياب
 

ن تعداد حلقه
تعیی

سئله
ک م

ی ي
ها

 

ن برنامه
نوشت

 

ی گام به گام برنامه 
اجرا

- 
رفع خطا

ها
 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 حداقل نمره /سوال / رديف

         ✓ ها و اطالعات برنامه را تعیین کنید.داده 1

         ✓ ورودی و خروجی برنامه را مشخص کنید. 2

راه حل خود را برای حل مسئله بنویسید. راه حل را بر اساس نیاز  3

 توسعه دهید.
 ✓ ✓       

      ✓    اجزای حلقه را معین کنید. 4

    ✓ ✓     کد برنامه را بنویسید. خطاهای احتمالی را برطرف کنید. 5

   ✓       های برنامه را تعیین کنید.حلقهتعداد  6

کد برنامه را بنویسید و برنامه را گام به گام اجرا و خطاهای  7

 احتمالی را برطرف کنید.
       ✓ ✓ 
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 )مخصوص هنرآموز( 3-2-1دهی براساس ارزش 3نمره واحديادگیری  فهرست

 مراحل و حداقل نمره
 حل مسئله تکرار 

 مرحله بحرانی( 3)

 ايجاد برنامه با حلقه

 مرحله بحرانی( 3)

ايجاد برنامه با 

 های متداخلحلقه

 مرحله بحرانی( 3)

ی
نمره نهاي

 

 هاشاخص
ن داده

تعیی
ی

ی و خروج
ها، ورود

 

ی مسئله
ل برا

ارائه راه ح
ت نیاز 

ل در صور
توسعه راه ح

 

ی ساختار حلقه
ن اجزا

تعیی
 

ن کد حلقه
نوشت

 

ی برنامه
ی و کنترل اجرا

خطا یاب
 

ن تعداد حلقه
تعیی

ک مسئله
ی ی

ها
 

ن برنامه
نوشت

 

ی گام به گام برنامه 
اجرا

- 
رفع خطا

ها
 

 

 رديف

نام و نام 

خانوادگی // 

 حداقل نمره

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1            

2            

 

 4ارزشیابی واحد يادگیری 
هنرجوی گرامی برای پاسخگویی به سواالت به ترتیب زیر  راهنمای پاسخ به سواالت:

 عمل کنید.
  .دهید پاسخ 3 و 2 و 1  سواالت به  الف در بخش ➢

  .پاسخ دهید  5 و 4  سواالت به  ب در بخش ➢

  .پاسخ دهید  7 و 6   سواالت به  ج در بخش ➢

توانید سطح شایستگی خود را می دهی عملکردارزشبا مراجعه به جدول  ➢
  بسنجید.

 : مسائل ✓

جدولی از  خواهد کهمی خرید حبوبات از علی دارینگهمادر علی برای  -الف
 .اسامی حبوبات برای او بنویسد و در آشپزخانه بچسباند

آنها را  موسیقی مورد عالقه نام هنرجویان واسامی  هنرآموز کالس موسیقی -ب 
  .ثبت کرده است فهرستدر یک 

شده را بر زسازی کرده و عملیات خواستهرا با فهرست این ای بنویسید کهبرنامه
  .برساند به انجام 5و  4 اساس شماره سوال
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 دستگاهی بر اساس نوع هنرجویان بندیهنرآموز کالس موسیقی برای دسته -ج
. به مرتب کردن اسامی بر اساس نوع موسیقی دارد ند احتیاجگیریکه یاد م
هنرآموز برای ارسال گزارش نوع دستگاه خاصی  هااز روز برخیدر  همچنین

  .خواهد داشت های دادهوجوجستاحتیاج به 

 سواالت رديف

 .تعریف کرده است برای این کار یایاندازه و چه نوع آرایه به نظر شما علی چه 1

 .تعریف کنید آرایه علی را 2

 .مادر علی را برایش وارد کنید حبوبات آشپزخانه 3

 .نام موسیقی مورد عالقه را نمایش بدهد عناصر آرایه اسامی و آرایه 4

5 
 سنتور از گیتار به اش راگوید که نام موسیقی مورد عالقهمی آموز خودبابک به هنر

 .بنویسید ی الزم راهاکد. تغییر دهد

 .کالس موسیقی بنویسید یهاکد برنامه الزم را برای مرتب کردن آرایه 6

7 
 ی هنرجویانی که نوع دستگاه خاصی را آموزشوجوجستکد برنامه الزم را برای 

 .بینند بنویسیدمی
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 دهی عملکردجدول ارزش

 مراحل )حداقل نمره(
  اعالن آرايه

 )مرحله بحرانی(
 وجو در آرايهجست دسترسی به عناصر آرايه

 هاشاخص

ن نوع آرايه
تعیی

ف آرايه و مقدار  
تعري

ی اولیه
ده

 

ی 
ی احتمال

رفع خطاها

برنامه
 

ن ساختار آرايه و 
تعیی

صر آرايه
ش عنا

نماي
 

ن کد آرايه
نوشت

ی و کنترل  
خطا ياب

ی برنامه
اجرا

 

ی
ب ساز

کد برنامه مرت
ن آرايه 

س کرد
و معکو

 

کد برنامه 
ت

س
ج

وجو
 

ی گام به گام 
اجرا

برنامه 
- 

رفع خطا
ها

 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سوال // حداقل نمره رديف

         ✓ برای این کار تعریف کرده است؟ یما علی چه نوع آرایه و چه اندازهایبه نظر ش 1

        ✓ ✓ آرایه علی را تعریف کنید. 2

       ✓ ✓ ✓ حبوبات آشپزخانه مادر علی را برایش وارد کنید. 3

      ✓    عناصر آرایه اسامی و آرایه نام موسیقی مورد عالقه را نمایش بدهد. 4

5 
اش را از گیتار به گوید که نام موسیقی مورد عالقهیآموز خود مبه هنر بابک

 های الزم را بنویسید.سنتور تغییر دهد. کد
    ✓ ✓    

   ✓       های کالس موسیقی بنویسید.کد برنامه الزم را برای مرتب کردن آرایه 6

7 
صی را ی هنرجویانی که نوع دستگاه خاوجوجستکد برنامه الزم را برای 

 بینند بنویسید.میآموزش 
       ✓ ✓ 
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 )مخصوص هنرآموز( 3-2-1دهی براساس ارزش 4نمره واحديادگیری  فهرست

 مراحل و حداقل نمره
 اعالن آرايه 

 )مرحله بحرانی(

دسترسی به عناصر 

 آرايه
 وجو در آرايهجست

ی
نمره نهاي

 

 هاشاخص

ن داده
تعیی

ی
ی و خروج

ها، ورود
 

ی مسئله
ل برا

ارائه راه ح
ت نیاز 

ل در صور
توسعه راه ح

 

ن 
تعیی

ی ساختار حلقه
اجزا

 

ن کد حلقه
نوشت

 

ی برنامه
ی و کنترل اجرا

خطا یاب
 

ی
ب ساز

کد برنامه مرت
 

س کردن آرایه
و معکو

 

ت
کد برنامه جس

وجو
 

ی گام به گام برنامه 
اجرا

- 
رفع خطا

ها
 

 

 رديف

نام و نام 

خانوادگی // 

 حداقل نمره

1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 1            

2 2            
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 سوم پودمان
 

 

 6و  5واحد یادگیری 

 یکیواسط گراف یطراح
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 5واحد یادگیری 

 ایجاد واسط گرافیکی کاربرشایستگی 

 تدریسمقدمات 

 مفاهیم کلیدی (الف

 مفاهیم کلیدی

 كنترل فعّال (Controlكنترل ) (Formفرم )
جعبه ابزار 

(Toolbox) 

 (Methodمتد ) (Eventرويداد ) (Stretchكشيدن ) (Propertyويژگي )

واكنش به رويداد 
(Event 

Handler) 

 منبع 

(Resource) 
اي كادر محاوره

(Dialog Box) 

 فيلتر

 (Filter) 

    پروژه ويندوزي

 ( تجهیزات الزمب

  Visual Studio Express 2012افزار نصب نرم يبرا يافزارسخت مشخصات

 گيگاهرتز 6/1 حداقل پردازنده •

 يگابايتگ 1حداقل  RAM حافظه •

 يگابايتگ 4سخت  يسکموجود در د فضاي حداقل •

با  يدئوييو كارت • ناسببببب  بل و DirectX9مت  در رزولوشببب   اجراقا
 و باالتر 768×  1024
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 پودمان سوم: طراحي واسط گرافيکي

 بندی( بودجهج

 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 

 صفحات
 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

تا   105 يندوزيو يهابا پروژه ييآشنا 5 15
101 

شناخت  – كاربر يکيواسط گرافتعريف  -يندوزي با پروژه و ييآشنا
 مشخصات فرم تنظيم -ساده  يندوزيپروژه و ايجاد -كنترل 

 Net.و  IDEآشنايي بيشتر با 
Framework   و صفحه آغازيVS  و

 Open Projectو  Saveپنجره 

16 5 

كادر (، Label) برچسب يهاكنترل
 ( و دكمه فرمانText Box)مت 

(Button) و واكنش برنامه به رويدادها 
(Event Handler) 

 106تا  113

و توانايي  و دكمه فرمان كادر مت برچسب،  يهاكنترلبا  آشنايي
آشنايي با  – هاي هركدامويژگيشناخت   -به فرم  هاآنافزودن 

كد رويداد نوشت   توانايي -تحقق و تشخيص و پردازش رويداد 
Click 

و  LinkLabelآشنايي با 
MaskedTextBox 

 (Resourcesمنابع ) 5 17
 ياتو خصوص كادر كنترل تصوير شناخت  -كار با پوشه منابع توانايي  114تا  120 (Picture Boxكادر كنترل تصوير )

 يراز كادر تصو استفادهتوانايي  – آن

هاي موجود مثل تصوير و پروندهافزودن 
هايي مثل پروندهافزودن رشته و ايجاد 

Icon  وTextFile در پوشه منابع 

18 

 (Dialog Boxاي )كادرهاي محاوره 5
 120تا  126 (Message Boxكادر پيام )

اي در برنامه )انتخاب رنگ، انتخاب قلم، كادر محاورهاز  توانايي استفاده
در آن از  يام و استفادهپ يامحاوره كادر معرفي -( پرونده باز كردن
بر اساس  گيريتصميمو  پيامپنجره  هايدكمه كار بردنه ب – برنامه

 نوع پاسخ كاربر

و  SaveFileDialogآشنايي با 
FolderBrowserDialog  و

 هاي هركدامويژگي

  نآ يدادرو يسيكد نوبا تايمر و استفاده از آن و  ييآشنا 129تا  132 (Timer) سنجزمان كامپوننت 6
 ساخت يک ساعت ديجيتال

 ساخت كرنومتر 
 حركت يک جمله در پايي  فرم

19 6 
( و Radio Buttonدكمه راديويي )

و  (Check Boxانتخاب )كادر 
 هاكنترل يبنددسته

 133تا  135
آشنايي  - هاآن يريكارگبهو دكمه راديويي و كادر انتخاب آشنايي با 
( و Panel( و پنل )Group Boxبندي )گروههاي با كنترل

 هاآن يريكارگبه

و   FlowLayoutPanelآشنايي با 
TableLayoutPanel  و

SplitContainer  

سربرگ توليد اعداد تصادفي و كنترل  6 20
(Tab Control) 141  با  يندوزيپروژه و ايجادتوانايي  –نحوه توليد اعداد تصادفي آشنايي با  136تا

 انتخاب يكادرها يوييراد يهادكمه ي،بندگروه يهاكنترل ازاستفاده 
و  Randomشناخت كامل كالس 

 هاآنمتدهاي آن و  استفاده از 

21 6 
و كادر ليست  چند فرميهاي پروژه
(List Box و كادر تركيبي )

(Combo Box) 
 142تا  150

انتقال اطالعات بي   - و ايجاد آن چند فرميهاي پروژهآشنايي با 
در  هاآن از استفادهو  با كادر ليست و كادر تركيبيآشنايي  -ها فرم
 پروژه

الگو هاي آماده و استفاده و آشنايي با فرم
هاي آشنايي با شيوه – هاآناز  يريگ

انتخاب كادر ليست و كادر تركيبي و 
 شدهانتخابهاي استفاده از داده
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  پیشنهادی طرح درس روزانه )هفتگی(
 یندوزیو یهابا پروژه ییآشنا درس: یازدهم : پایه

 .ساخت را آن توانمی چطور و داریم ویندوزی هایپروژه ساخت به نیاز چرا (:کلی هدف) جلسه پیام
 فیزیکی زمان هافعالیت یادگیری اهداف

 مدت )دقیقه( هنرجویان کار هنرآموز کار حرکتی - روانی /شناختی /عاطفی حیطة: هدف طبقة فعالیت

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

 هاي ويندوزيپروژه از هنرجويان آگاهي ميزان سنجش
تفاوت پروژه  به هنرجويان توجه كردنمعطوف

 : سؤال طرح و كنسولي و پروژه فرم ويندوزي
 چه مواقعي الزم است پروژه كنسولي بنويسيم؟

 تعامل و پاسخگويي در مشاركت
30 
 

 ایجاد انگیزه
ايجاد  آموزش بحث به ورود براي تمركز و توجه ايجاد
 هاي ويندوزيپروژه

و  قلمبا  #Cبه محيط  گوييآمدخوشبرنامه 
 رنگ و ظواهر جذاب

 40 ايجاد پروژه مشابه

 توضیح هنرآموز
 انگيزه و عالقه ايجاد و( دانشي) كليدي مفاهيم كامل توضيح

 (بينشي)هنرجويان  در
توضيح مختصر در مورد شيوه ورود و ايجاد و 

 اجرا و ذخيره پروژه
 مطالب نمايش،صفحه به توجه ضم  هنرجويان

 .آموزندمي را
40 

تمرین 
 هنرجویان

 و مشاهده را Visual Studio مختلف هايبخش بايد هنرجو
 .گيرد بهره ساده يک پروژه ساخت براي آن از

 كارگاهي فعاليت مورد در كلي توضيح هنرآموز
 صورتبه خواهدمي هاآن از و داده هنرجو به

 .بپردازند هاآن حل به گروهي

 هنرجويان كتاب كارگاهي هايفعاليت به توجه با
 با را ديگر هايگزينه خود، هايگروه در

 .آموزندمي وخطاآزمون
30 

 ارائه تمرین
هاي با تنظيم ويژگي گوييآمدخوشايجاد يک پروژه ساده 

 و رنگ و تصوير زمينه و ... قلمفرم از قبيل 

 هايگروه در شودمي خواسته هنرجويان از
. بپردازند كارگاهي فعاليت انجام به شدهتعيي 
 .شودمي داده هاتمري  ارزيابي هايمالک قبالً

 با كنندمي سعي خود هايگروه در هنرجويان
 فعاليت انجام به خالقيت و سرعت دقت،

 .بپردازند كارگاهي

90 
 

 بندیجمع
 آن ساخت پروژه فرم ويندوزي و نحوه مفاهيم با بايد هنرجو
 .باشد شده آشنا كامالً

 آينده جلسه درس مورد در و مرور مطالب
( برچسب و كادر مت  و دكمه هايكنترل)

 .شودمي ارائه اطالعاتي هنرجو بهمختصرا 

 انجام پاسخ، و پرسش و فعال دادنگوش
 انجام منظوربه ريزيبرنامه و گروهي هايفعاليت
 پژوهش

20 

 90 دهند.مطروحه پاسخ مي سواالتبه  هنرجويان .شودميانجام  يگروه صورتبه يابيارزش اي  بسازد پروژه فرم ويندوزي يک بتواند هنرجو ارزشیابی پایانی

 تعیین تکلیف
هاي ديگر فرم ويژگي با استفاده از تريكامل نسبتاً  پروژه انجام
 گروهي صورتبه

هاي هنرآموز از هنرجويان توضيح خواسته
 شدهتايپشفاهي يا  صورتبه

 گروه اعضاي بي  پروژه كار وظايف بنديتقسيم
 شدهتعيي  بنديزمان در تحويل و

20 
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 ورود به بحث ( د

شا ي هدف از ا ستگي،واحد  سعه يکپارچه(،  IDE يكار با اجزا يچگونگ ي )محيط تو
 ساده است. يواسط كاربر يجادو ا يهاول هايو كنترل يندوزيدر پروژه و نويسيبرنامه

ستفاده از اجزا با سيبرنامه IDE يطمح يا ساس دانش  نوي سبو بر ا  يک، شده ك
 يدر فرم، واسبببط كاربر يهاول يهابا درج كنترل كرده، يجادا يندوزيپروژه سببباده و

 .يسدآن را بنو يدادهايو كد رو يجادمناسب ا

دهد و شبببما مفهومي و ذهني اي  واحد يادگيري را نمايش مي نقشبببه زير نمودار
توانيد با داشت  يک دورنما از مطالب و محتواي آموزشي، تدريس خود را به شکل مي

 بهتري مديريت كنيد.

 

، و از طرفي اندكاركرده Visual Studioبا محيط  قبالًبا توجه به اينکه هنرجويان 
يت واسبببط گرافيکي،  مالبهجذاب ياداحت  Windows Formاي از نوع ، پروژهز

Application ميزان آشبببنايي آنان را سبببؤاالتيبا طرح  توانيدمي. اندايجاد كرده ،
 :مثالًسنجيده و انگيزه الزم را ايجاد كنيد. 

 چيست؟كنسول  يهاهبا پروژ يندوزيوفرم  هايپروژهتفاوت  -

 اي؟ايد؟ چه برنامهاز شما پروژه فرم ويندوزي نوشته يکكدام -

 دارند؟ فرم يهاكار با برنامه يبرا يشتريب يلچرا كاربران تما -

رایجاد واسط گرافیکی کارب

کنترل

شناخت ویژگیهافرم

شناخت ویژگیهابرچسب

کادر متن

كنوشتن متد رویداد کلیدکمه فرمان

کار با منابعتصویر

کادرهای محاورهای

آشنایی با فیلتربازکردن فایل

رنگ

قلم

هاواکنش به انتخاب دکمهپیام
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 نوشت  پروژه كنسولي وجود دارد؟چه ضرورتي براي  -

 يم؟و گذرواژه در برنامه استفاده كن ينام كاربر يافتدر يبرا ياز چه روش -

 انجام داد؟ توانيم كارهاييچهبرنامه،  يشکل ظاهر ييرتغ يبرا -

 شوند؟يم يچگونه طراح يندوزيو هايبازي -

  كنسولي اشاره كنيد. از قبيل: نويسيبرنامهسپس به برخي از داليل 

 .نويسيبرنامهيادگيري و درک عميق مفاهيم  -

هاي كامپيوتري مثل ويندوز روي همه سبببيسبببتم عاملسبببيسبببتمعدم وجود  -
 .POSهاي دستگاه

ها مثل كنسببول هاي گرافيکي روي برخي از سببيسببتمعدم امکان اجراي برنامه -
 .CNCدستگاه 

 تدریس

 کاربر یکیواسط گراف

كه معموال  GUI اختصاربه) Graphical User Interfaceيا  كاربرگرافيکي  واسط
GOO-ee  ياGooey ست كه به كاربران  ي(، نوعشودميتلفظ يوآي يا جي سط ا وا
 يهابا دسبببتگاه ،يبصبببر يو نشبببانگرها يکيگراف هاييک آ يقاز طر، دهدياجازه م
 .تعامل و ارتباط برقرار كنند يکيالکترون

GUI به نام  يبرركا يهااز واسبببط يگريد يها، در مقابل نوعCommand-Line 

Interface يا CLI  يکدر  كليدصبببفحه يقها از طردسبببتورات و داده هاآن)كه در 
ها و  ها،يک ها، آاز پنجره يبيمعموال از ترك ،شببببد(مي يپتا يمتن يطمح منو

، GUIبا ظهور  ترتيباي به. كننديماوس اسبببتفاده م يرگر نظاشببباره يهادسبببتگاه
 CLIدر  يشترب دقتبه يازبودن و ن برزماننادرست دستورات،  يپاز تا يمشکالت ناش

 يزن هارايانه يكاربر هاييطو رنگ و لعاب مح يتبه جذاب عالوهبه ؛ها برطرف شبببد
 افزوده شد.

هوشمند،  هايدرگوشيبلکه  ي،شخص هاييانهدر را تنهانهها  GUI استفاده از امروزه
 است. يداكردهپگسترش  نيز …و  هاخوانكتاب يقي،موس يهاكنندهها، پخشتبلت
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صت   فرضيشپرا به فرم  IDEشيوه برگرداندن چينش محيط  توانيديمدر اولي  فر
شببركت مايکروسببافت، آموزش دهيد و خيال هنرجو را راحت كنيد و از او بخواهيد، 

 ، نباشد.يختگيرهمبهچيدمان محيط را به فرم خوشايند خود، تغيير دهد و نگران 

Window→Reset Window Layout 

 :يريدرا در نظر بگ يرمثال ز يندوزي،و يهابرنامهو  يكنسول يهابرنامهبهتر  يسهمقا يبرا

 موقعبه يد. اگر بخواهيايدشما مهمان ب يو قرار است برا يددر منزل هست يدكن فرض
 :يدعمل كن يرز هايروشاز  يکيبه  توانيديم يدباز كن يو يرا برا منزل درب

 يدخود را رها كن يگرد يكارها يدتوانيم  (1
 يدمنزل خود، منتظر شببو در جلوي و در
 .يايدب يتا و

سمت باريکلحظه  هرچند  (2 منزل  در، به 
مهمان  ياكه آ يدرا نگاه كن يرونب يد وبرو

 شما آمده است.

در داخل منزل مشبببغول انجام  يدتوانيم  (3
مطلع  ورودش از را شبببماهر وقت كه مهمان آمد، زنگ زد و  يد،باشببب ي خودكارها

  .يدكن يش بازو در را برا يدبرو يكرد، به استقبال و

برنامه متوقف  يداده، اجرا يافتمانند دستور در يدر دستورات ي،كنسول يهادر برنامه
شبببوند. ياجرا نم يشبببود دسبببتورات بعد زده Enterيد كه كل يو تا زمان شبببودمي
برنامه به  يزد، خطوط بعد راEnter يد كاربر اطالعات را وارد كرد و كل ازاينکهپس
سهشوند. در مقاياجرا م يبترت سول يهامهتوان گفت در برناميبا مثال باال  ي از  يكن
 3 از روش يندوزي،و يهابرنامه در. شودمياستفاده  2روش  ياو  1مانند روش  يروش

 .شودمياستفاده 

 ؟بیشترین متقاضی را دارد نویسیبرنامه هایزباناز  یكکدام

 Cو خانواده  يپتجاوا، جاوا اسبببکرهاي زبان، همانگونه كه در جدول پايي  مي بينيد
(C ،C++ ،C# ،Objective-C ) به را  باالتري  يا تري محبوبتا از  10 بي  دررت

 هازبان ي . ادارند 2017و  2016 هايدر سببال نويسببيبرنامه هايزبان تري عمومي
 هستند. موردنياز يكاربرد هايبرنامهاز  ياريبستر بس
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 هافعالیتپاسخ به 

  هاي ويندوزيپروژه IDE ءاجزا
 کاربرد نام پنجره ردیف

1 Toolbox 
هاي گوناگون براي طراحي واسط ابزار متشکل از كنترلجعبه

 گرافيکي كاربر.

2 Solution 

Explorer 
 دهد.دهنده پروژه را نمايش ميهاي تشکيلفهرستي از پرونده

3 Menu Bar 
و اجرا و خطايابي  VSنوار منو شامل دستورات كار با محيط 

 ها و ...برنامه

4 Form 

برنامه را  يكه رابط كاربراست  ياكادر محاوره ياپنجره  يک

هاي كه كنترلاست كنترلي همچني ، فرم  .دهد يم يلتشک

 چينيم.ديگر را روي آن مي

5 Properties 
( Events( و رويدادهاي )Propertiesها )ليست ويژگي

 شده.كنترل انتخاب

6 Tool Bar 
نوارابزار شامل ابزارهايي براي اجراي دستورات پركاربردتر مثل 

Start  وSave 

 
 

 فعالیت کارگاهی 

 102ص 
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 های فرمویژگی

ندازه كنترل  بخواهيماگر  اشييیا : Anchor ویژگی ندازه فرم، ا  تغييرهمبا تغيير ا
به له ل فاصببب بارتي  به ع يا  ند؛  بههاي كنترل از ك ند،  هايل ما بت ب ثا  يژگياز وفرم 

Anchor ند مقاديم يژگيو ي اكنيم. اسبببتفاده مي و  Rightو  Leftو  Top يرتوا
Bottom صله  دشونميباعث  يراز مقاد يک. هر يردرا بپذ هاآناز  يبيترك يا و كه فا

كنترل جعبه  Anchorيژگي مقدار واگر  مثالًكنترل از سبببمت مربوطه ثابت بماند. 
صو شد Top, Bottom, Left, Rightبرابر  يرت صله كنترل از  ،با فرم،  چهار طرففا

 كند.مي تغيير هم، يعني با تغيير اندازه فرم، اندازه تصوير مانديم يثابت باق

دكمه  يک ابرفرم را بر AcceptButton يژگياگر و فرم: AcceptButton ویژگی
 اجرادكمه مذكور  كليک يدادمتد رو ،Enterفشببرده شببدن  هنگام ،قرار دهيدخاص 

 .خواهد شد

يک دكمه فرم را برابر  CancelButtonاگر ويژگي  فرم: ButtonCancel ویژگی
جرا مذكور اكليک دكمه رويداد ، متد ، ESCدكمه فشببردن  هنگامقرار دهيد،  خاص

 خواهد شد.

سته  trueفرم را برابر  AutoSizeاگر ويژگي  فرم: utoSizeA ویژگی قرار دهيد، ب
عبارتي اندازه فرم در جهت راسببت و يير اندازه پيدا خواهد كرد يا بهبه محتوياتش، تغ

قدار  ته اگر م هد شببببد. الب ياد خوا يا ز برابر  فرم  AutoSizeModeپايي  كم 
GrowOnly  شد، فرم فقط بزرگ شد،  GrowAndShrinkو اگر برابر  شودميبا با

 بزرگ و كوچک خواهد شد.

ويژگي  كهدرصببورتيبه اي  ويژگي،  trueبا انتسبباب مقدار فرم:  HelpButtonویژگی 
MinimizeBox  وMaximizeBox  فرمfalse  باشد، دكمهHelp  مشخص   ? كه با

 helpProvider. در اي  حال اگر يک كنترل شودمي، در نوار عنوان نمايش داده شودمي
، chmنام يک فايل از نوع  HelpNamespaceبه فرم اضافه كنيد و در ويژگي  HP بانام
col  ،htm  يا يد، مي htmlو  يد. سبببه ويژگي را قرار ده فاده كن يد از آن اسبببت توان

HelpKeyword on HP  وn HPHelpNavigator o  وHelp String on HP  كه
 ، براي همي  منظور است.شودميهاي روي آن افزوده به فرم و كنترل

ساخت فايل  صورت رايگان كه به  WinCHM Proافزار توانيد از نرممي chmبراي 
  قابل دانلود است، استفاده كنيد. يراحتبهو 
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 هاپاسخ به فعالیت

 يک. با كليدرا انتخاب كن BackgroundImage يژگيفرم، و هايويژگياز پنجره 
مه  يرو ماد و دك خاب كن موردنظرير تصبببو Importن قدار ويدرا انت  يژگي. م

BackgroundImageLayout نهگز يرا رو  يگرد مقادير .يدقرار ده Stretch ي
 .يسيدبنو 2را در جدول  يجهكرده، نت يرا بررس يژگيو ي ا

 نتیجه مقدار

Tile كند.كاري، كل فرم را پر ميصورت كاشيتصوير زمينه به 

Center شود.تصوير زمينه با اندازه اصلي، در وسط فرم نمايش داده مي 

Stretch شود.اندازه فرم، كشيده يا جمع ميتصوير زمينه در جهت طولي و عرضي به 

Zoom 
دهد تا طول عرض تغيير اندازه ميتصوير به نسبت يکسان در جهت طولي و 

 يا عرض فرم را پر كند.

 ي ا مقادير .يدكن يشمختلف آزما يرفرم را با مقاد FormBorderStyle يژگيو -
 .يسيدبنو 3را در جدول  يجهكرده، نت يرا بررس يژگيو

 نتیجه مقدار

FixedSingle دهد.نميكه اجازه تغيير اندازه فرم را  خطي،حاشيه تک 

Fixed3D بعديحاشيه سه 

FixedDialog 

اي )آيک  فرم در نوار حاشيه نازک به سبک كادر محاوره

و  Restoreشود. آيک  فرم منويي شامل عنوان ظاهر نمي

Move  وSize  وMin  وMax  وClose  را در اختيار

 (.گذاردمي

Sizable تغيير اندازهفرم با حاشيه قابل 

FixedToolWindow 

تغيير اندازه كه در نوار عنوان فقط دكمه قابلحاشيه غير

Close  دارد. اگرShowInTaskbar=false  باشد، هنگام

 ، فرم در ليست ديده نخواهد شد.Alt+Tabاستفاده از 

SizableToolWindow 

 Closeتغيير اندازه كه در نوار عنوان فقط دكمه حاشيه قابل

باشد، هنگام استفاده از  ShowInTaskbar=falseدارد. اگر 

Alt+Tab.فرم در ليست ديده نخواهد شد ،  
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 استفاده از کادر متن و دکمه در واسط کاربری -3کارگاه 

مانTextBox) متن کادر(، Label) های برچسيييبکنترل مه فر  ( و دک
(Button): 

تک را براي تک Fontو  RightToLeftبراي اينکه نياز نباشببد ويژگي  زبانانيفارسبب
ند، ميكنترل ند اي  ويژگيها تنظيم كن ند Formها را براي توان مه تنظيم كن . ه

 برند.به ارث مي ( خودParentاشياء، اي  ويژگي را از والد )

آن خواهيد اندازه است. اگر مي شدهگرفتهدر نظر  Trueبرچسب،  Autosizeمقدار 
 كنيد. False آن راهنگام طراحي تغيير دهيد، مقدار  را

 : توانيدميبراي اي  منظور توان تغيير داد. رنگ عنوان فرم را نميو  قلمنوع و اندازه 

 ControlBox=Falseيا  كنيد Noneفرم را  FormBorderStyle ويژگي (1
 را خالي كنيد. Textو مقدار 

 .يدرا كامل كن 4خود جدول  گروهيهمبا كمک 

 عملکرد های فرمویژگی

Font  نوع قلم و اندازه آن 

Size (Width, Height) اندازه طول و عرض فرم 

Locked 
در فاز طراحي پروژه، امکان تغيير اندازه و جابجايي را Trueبا مقدار 

 دهد.نمي

Text عنوان فرم 

StartPosition 
نمايش موقعيت فرم در اولي  نمايش مثالً : وسط صفحه

(CenterScreen) 

Icon فرم در گوشه سمت چپ عنوان و هنگام آيک  Minimize 

Opacity ( ميزان كدري يا تاري فرم. عکس شفافيتTransparency) 

ControlBox 
و  آيک شود و در نوار عنوان فقط عنوان نمايش داده مي Falseبا مقدار 

 شوند.محو مي Maximizeو  Minimizeو  Closeهاي دكمه
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و  AutoSize=Falseو  Dock=Topيببک بببرچسببببب بببا مببقبباديببر  (2
TextAlign=MiddleCenter نگ و مت  و دلخواه روي فرم قرار  قلم و ر

 دهيد.

براي  كهدرصببورتيبراي نمايش و ورود اطالعات اسببتفاده كرد.  توانمياز كادر مت  
قرار   *  آن را PasswordCharويژگي  توانيدميكنيد، دريافت رمز اسبببتفاده مي

براي خنثي كردن حالت رمز، از اي  دسبببتور اسبببتفاده  كد نويسبببيدر حالت  دهيد.
  ;’textBox1.PasswordChar = ‘\0:  شودمي

 شود.تعريف مي ’0\‘ به صورت nullكاراكتر   :یادآوری

ساعت و  شماره تلف ، تاريخ،  ستيبراي دريافت يا نمايش مقاديري از نوع  و ...  كد پ
 استفاده كنيد. MaskedTextBoxبه نام  TextBoxاز نوع  توانيدمي

هاي متفاوت و امکانات بسبببيار و اندازه رنگ باهاي مختلف قلمبراي متني كه در آن 
 يد.كناستفاده  RichTextBoxاز  توانيدميزياد ديگر، 

را  FlatAppreance.BorderSize يژگيو و Flatدكمه را  FlatStyle يژگيواگر 
شد كه در بعضي از طراحييدصفر قرار ده شبيه برچسب خواهد  ستفاده ، دكمه  ها ا

 .شودمي

 هاپاسخ به فعالیت

كند. مقدار  يم يشود را نگهدار يكه زمان اجرا در كادر مت  وارد م يمتن، Textويژگي 
 يو با اجرا يدده ييرمت  را تغ كادر Textيژگي چيست؟ مقدار ويژگي و ي فرض ايشپ

 رود؟ياطالعات به كار م يافتدر يمت  فقط برا كادر يا. آيدكن يرا بررس يجهبرنامه نت

توان ش اطالعات هم مي(. از كادر مت  براي نماي""رشته خالي است ) ،فرضپيشپاسخ: 
 د.استفاده كر

 

قرار داد؟ نوع داده اي   PasswordChar يژگيرا در و يسببهنو يکاز  يشتوان ب يم ياآ 
 ويژگي چيست؟

 charخير. پاسخ: 
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 زمان تغيير داد؟كنترل را همتوان يک ويژگي چند آيا مي

سخ: شترکگيبلي. برخي از ويژ پا و  Fontمثل  شدهانتخابهاي كنترل همنوعو  هاي م
BackColor  وForeColor  وTextهاي مشبببترک مثل . برخي از ويژگيName  را

 توان همزمان تغيير داد.باشد، نمي فردمنحصربهچون بايد 

 

 .يدكن يلها را تکمهاي كنترلگروهي خود، جدول ويژگيكمک همبا 

 کنترل عملکرد نام ویژگی

Name هاهمه كنترل نام كنترل 

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 رؤيتقابل TextBox-Button-Label 

AutoSize تغيير اندازه خودكار Button-Form –Label 

TextAlign ي مت تراز بند TextBox-Button-Label 

Size اندازه TextBox-Button-Form-Label 

Location موقعيت TextBox-Button-Form-Label 

Cursor نمامکان TextBox-Button-Form-Label 

Dock 

پهلو گرفت  

)چسباندن كنترل به 

 (هالبهيکي از 
TextBox-Button-Label 

RightToLeft راست به چپ TextBox-Button-Form-Label  

 واکنش برنامه به رویدادها
 هافعالیتپاسخ به 

 Newينه گز (14شکل )به پروژه  يرتصو يهنگام اضافه كردن پرونده ها

Image  يدر چه مواقع ينهگز ي افتد؟ كاربرد ا ميرا انتخاب كنيد، چه اتفاقي 
 است؟

سخ:  و  JPEGو  GIFو  BMPو  PNGهاي تصويري از نوع پرونده توانيمپا
TIFF ( و آيک ، توسببط محيط طراحي گرافيکيGraphics Designers و )

 فعالیت کارگاهی 
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به منابع پروژه افزود.Resource Editorيا ويرايشبببگر منبع ) اگر  ( ايجاد و 
صاً اگر نرم صو صوير را توليد كنيم و مخ صوير، بخواهيم خودمان ت افزار ايجاد ت

 نداشته باشيم، اي  ابزار كاراست.

 

فاده از گز نهبا اسبببت  Project resource fileو  Local resourceي ها ي
 .يسيدرا بنو ينهدو گز ي و تفاوت ا دهيد قرار يردلخواه را در كادر تصو يرتصو

 Importبا اسبببتفاده از دكمه  Local resourceهنگام اسبببتفاده از پاسبببخ: 
توان تصببوير را به كادر تصببوير اختصبباص داد و صببرفا در همان فرم قابل مي

سط دكمه  ست و  تو ستفاده ا شده را مي Clearا صاص داده  صوير اخت توان ت
ابتدا فايل منبع به پوشبببه  Project resource fileحذف نمود. اما با دكمه 

resource تصببوير،  شببود و آنگاه امکان اختصبباص آن به كادرپروژه كپي مي
 هاي پروژه قابل استفاده است.فراهم است و در همه فرم

 

 

 ؟يمقرارداد Debugرا در پوشه  يريتصو يهانسخه از پرونده يکچرا 
  تصبببوير پروندهاگر  مثالًاجرايي پروژه در اي  پوشبببه اسبببت و  پروندهزيرا  پاسبببخ:

Test.Jpg در اي  پوشه باشد، آنگاه: 

picSample.ImageLocation = “Test.Jpg”; 

سبي از آدرس صورت ي ادر  نيست. پروندهنياز به نوشت  مسير  ستفادهدهي ن  شدها
ست. شود، مشکلي  ا شود و يا تغيير نام داده  اگر پوشه پروژه به مسير ديگري منتقل 

 پيش نخواهد آمد.

  ایمحاورهکادرهای 

هاپاسخ به فعالیت  

داده  نمايش يرتصببو كادر در يزيچه چ پرونده انتخاب نشببود، يامحاوره كادر در اگر
 خواهد شد؟

با كليک روي دكمه اي انتخاب نکنيم، ، اگر پرونده2015در ويژوال اسببتوديو  پاسببخ:
Openماند ولي اگر دكمه افتد و منتظر انتخاب پرونده مي، اتفاقي نميCancel  را

نمايش داده خواهد شد. اگر پرونده غير تصويري هم انتخاب   X  كليک كنيم، تصوير
  نمايش داده خواهد شد.  X  تصويرهمان  بازهمكنيم، 

  
 سوال

 122ص 

 فعالیت گروهی 

 116ص 

 کنجکاوی  

 119ص 



 

124 

 

گروهي خود اعضببباي به كمک همراهنماي مايکروسبببافت و با اسبببتفاده از 
و  IconMessageBoxهببببباي شبببببببمبببببارشبببببببي داده

MessageBoxDefaultButton  وsMessageBoxButton  و
DialogResult .را تعيي  كنيد 

 اعضای داده شمارشی یداده شمارش

MessageBoxIcon 
Asterisk, Error, Exclamation, Hand, 

Information, None, Question, Stop, 

Warning 

MessageBoxDefaultButton Button1, Button2, Button3 

MessageBoxButtons 
AbortRetryIgnore, OK, OKCancel, 

RetryCancel, YesNo, YesNoCancel 

DialogResult 
Abort, Cancel, Ignore, No, None, OK, 

Retry, Yes  
 

كه دو دكمه  يدكن يجادا 9در دسببتورات كارگاه  ييراتيكمک هنرآموز خود تغ با
Ok   وCancel كادر پ ما يامدر  مه پ يشن مه  فرضيشداده شبببود. دك را دك

Cancel يدده ييررا تغ ياتصوير نماد كادر محاوره يدكن يي تع. 
 پاسخ:

MessageBox.Show)"پيام " ,"لطفاً يک پرونده تصويري را انتخاب كنيد
 ,MessageBoxButtons.OKCancel ,"خطا

MessageBoxIcon.Error, MessageBoxDefaultButton.Button2(; 
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 6 یادگیریواحد 

 های پیشرفتهکنترلکار با  شایستگی

 تدریسمقدمات 

 مفاهیم کلیدی (الف

 مفاهیم کلیدی

 سنجزمان

(Timer) 

 دكمه راديويي

(Radio Button) 

 كادر عالمت

(Check Box) 

 يبنددسته

 هاكنترل 

 كادر گروهي

(Group Box) 

 پنل

(Panel) 

اعداد تصادفي 

(Random) 

 كنترل سربرگ

(Tab Control) 

 سربرگصفحه 

(Tab Page) 
 فرم شروع چند فرميپروژه 

 كادر فهرست

(List Box) 

 كادر تركيبي

(Combo Box) 
   

 

 ورود به بحث ( ب

شا ي هدف از ا ستگيواحد  ستفاده از كنترل يچگونگ ي شرفتهپ يهاا  هايدر پروژه ي
  است.  چند فرمي هايو برنامه يندوزيو

دهد و شبببما مفهومي و ذهني اي  واحد يادگيري را نمايش مي نقشبببه نمودار زير
توانيد با داشت  يک دورنما از مطالب و محتواي آموزشي، تدريس خود را به شکل مي

 بهتري مديريت كنيد.
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 تدریس

را به فرم اضافه و  يازموردن هايكنترل يشرفته،پ يهابا استفاده از دانش كنترل
 .دييسبرنامه بنو هاآن يدادهايرو يد و برايكن يجادا چند فرمي، پروژه ردهك بنديگروه

 سنجزمانکامپوننت 

است كه فاصله زمان تکرار دستور برحسب  Intervalكامپوننت  ي ا يژگيو ي ترمهم
يهيليم به  .كنديم يمرا تنظ ثان نداخت براي  سبببنج الزم اسبببت ويژگي زمان كار ا

Enabled آن را True  .كرد 

  هاپاسخ به فعالیت

 .يسيدرا بنو btnStopدكمه  يکكل يدادتوقف خودرو متد رو يبرا

timer1.Enabled = false; 

 .يدكردن سرعت خودرو را به برنامه اضافه كن يادوزامکان كم -

را با عنوان  btnDecreaseتوان دكمه سبببرعت خودرو مي ندكركمپاسبببخ: براي 
شت و با افزودن يک مقدار ثابت به ويژگي  سرعت روي فرم گذا  Intervalكاهش 

 :سنج، كد زير را براي آن نوشتزمانكامپوننت 

timer1.Interval += 200; 

کنترل های پیشرفته

Tickو رویداد Intervalشناخت ویژگی کامپوننت زمان سنج

کنترل های انتخاب
شناخت ویژگیهادکمه رادیویی

شناخت ویژگیهاکادر عالمت

کنترل های گروه بندی

کادر گروهی

پنل

صفحه سربرگکنترل سربرگ

کنترل های لیست
کادر فهرست

کادر ترکیبی
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را با عنوان افزايش  btnIncreaseتوان دكمه سبببرعت خودرو مي كردن يادزبراي 
 كامپوننت  Intervalسرعت روي فرم گذاشت و با كاهش يک مقدار ثابت از ويژگي 

 سنج، كد زير را براي آن نوشت زمان

if (timer1.Interval > 200) timer1.Interval -= 200; 
به فرم هم، خودرو كه در صبببورت  يدده ييرتغ يبرنامه را طور - برخورد خودرو 

 متوقف شود.

صورت زير نوشته شود، در صورت برخورد خودرو اگر به timer1_Tickپاسخ: كد 
 شود به فرم، باعث توقف آن مي

if (picCar.Left + picCar.Width <= this.Width - 5) picCar.Left += 

5; 

 صورت زيرتر بهو يا دقيق

if (picCar.Left + picCar.Width <= this.ClientSize.Width - 5) 

picCar.Left += 5; 

 .يسيدبرنامه بنو يزحركت كردن خودرو به سمت عقب ن يبرا -

توان يک متغير سرا سري مثل مي ،خودرو به سمت عقب دادنحركت  يبراپاسخ: 
x  در  5تعريف كرد و بجاي مقدار ثابت  5با مقدارtimer_Tick ، از آن اسبببتفاده

تغيير داد. همچني  كد فوق را  -5را به  xنمود و براي عقب راندن خودرو، مقدار 
 .صورت زير تغيير دادبه

if (picCar.Left + picCar.Width <= this.ClientSize.Width - x && 

picCar.Left > -x) 

                picCar.Left += x; 
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تد  كت  timer1_Tickعملکرد م يد. چرا خودرو حر مه را اجرا كن نا چيسبببت؟ بر
 كند؟نمي

در فاصببله  يدادرو ي سببنج اسببت. ازمانكامپوننت  يدادتنها رو Tickپاسببخ: رويداد 
اجرا  يدادرو ي و دستورات متد ا دهديرخ م Interval يژگيشده در ومشخص يزمان
اتفاق  Tickبار رويداد ثانيه يک 2باشبببد، هر  Interval=2000مثالً اگر  .شبببونديم

 گردند.افتاده و دستورات آن اجرا مي

كرد. واضح است كه مقدار  Trueآن را  Enabledبايستي ويژگي براي حركت خودرو، 
 هم بايد يک عدد بزرگتر از صفر باشد. ،Intervalويژگي 

 

 

 CheckBox) (  کادر عالمتو  RadioButton) (های دکمه رادیویی کنترل

 دكمه )گروه( كه در يک مجموعه اي  اسبببتدر  ،تفاوت عمده اي  دو كنترل انتخاب
خاب كر يد يکي را انت با نال ر دراديويي،  كا يک  ظه فقط  توان اديو را مي)در هرلح

ولي شود.( ري از حالت انتخاب خارج ميديگ كرد و با انتخاب هريکانتخاب و پخش 
 د. يا هر تعداد يا همه را انتخاب كر كدامهيچ توانميدر يک مجموعه كادر انتخاب، 

 .يدده يشرا در برنامه خود نما يستمساعت س

 
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(); 
} 
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شکيل ميدر حالت عادي، تمام دكمه دهند. هاي راديويي روي فرم، يک مجموعه را ت
براي ايجاد ( Containersروهي )هاي گيا كنترل بنديدسببتههاي از كنترل توانمي

 د.ها استفاده كرمجموعه

Containers: GroupBox, Panel, TabControl, FlowLayoutPanel, 

SplitContainers, TableLayoutPanel. 

يا  نل  نديكادر گروهزماني كه يک كنترل در داخل پ به قرار مي ب گيرد، آن كنترل 
دهد و اي  ارتباط بي  والد و فرزند اجازه مي شودميفرزند پنل يا كادر گروهي تبديل 

 Enabledو  ForeColorو  Fontو  AutoSizeمثل  هاي عموميكه مقادير ويژگي
پنل را برابر با  Enabled براي مثال اگر مقدار ويژگي فرزندان به ارث برسبببد.به ، 

False  ،هانهقرار دهيم نل تن مامي كنترل خود پ که ت عال بل خل آن نيز غيرف هاي دا
 شوند.مي

 هابندی کنترلدسته

 .شودميبراي توليد اعداد تصادفي استفاده  Randomاز كالس 

Random rndGenerator = new Random(); 

for (int i = 0; i < 5; i++) 

    label1.Text  += rndGenerator.Next(10) + " "; 

صادفي،  rndGeneratorشيء  سبه اعداد ت ست. مبناي محا صادفي ا ، مولد اعداد ت
ست. بنابراي  هر بار كه  زمان شود، اعداد ا شدهاجرا  ، با اعداد توليدي در اجراي توليد

 nاسببتفاده شببود كه در آن  Random new(n)اگر از  قبلي متفاوت خواهد بود.
، هر اي  صورتدر  است. n ،محاسبه عدد تصادفي اوليه، مبناي استيک عدد صحيح 

  در مرحله قبل خواهد شد. توليدشدهبار اجرا، باعث توليد همان سري اعداد 
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 هاپاسخ به فعالیت
هاي مختلف متد و با توجه به شکل راهنماي مايکروسافتجدول را به كمک 

Next يدكامل كن. 
https://msdn.microsoft.com/en-

us/library/system.random(v=vs.110).aspx 
 شرح شکل

Next() تر يا مساوي صفرعدد صحيح تصادفي بزرگ 

Next(int max) تر از تر يا مساوي صفر و كوچکعدد صحيح تصادفي بزرگmax 

Next(int min, int max) تر يا مساوي عدد صحيح تصادفي بزرگmin تر از و كوچکmax  
 

جاي انتخاب كادر عالمت با كليک روي هر برچسب را تغيير دهيد تا به Tourبرنامه 
 بخشي از تصوير ظاهر شود.

 .كنيد falseآن را  Visibleآن، ويژگي  Clickپاسخ: براي هر برچسب، در رويداد 
  گروهي خود و هنرآموز جدول زير را كامل كنيد.با كمک هم

 رویدادهای مهم های مهمویژگی کاربرد نام کنترل

 دکمه رادیویی
(RadioButton) 

براي انتخاب يکي از حاالت 

 ممک  در يک گروه

Checked 
CheckAlign 

Text 
CheckedChanged( ) 

 کادر عالمت
(CheckedBox) 

براي انتخاب يا عدم انتخاب 

 يک حالت

Checked 
CheckState 

Text 
CheckedChanged( ) 

 کادر گروهی
groupBox 

ايجاد يک گروه يا جهت 

 هامجموعه از كنترل
Text 
Dock 

 

 پنل

 (panel) 

جهت ايجاد يک گروه يا 

بدون  هامجموعه از كنترل

 (Text)  عنوان

Dock 
RightToLeft 

 

 
 

 افتد؟ ياتفاق م ييري. چه تغيدقرار ده Trueرا  RightToLeftLayout يژگيو

 RightToLeft=trueاگر .است RightToLeftاي  ويژگي وابسته به ويژگي پاسخ: 
خواهد شد  true ،تمام اشياء روي كنترل سربرگ RightToLeftباشد، آنگاه ويژگي 

اي  حال، اگر سربرگ نخواهد داشت. در  خودكنترلولي اثري روي ظاهر 
RightToLeftLayout=true  خواهد كنترل سربرگ، راست به چپ شود، ظاهر

  شد.
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 چند فرمیهای پروژهایجاد  – 6کارگاه 

ستوديو فرم سريع زيادي وج شدهطراحيهاي از پيش در ويژوال ا ود دارد كه باعث ت
اسببت كه با اضببافه  Aboutها، پنجره شببوند. يکي از اي  فرمها ميبرنامهدر طراحي 

، Class ،User Controlرا نمايش دهيد.  Aboutكادر  توانيدميكردن آن به برنامه 
Bitmap File ،Html Page  وMDI Parent Formهاي ديگري از اي  ، نمونه

 ها براي الگو گرفت  هم مفيد هستند.فرم گونهاي ها هستند. فرم

شياي روي يک فرم به شوند و خارج (  در نظر گرفته ميPrivateصورت خصوصي )ا
هر  Modifiersبه ويژگي  Publicدسببترس نيسببتند. اختصبباص مقدار از فرم قابل

 كند.دسترس ميشيء، آن را خارج از فرم، قابل

مه نا ظه اصبببلي قرار مي Showهاي چند فرمي، وقتي فرمي را در بر حاف يد، در  كن
كه  ييهابرنامهشببود؛ ولي در ج ميشببود، از حافظه خار Closeكه گيرد و هنگاميمي

ستفاده م سربرگ ا گيرد چيز در حافظه قرار ميمحض اجراي برنامه، همهكنند، بهياز 
 مانند.و تا هنگام باز بودن برنامه، در حافظه مي

گاهي در شرايط خاصي مثالً با ورود كد كاربري و كلمه عبور درست، امکان باز شدن 
 شود.يک فرم فراهم مي

  توان محتواي چند فرم را در كنار هم ديد.هاي چند فرمي، همزمان ميرنامهدر ب

 هاپاسخ به فعالیت

 چيست؟ userNameو  succeededيلد ف يهمقدار اول

 nullو  false پاسخ: 

 

  چيست؟  ;() LoginForm frm = new LoginFormعملکرد دستور
 استفاده از آن، بايد يک شيء ايجاد كرديک كالس است. براي  LoginForm پاسخ:
 آن شيء را ساخت. newو با استفاده از  (Instanceگيري )نمونه

استفاده كرد. به  ShowDialogيا  Showتوان از متدهاي براي نمايش فرم مي -
 كمک هنرآموز خود تفاوت اي  دو متد را بررسي كنيد.

سخ:  صورتپا ستفاده از متد  در  ست، ميدرحالي Showا توان روي كه فرم باز ا
ها سببوئيچ كرد؛ ولي با اسببتفاده از متد هاي ديگر هم رفت يا به عبارتي به آنفرم

ShowDialogهاي ديگر فت  به فرمكه فرم بسبببته نشبببود، امکان ر، تا هنگامي
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 وافتد و اجراي ادامه برنامه تا بسببته شببدن فرم، به تعويق ميبرنامه، وجود ندارد 
 شود.نمايش داده مي modalصورت اصطالحاً به فرم
اسببتفاده  Showاز متد  ShowDialogتوان در اي  برنامه به جاي متد آيا مي -

 كرد؟ چرا؟
سخ: خير. اگر از ستفاده Show متد پا ادامه كد پس از نمايش فرم الگي ، كنيم،  ا

صل  شوداجرا مي ست،  falseبرابر  frm.succeededو چون حا  ()this.Closeا
 اجرا و فرم بسته و برنامه خاتمه خواهد يافت.

انتقال  يبرا ييدارد؟ چه راهکارها يبيچه معا publicي استفاده از سطح دسترس
 دارد؟ فرم ها وجود ي اطالعات ب

سخ:  سطح دسترسي فيلد پا ست. publicبا  ، قابل خواندن و نوشت  توسط ديگران ا
تعريف شود، توسط  privateهمچني  كنترلي بر مقداردهي آن نيست. از طرفي، اگر 

ست.ديگران، غيرقابل سترس ا شت  يک فيلد براي خوان د توان از مي privateدن و نو
 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; 
    } 
} 

 استفاده كرد: propertyتوان از و دو متد فوق مي privateبه جاي فيلد 
class Circle 
{ 
    private float fltRadius; 
    public float Radius 
    { 
        get { return fltRadius; } 
        set 
        { 
            if (value < 0) fltRadius = 0; 
            else fltRadius = value; 
        } 
    } 
} 

  
 پژوهش
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، setتوان با حذف متد ميصورت، آن خصوصيت قابل خواندن و نوشت  است. اي در 

صيت را  صو صيت را getو با حذف متد  ReadOnlyخ صو تعريف  WriteOnly، خ

 كنترل داشت.توان همچني  بر روي مقدار ورودي هم مي كرد.

 توانيد در لوح نوري همراه كتاب مشاهده كنيد.فيلم مربوط به اي  پژوهش را مي

 

 (ComboBox) کادر ترکیبیو  (ListBox) کادر فهرستهای کنترل

 كادر مت  و كادر فهرست است.تركيبي از  ،(Combo Boxكادر تركيبي )

It is a combination of a List Box and a single-line editable Text Box. 

 هاپاسخ به فعالیت

هاي كادر تركيبي ايجاد كنيد ها، تغييري در ويژگياسبببتفاده از پنجره ويژگيبا  -
 كه اسامي هنرجويان را به شکل مرتب نمايش دهد. 

سخ: قرار دادن  شته. البته بهSortedدر ويژگي  trueپا كند. اي مرتب ميصورت ر
عداد  به 2و  4و  20و  30و  10مثالً اگر ا عداد  رت صبببورا در آن قرار دهيم، ا
 نمايش داده خواهند شد. 10,2,20,30,4

صر  - شماره عن ضافه كنيد تا  ستوراتي به پروژه ا ست را در  شدهانتخابد در فهر
 نمايش دهد. كادر مت يک 

textBox1.Text = comboBox1.SelectedIndex.ToString(); 
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 تدریسپس از 

 های تکمیلیفعالیتالف( 

 و پيداكردهرا  يمتداول امروز يچند زبان سطح باال ينترنت،با جستجو در ا (1
 .يدرا نام ببر هاآن

سال  ايبرنامه (2 سامي فصول  سيد كه در اولي ا سه كادر فهرست بنوي شامل 
سامي ماه صل در كادر دومي ا شد. با كليک روي هر ف شته با هاي آن قرار دا

آن ماه در كادر ، شماره روزهاي هرماهفصل نمايش داده شود. با كليک روي 
 سومي نمايش داده شود.

فرم زير را براي محاسبه معدل هنرجويان طراحي كنيد. دكمه حذف زماني  (3
 كهدرصورتيباشد.  شدهانتخاباي از فهرست مربوطه، كه داده شودميفعال 

ضافه و از كادر مت   ست ا دكمه افزودن را كليک كنيد، داده مربوطه به فهر
ير نام درس و تعداد واحد و نمره آن درس را وارد مقاد. اگر شبببودميپاک 

شيد،  ، "افزودن درس و واحد و نمره"با كليک روي دكمه  توانيدميكرده با
اعالم "كار هر سبببه دكمه افزودن را يکجا انجام دهيد. با كليک روي دكمه 

، ضبم  محاسببه و اعالم معدل در يک پيام، از كاربر در مورد خالي "معدل
ست ن سخ  سؤالمرات كردن فهر ست نمرات را  "بلي"كنيد؛ اگر پا داد، فهر

 براي محاسبه معدل هنرجوي بعدي خالي كنيد.
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بانکي (4 بادالت  گام م نت، براي  هن يد  باال بردناز طريق اينتر تأك يت،  امن
ستفاده كنيد. برنامه يدكلصفحهكه از  شودمي اي بنويسيد كه فرم مجازي ا

ستفاده از يک  توانيدميكند.  سازيشبيهزير را  حاوي كليدهاي  Panelبا ا
سازيد. هر  يدكلصفحه، "پاک كردن"و  "X"هاي ارقام و دكمه مجازي را ب

 كنيم، بايد چيدمان كليدهاي ارقام عوض شود.دفعه كه برنامه را اجرا مي

 

 نمونه ارزشیابی پایانی( ب
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 :5پایانی واحد یادگیری ارزشیابی 

 

 مراحل کاری
ایجاد پروژه 

 ویندوزی

ایجاد واسط 

کاربری بدون 

واکنش به 

 رویدادها

ایجاد کد برای واکنش به 

 رویدادها

استفاده از 

 کادرهای 

 ایمحاوره

 2 2 2 1 بحرانی

 استاندارد

 ها( شاخص)

ي
ايجاد پروژه ويندوز

 

ط 
ي محي

فعال و غير فعال كردن اجزا
ID

E
 

ي فرم
ي ها

تنظيم ويژگ
 

ب
ي برچس

درج كنترل ها
-

  و دكمه در فرم
، كادر مت

 

 
ب و كادر مت

ي برچس
ي ها

تنظيم ويژگ
 

ت همزمان
ي چند كنترل به صور

ک ويژگ
ي ي
مقدارده

 

صوير
درج كنترل كادر ت

- 
ايجاد متد رويداد
- 

ط 
فعال كردن محي

ي
كدنويس

 

ي 
تنظيم ويژگ

صوير
ي كنترل كادر ت

ها
- 

  كد
نوشت

 

ي
ي كنترل با كدنويس

ي ها
تغيير مقدار ويژگ

- 
صوير به 

افزودن ت

منابع پروژه
- 

  فرم
بست

 

ي آن
ي ها

ي و تنظيم ويژگ
درج كادر محاوره ا

 

  شده(
ت تعيي

صا
ي زمان اجرا )با مشخ

ش كادر محاوره ا
نماي

 

ي و 
س پاسخ كاربر به كادر محاوره ا

ت برنامه بر اسا
مديري

پيام
 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سواالت/نمره شایستگی

            ✓ ايجاد نماييد.  D:\Examيک پروژه ويندوزي با نام خانوادگي خود در پوشه  1

           ✓  را در صفحه ثابت كنيد. (ToolBox)جعبه ابزار  2
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 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سواالت/نمره شایستگی 

3 

طراحي كنيد. ويژگي هاي فرم را مانند شکل داده شده، تنظيم فرم زير را 

 كنيد:

رنگ زمينه فرم  -

 آبي

جهت نمايش فرم  -

 از راست به چپ

  ✓ ✓   ✓      

4 

 Boldو سبک  14با اندازه   B Nazaninنوع قلم دكمه ها: -

 12با اندازه   B Titrنوع قلم برچسب ها: -

نمايش داده  "*"كاراكتر تايپ شده، كاراكتر هنگام تايپ رمز عبور، به جاي  -

 شود.

در ابتداي اجراي  -

برنامه، تصوير ديده 

 نشود.

    ✓ ✓  ✓     

5 
تصوير )دلخواه( را بگونه اي در كادر تصوير قرار دهيد كه به پوشه منابع اضافه 

 شود.
        ✓    

6 
نوع قلم كادرهاي مت  را كاربر بتواند رنگ قلم و  "قلم"با كليک بر روي دكمه 

 به دلخواه تغيير دهد.
         ✓ ✓ ✓ 
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 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سواالت/نمره شایستگی 

7 

، در صورت صحيح بودن نام كاربري و رمز عبور، "ورود"با كليک بر روي دكمه 

تصوير نمايش 

داده شود و 

مت  داخل 

كادرهاي مت  

پاک شود. در 

غير اينصورت 

مناسب پيام 

 نمايش داده شود.

 ("123"و  رمز عبور:    "Exam5")نام كاربري:

        ✓    

8 

مي خواهيد از برنامه خارج "از كاربر سوال شود:  "خروج"با كليک روي دكمه 

اگر  و"شويد؟

كاربر بر روي 

 YESدكمه 

كليک كرد، 

برنامه  از

 خارج شود.

        ✓   ✓ 
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 :6ارزشیابی پایانی واحد یادگیری 

 

 مراحل کاری

  یریبه کارگ

زمان  کامپوننت

 سنج

  یریبه کارگ

 یکنترل ها

 انتخاب

 کنترل ها یگروه بند

  یریبه کارگ

چند فرم در 

 هپروژ

استفاده از کنترل 

 فهرست یها

 2 1 2 2 2 بحرانی

 استاندارد

زمان ها( شاخص)
 

سنج رو
 ي

فرم
 

تع
يي
و  

ي
ژگ

 ي
ها

 ي
زمان سنج در پنجره و
ي

ژگ
 ي

،ها
 

فعال و 

يغ
رفعال
 

كردن زمان سنج در برنامه
 

كدنو
سي

 ي
برا

 ي
استفاده از زمان سنج
 

درج دكمه راد
وي

ي
ي

 
ب 
و كادر انتخا

 

مقدارده
و ي

ي
ژگ

 ي
ها

 ي
آن
 
ها
 

تع
يي
  

ش برنامه به وضع
واكن

ي
 ت

ب 
انتخا

 اي
ب 
عدم انتخا

دكمه راد
وي

ي
ي

 
و كادر
 

ب
انتخا

 
د

رج كادر گروه
 ي

گ
ل و سربر

و پن
 

درج كنترل ها
 ي

كادر گروه
 ،ي

گ و تنظ
ل و سربر

پن
مي

 

يو
ژگ

 ي
ها

 ي
آنها
 

يو
يرا

 ش
گ 
كنترل سربر

 

دسته بند
 ي

سلسله مراتب
 ي

كنترل 
ها
 

افزودن فرم جد
دي

 
به پروژه
 

نما
ي

 ش
ي كردن

و مخف
 

فرم زمان اجرا 
 

تع
يي
  

فرم اصل
 ي

پروژه ب انتقال
 

ت از
اطالعا

ي
 ک

فرم به 

فرم د
ي

گر
 

درج 
ت و كادر ترك

كادر فهرس
بي

 ي

تنظ
مي

 
و مقدارده

و ي
ي

ژگ
 ي

ها
 ي

آنها 
 

دسترس
 ي

ت
به عناصر فهرس

 
دسترس

 ي
صر جار

ت، عن
به عناصر فهرس

 ي
و تعداد عناصر 

ب افزودن 
ف 
و حذ

صر 
عن

 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سواالت/نمره شايستگي

           ✓ ✓    (1)شکل  .شودداده  شينما "ورود"فرم ،برنامه يبا اجرا 1

2 

، "admin" ينام كاربر)  :)ورود به فرم بعدي(  يشرط الگ

( يا "مدير سيستم" يو انتخاب سطح دسترس 123 عبور رمز

 بدون رمزو نام دلخواه ا ب "كاربر مهمان" )سطح دسترسي

 (عبور

        

 

✓ ✓  
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 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 سواالت/نمره شايستگي 

3 
وارد شده در كادر  ، گذرواژه"نمايش گذرواژه"با انتخاب گزينه 

به صورت عادي و در غير اينصورت به  (TextBox)مت  
 (3و2شکل ستاره نمايش داده شود. )شکل

     ✓   
 

   
   

4 

سربرگ  است،  2ي كه دارا "قرعه كشي": فرم  يدر صورت الگ
 .ظاهر شود
 "ورود"در فرم شده  وارد ينام كاربر "قرعه كشي"در سربرگ 
داده شود. در صورت ورود با  شينما (Label) برچسبدر يک 

كنترل هاي موجود در سربرگ  "كاربر مهمان"سطح دسترسي 
 (5و 4تنظيمات غير فعال باشند. )شکل 

      ✓ ✓ ✓   ✓    

5 

اضافه به "با كليک بر روي دكمه  "قرعه كشي"در سربرگ -
نام وارد شده در كادر مت  به كادر فهرست  "فهرست

(ListBox)  مورد( 4اضافه شود. )حداكثر 
دكمه حذف زماني فعال شود، كه داده اي از فهرست انتخاب -

شده باشد و با كليک بر روي آن، گزينه انتخاب شده، از 
 فهرست حذف شود.

به طور تصادفي، يکي از نام  "انتخاب"ا كليک بر روي دكمه ب -
هاي موجود در فهرست، انتخاب و در برچسب نمايش داده 

 (4شود. )شکل

        

 

   ✓ ✓ ✓ 

ساعت سيستم، در باالي صفحه  "قرعه كشي"در سربرگ  6
 نمايش داده شود.

✓  ✓             

7 

قرعه "امکان تغيير رنگ سربرگ  "تنظيمات"در سربرگ 
با انتخاب رنگ از يک كنترل كادر تركيبي  "كشي

(ComboBox)  وجود داشته باشد. همچني  بتوان وضعيت
 (6نمايش ساعت را كنترل كرد. )شکل 

 ✓       

 

   ✓ ✓ 
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 3شکل  2شکل  1شکل 
 

 

 

 

 

 
 6شکل  5شکل  4شکل 
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 ج( برای مطالعه بیشتر 

 Net. یشخص ثالث برا یو ابزارها هاکنترل

بهكه در  ييهاعالوه بر كنترل  يو ابزارها يگرد يهادارد، كنترل وجود VS  ابزارجع
دارند،  يهمکار يکروسافتكه با شركت ما يافزارنرم يهاتوسط شركت يزن ياپيشرفته
 رادارند يندوزيو يهابه فرم اضافه شدن يتها كه قابلنوع كنترل ي . به ااندشدهساخته
سط شوند. يم يدهشخص ثالث نام يهاد، كنترلنشويساخته م يگريد شركت و تو
  شوند.ياضافه م يواستود يژوالو يطها در محكنترل و ابزارها ي از ا برخي

 ييهاشببركت ازجمله DevExpress  شببركت
واسببطه  ابزارهاي ها واسببت كه مجموعه كنترل

گانتول يرا برا يكاربر ند مه يدكن نا  يهابر
 يژوالو كه از يسبببانينوبرنامه ازجمله ي،كاربرد
ستود ستفاده م يوا ستفاده از يتجار صورتبهكنند، فراهم و يا ست. با ا ضه كرده ا  عر
  كرد. يجادتوان ايم يسينوكدبدون  يباتري،ز يكاربر يهاها، واسطهكنترل اي 
 CodeRush Express، كندميعرضبببه  يگانرابهشبببركت  ي كه ا يياز ابزارها يکي
، VS يطابزار در مح ي . با نصببب اكنيددانلود  يراز آدرس ز آن را يدتوانيكه م اسببت
شتريبامکانات  سينودر هنگام برنامه ي  باRefactoring ي منو مثالً .شودميفراهم  ي

 داشت. يدخواه ياردر اخت را يمتنوع يهاينهگز

 



 

143  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  چهارم پودمان

 

 8و  7 یادگیری واحد

 گرافیکیتوسعه واسط 
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 7واحد یادگیری 

 کار با ماوس و منوشایستگی 

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 مفاهیم کلیدی

 ماوس دستگاههای ورودی کنترلها واسط کاربری

  صفحهکلید منو رویداد

 الزم تجهیزات (ب

 :Visual Studio Express 2012افزار نصب نرم یبرا یافزارمشخصات سخت
 یگاهرتزگ 6/1پردازنده حداقل  •
 یگابایتگ 1حداقل  RAMحافظه  •
 یگابایتگ 4سخت  یسکموجود در د یحداقل فضا •
و  768×  1024در رزولوشن  اجراقابلو  DirectX9متناسب با  یدئوییکارت و •

 باالتر
که  هایی استفاده شودکلیدصفحهوضوع از م صحیحبرای درک  شودمی پیشنهاد

 مستقل باشند. هادکمهاز بقیه  NumPadی مربوط به هادکمه
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 گرافیکیپودمان چهارم: توسعه واسط 

 بندیبودجه (ج

 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

 156-216 3تا  1کارگاه  7 22
 هاو دکمهشناخت ماوس 

 یریکارگبهمرتبط با ماوس و  یشناخت رویدادها
 در توسعه واسط کاربری هاآن

را تشخیص داده و وضعیت  رویدادهای ماوس دنهایی که بتوانبرنامهس با نوشتن ماو یدادهایواکنش به رو
  .دنکنمستقل از کلید و یا وابسته به کلید بودن آن را گزارش 

 رویدادهای وابسته به کلید: الف( دهای زیرانجام یک فعالیت در صورت تحقق هر یک از رویدا ریزیبرنامه
 ای وابسته به زمان ج ( رویداده رویدادهای مرتبط با حرکت ماوسب( 

 621-616 5و  4کارگاه  7 23
 رویدادهای ماوس هایآرگومانکار با 

 سنجاستفاده از زمان

 هایآرگومان کارگیریبهانجام یک فعالیت در صورت تحقق هر یک از رویدادهای ماوس و  ریزیبرنامه
 مشابه هایکنترلرویدادها در نوشتن متدهای مشترک برای مدیریت  رویداد برای

 سنج در توسعه واسط کاربریاستفاده از زمان

 168-317 8تا  6کارگاه  7 24
 کارگیریبه -منو کردنایجاد و سفارشی 

 رویدادهای منو در توسعه واسط کاربری

، منو هایگزینه یبرا دادیرو ریزیبرنامه ،منو یهایژگیو میتنظ های منو،گزینه حذف و شیرایو ،جادیا
ها در صورت کلیک روی اجرای فعالیت ریزیبرنامهاستفاده از منوهای نواری،  نهیگز یبرا یسیکد نو
 های منوگزینه

25 
 طراحی منوی زمینه و انجام پروژه عملی با منو 741-771 10تا  9کارگاه  7

، به کنترل نهیزم یمنو صیتخص ،نهیزم یمنو یهایژگیو میتنظ ،منو هایگزینهدرج  ،نهیزم یمنو جادیا
 منو هایگزینهدر صورت انتخاب  هافعالیتاجرای یک پروژه عملی با امکان انجام 

 181-831 2تا  1کارگاه  8
کلید و ترتیب گزارش آشنایی با رویدادهای صفحه

 هادکمهرویدادها در زمان فشردن 
 کلید و ترتیب گزارش رویدادهاشناسایی رویدادهای صفحه

 کلیدصفحه انجام یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهایریزی برنامه

 184-191 6تا  3کارگاه  8 26

کلید، مدیریت رویدادها در صفحهکار با رویدادهای 
ی ترکیبی، پردازش رویداد هادکمهزمان فشردن 

 هایکنترلدر فرم قبل از رسیدن رویداد به سایر 
 موجود در فرم

 ،کلیدصفحه یدادهایرو یبرا یسیکد نو ،کلیدصفحه یدادهایمتد رو جادیا ،موردنیاز یدادهایرو نییتع
. انجام یک فعالیت شتتدهفشتترده یبیترک یدهایکل نییتع ،کلیدصتتفحه دادیرو هایآرگوماناستتتفاده از 

 کلیدرویدادهای صفحه کارگیریبهکارگاهی با موضوع 

 191-198 9تا  7کارگاه  8 27
استفاده از داده شمارشی  :آماده یهابا کالسکار 

Keys رویداد ، کار باkeyDown   ،در کادر متن
  Charکالس  کار با

شرده یدهایواکنش فرم به کلارائه تکلیف منزل و کارگاهی برای  سایر انتقال ، شدهف کنترل فوکوس به 
سب با کلید  شردهمتنا شرده یدهایکل نییتع، شدهف ستفاده از مقاد شدهف ش ریبا ا شمار  ،آماده یداده 

 در کادر متن یورودکردن  لتریف

 199-202 12تا  10کارگاه  8 28
 آماده هایکالسکار با متدهای 

 Stringکالس 
به کمک متدهای آماده کالس  هارشتتتهپردازش روی اعمال  با موضتتوع ارائه تکلیف منزل و کارگاهی

String ، ایرشته یبا متدها دهیچیساده و پ هایبرنامهنوشتن 
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 پودمان چهارم: توسعه واسط گرافیکی

 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ
 و پایگاه داده سازیبرنامهدرس: توسعه  پایه: یازدهم

 در ماوس دیمستقل و وابسته به کل یدادهایماوس و رو شناختی، شناخت واسط کاربر پیام جلسه )هدف کلی(:
 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ 

 حرکتی -روانی 
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

 ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آگاهی هنرجویان از مفاهیم 

 رویدادها

معطوف کردن توجه هنرجویان به اتفاقاتی که در محیط در 
، ضربان قلب، تنفس، شمارثانیهحرکت ) حال روی دادن است

 شنیدن صدا و ...( 

حرکت ) فرآیند تشخیص رویدادهای محیطیمشارکت در 
تهیه و  ، ضربان قلب، تنفس، شنیدن صدا و ...(شمارثانیه

ی از رویدادهای در حال انجام که قادر به فهرستکردن 
 است هاآنتشخیص 

10 

 ایجاد انگیزه
از قبل  هایواکنشدرک رویداد و انجام 

 رویداد وقوعدر صورت  شدهریزیبرنامه

بخواهید  هاآنهنرجویان را به دو/ چند دسته تقسیم کنید و از 
 افتدمی هاآنتا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون 

توانید . برای مثال میرا از خود نشان دهند هاییواکنش
که از قبل روی تخته وجود  یواحد به عددافزایش/ کاهش یک 

دارد و نوشتن مجدد نتیجه خروجی در قسمت مشخصی از 
 تخته کالس را در نظر بگیرد.

رویدادهایی  بر اساسی مشخصی را هافعالیتباید انجام 
دهد، انجام دهد و نتیجه انجام کار را میکه تشخیص 
 گزارش دهد.

20 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 هنرآموز()توضیح 

 و (ی)دانش مفاهیم کلیدی کامل توضیح
 ی(نشیب) در هنرجویان انگیزه و ایجاد عالقه

در این واحد یادگیری را برای  شدهمطرحمفاهیم کلیدی 
 .کند هنرجو تشریح 

مشارکت در پاسخگویی و تعامل با هنرآموز در فرآیند 
 تدریس

30 

انجام فعالیت کارگاهی 
 1شماره 

 هنرجویان()تمرین 

هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و 
 کند را در یک برنامه ساده آشکار  هاآنوقوع 

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

 1ه انجام فعالیت کارگاه گروهی اقدام ب به صورتهنرجو 
 .کندیم

60 

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

 هافعالیت

بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک 
 مفاهیم کلیدی

رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و 
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به 

 .کمک بگیرد هاآن

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 
 .باشند تریفضع

60 



 

148 

 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ
 و پایگاه داده سازیبرنامهدرس: توسعه  پایه: یازدهم

 در ماوس دیمستقل و وابسته به کل یدادهایماوس و رو شناختی، شناخت واسط کاربر پیام جلسه )هدف کلی(:
 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

انجام فعالیت کارگاهی 
 2شماره 

 )تمرین هنرجویان(

هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و 
 .کندرا در یک برنامه ساده آشکار  هاآنوقوع 

به  2هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی 
 .هنرجو بدهد

 2گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه  به صورتهنرجو 
 کند.میتمامی رویدادهای ماوس را بررسی  و کندمی

60 

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

 هافعالیت

بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک 
 مفاهیم کلیدی

رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و 
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به 

 .کمک بگیرد هاآن

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 
 .باشند ترضعیف

60 

انجام فعالیت کارگاهی 
 3شماره 

 )تمرین هنرجویان(

هنرجو باید رویدادهای ماوس را بشناسد و 
 .کند را در یک برنامه ساده آشکار هاآنوقوع 

به  3هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی 
 .هنرجو بدهد

 3گروهی اقدام به انجام فعالیت کارگاه  به صورتهنرجو 
 .کندمی

60 

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

 هافعالیت

بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک 
 مفاهیم کلیدی

رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و 
در صورت لزوم از هنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به 

 .کمک بگیرد هاآن

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 
 باشند ترضعیف

60 

از  بازخورددریافت 
 تدریس

 216هنرجو بتواند فعالیت منزل صفحه 
 .کتاب را انجام دهد

هنرجو را در خصوص نحوه انجام فعالیت راهنمایی کند. انجام 
 .گروهی باشد به صورتتکالیف 

وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و تحویل در  بندیسهم
 شدهبندی تعیینزمان

60 
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 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ
 سازی و پایگاه دادهدرس: توسعه برنامه پایه: یازدهم

 هادر زمان فشردن دکمه دادهایگزارش رو بیو ترت دیکلصفحه یدادهایبا رو ییآشنا پیام جلسه )هدف کلی(:
 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
 -طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ روانی 

 حرکتی
 هنرجوکار  کار هنرآموز

 مدت
 )دقیقه(

ارزشیابی رفتار 
 ورودی

 سنجش میزان آگاهی هنرجویان از مفاهیم رویدادها
معطوف کردن توجه هنرجویان به اتفاقاتی که در محیط در 

شمار، تغییر نور محیط، حرکت ثانیه) حال روی دادن است
 تغییر دمای محیط(ضربان قلب، تنفس، شنیدن صدا و 

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

10 

 ایجاد انگیزه
العمل از قبل درک رویداد و انجام عکس

 رویدادشده در صورت بروز ریزیبرنامه

ها هنرجویان را به دو/ چند دسته تقسیم کنید و از آن
ها بخواهید تا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون آن

 هایی را از خود نشان دهند. افتد واکنشمی

های مشخصی را بر اساس رویدادهایی که تشخیص فعالیت
 دهد، انجام دهد.می

20 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 هنرآموز()توضیح 

 و ایجاد عالقه و (ی)دانشمفاهیم کلیدی کامل توضیح
 ی(نشیبهنرجویان)در  انگیزه

شده در این واحد یادگیری را برای مفاهیم کلیدی مطرح
 .هنرجو تشریح  کند

مشارکت در پاسخگویی و تعامل با هنرآموز در فرآیند 
 تدریس

20 

انجام فعالیت 
 2و 1کارگاهی شماره 

 هنرجویان()تمرین 

کلید را بشناسد و وقوع هنرجو باید رویدادهای صفحه
 .ها را در یک برنامه ساده آشکار کندآن

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

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

20 

نظارت بر عملکرد 
 هنرجویان و ارزیابی 

 بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی
رفتار هنرجو را در حین اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و 

 .از هنرجویان مستعدتر برای آموزش کمک بگیرد
هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 

 .تر باشندضعیف
10 

د از دریافت بازخور
 تدریس

ای بنویسد که با فشردن و رها هنرجو بتواند برنامه
 .زمینه فرم تصادفی تغییر کند کلید رنگ شدن

هنرجو را در خصوص نحوه ایجاد رنگ با استفاده از کالس 
Random .راهنمایی کند 

بندی وظایف کار پروژه بین اعضای گروه و تحویل در تقسیم
 شدهبندی تعیینزمان

10 
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 بحث به ورود (د
 ید. را به سمت مفاهیم زیر معطوف کن قبل از شروع بحث الزم است ذهن هنرجو

 دادیرو، ماوس، کلیدصفحهی، ورود هایدستگاهها ، ،کنترلیواسط کاربر
ها ، کنترلکندمیها فراهم افزار را از طریق کنترلواسط کاربری ارتباط بین کاربر با نرم

ورودی همچون  هایدستگاهافزار را از طریق اشیایی هستند که امکان تعامل کاربر با نرم
، امکانات کار با داده هاای از داده، یک شی مجموعهکنندمیکلید و ماوس فراهم صفحه

 . استموارد دارای قابلیت شناسایی/ درک رویدادها و در برخی 
ممکن است هزاران رویداد در دنیای پیرامون ما روی دهد ولی هر موجودی  هرلحظهدر 

که قابلیت شناسایی/درک این رویدادها را داشته باشد در زمان وقوع آن رفتاری 
بل برای آن موجود دهد. این رفتار باید از قمتناسب با آن رویداد را از خود بروز می

 باشد. شدهریزیبرنامه
 :را یادآوری کنید هامثالید مواردی شبیه این توانمیبرای درک بهتر موضوع 

در مقابل  کودکانو  ترهابزرگزلزله یک رویداد طبیعی است، آیا رفتار  ✓
 ؟این رویداد طبیعی یکسان است هایلرزش

ساعت دیواری یک رویداد است، آیا رفتار شما و سایر  شمارثانیههر حرکت  ✓
صبح  7:00 ساعت به ساعت هایعقربه دررسیدنخانواده  محصلیرغاعضای 

 یکسان است؟
این د در نیل به اهداف توانمیتوسط هنرجویان  رویداد مومفهصحیح شناخت و درک 

 . کندبه شما کمک  واحد یادگیری

 ایجاد انگیزه در هنرجویان
هنرجویان را به دو/ چند دسته در شروع تدریس این واحد یادگیری  شودمید پیشنها

 افتدمی هاآنبخواهید تا نسبت به اتفاقاتی که در محیط پیرامون  هاآنتقسیم کنید و از 
بهره  یشگرنما عنوانبهتوانید از تخته کالس را از خود نشان دهند، می هاییواکنش

ها را روی آن منعکس کنید، برای درک بهتر این موضوع توسط گیرید و خروجی
در نظر بگیرید برای مثال  هاآنی مشخصی را برای هافعالیتهنرجویان باید انجام 

که از قبل روی تخته وجود دارد و نوشتن  یید افزایش/ کاهش یک واحد به عددتوانمی
از تخته کالس را در نظر بگیرد. کالس را مجدد نتیجه خروجی در قسمت مشخصی 

یک رویداد و وقوع به دو گروه تقسیم کنید، حال انجام عمل افزایش مقدار را مقید به 
 وقوعرویداد دیگری کنید، نظارت کنید تا با وقوع انجام عمل کاهش مقدار را مقید به 

د هنرجو توانیمصحیح انجام دهد. این روش  به طوررویدادها، هر گروه کار خودش را 
در ادامه کار وز آشنا کند. در محیط ویند هاکنترلاجرای برنامه توسط  یرا با نحوه

بی اتخاذ کنید که گروهی که مسئول کاهش مقدار است وقوع رویداد را متوجه ترتی
ی بروز العملعکسکه رویداد اتفاق افتاده است ولی  یبا وجوداین گروه  طبیعتاًنشود، 
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این موارد مشابه همان حالتی خواهد بود که شما در محیط ویندوز با نخواهند داد، 
 کنید.یک کنترل ایجاد می Enabled ویژگیکردن  غیرفعال

  تدریس

 یکاربرد یهاهو برنام یندوزعملکرد ماوس در و
های کاربردی است که در راستای هدف اصلیِ افزار دارای یک سری قابلیتیک نرم

افزار افزار نهفته شده است. هر نرمها در بطن نرم. این قابلیتاستافزار تولیدِ آن نرم
 اجزاءافزار همان واسط کاربری و ی نرم، پوستهاستدارای یک بطن و یک پوسته 

. نکته استیت افزار قابل رؤکننده از نرمفادهکاربر و استکه برای  استافزار نرم موسمل
و متناسب با نیازهای  کاربرپسندیِ کیگرافافزار داشتن واسط اساسی و مهم در تولید نرم

منوها و عناصر ای از ، برای این منظور در تولید واسط کاربری از مجموعهاستکاربر 
کاربر افزار را برای های نرمتری به قابلیتشود تا دسترسی راحتاستفاده می گرافیکی

در واسط کاربری قادرند تا رویدادهای  کاررفتهبه 2و عناصر گرافیکی 1. منوهاکندفراهم 
های از پیش کلید را تشخیص داده و متناسب با این رویدادها واکنشماوس و صفحه

 هند.را از خود بروز د ایشدهتعریف
شود و قادر است ورودی است که توسط دست کنترل می هایدستگاهیکی از  ماوس

جایی هها باعث جابرا نسبت به یک سطح تشخیص دهد. این حرکت دوبعدیحرکت 
 شود.می نمایشصفحهبر روی  ماوسنشانگر 

ماوس دستگاه کوچکی است با یک یا چند دکمه که توسط یک دست  معمول به طور 
است و برای کار با اشیای موجود بر روی صفحات نمایش گرافیگی کاربرد  کنترلقابل
 دارد.

 بر اساسحرکت چرخ )گوی متحرک( و در حال حاضر  بر اساسها در گذشته ماوس
بر ها . ماوسکنندمی، اقدام به تشخیص حرکت در فضای دوبعدی سیستم تابش نور

گرافیکی  نمایشصفحهحرکت دست کاربر، موقعیت نشانگر ماوس را بر روی  اساس
شود، انجام می نمایشصفحهکنند. حرکت نشانگر در یک فضای دوبعدی در کنترل می

را نسبت به حرکت دست کاربر تعیین  X,Yبنابراین ماوس باید قادر باشد مختصات 
قابل هایی برای انجام امور ان تشخیص حرکت، دارای دکمهکند. ماوس عالوه بر امک

 اندعبارتند که سه دکمه هستدارای  عمدتاًها ماوس. در حال حاضر است یزیربرنامه
                                                      

گیرد، افزار بهره میافزار دارای امکانات متعددی باشد، از منوها برای ایجاد قابلیت دسترسی به امکانات نرمچنانچه یک نرم  1

افزار را برای کاربر های نرمشده و قابل انتخاب است که امکان دسترسی به قابلیتبندیدرواقع یک مِنو فهرستی دسته

 کند.کننده فراهم میاستفاده

کننده فراهم افزار را برای کاربر استفادهتر به امکانات داخلی یک نرمها امکان دسترسی راحتناصر گرافیکی یا آیکونع 2

 .کنندمی
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س قادر از دکمه سمت چپ، دکمه سمت راست و دکمه وسط )دکمه اسکرول(. ماو
را نیز تشخیص داده  هادکمه، فشردن هر یک از این است همزمان با تشخیص حرکت

 .کندگزارش  عاملیستمسو به 
 ب بامتناسرا  هافعالیتنویسی قادر هستیم اجرای یک سری از امور و برنامهما در 

توان به که از آن جمله می ریزی کنیمیدادهای ماوس برنامهک از رویتحقِق هر 
 .کردزیر اشاره  ت تحقق هر یک از رویدادهایریزی اجرای یک فعالیت در صوربرنامه

 های ماوسدر صورت تحقق رویداد فشردن / رها کردن دکمه ✓
 در صورت تحقق رویداد حرکت ماوس ✓
 در صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی ✓

یداد فشردن / رها کردن ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق روبرنامه

 ماوسهای دکمه

 :تواند شامل موارد زیر باشدهای ماوس میرویدادهای فشردن و رها کردن دکمه
 ماوسفشردن دکمه  ✓
 ماوسدکمه  رها کردن ✓

 : کلیک،  دو بار : دابل کلیک( باریک) چپفشردن  و رها کردن دکمه سمت  ✓

 حرکت ماوس ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویدادبرنامه
 :تواند شامل موارد زیر باشدحرکت ماوس می

 ورود نشانگر ماوس به محدوده یک شی  ✓
 حرکت نشانگر ماوس در محدوده یک شی ✓
 خروج نشانگر ماوس از محدوده یک شی ✓

ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق ترکیبی از  رویدادهای دو برنامه

 حالت قبلی
باشد،  شدهفشردههای آن نیز دکمه کهیدرحالترکیب حرکت همزمان نشانگر ماوس 

 :تواند شامل موارد زیر باشدمی
رها  نهایت دروس بر روی یک شی و سپس حرکت ماوس  و افشردن م ✓

 کردن دکمه ماوس

 وس بر روی یک شی و سپس حرکت ماوسافشردن م ✓

 یاددهی -یادگیری در فرآیندمشکالت متداول 
دارای  یزیرقابل برنامه، توانایی تشخیص صحیح رویدادهای رویدادگرانویسی برنامهدر 

 بر اساسچالش مدیریت برنامه  تریناصلین گفت او شاید بتو استای اهمیت ویژه
به درک  یادگیری هنرجو باید، در پایان این واحد استوقوع رویدادهای مختلف 
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رویدادهای ماوس و ایجاد و مدیریت ، نحوه مدیریت رویدادهای ماوسصحیحی از 
های منو رسیده باشد. همکاران گرامی باید دقت داشته باشند که حرکت ماوس گزینه

های آن باعث وقوع چندین رویداد مختلف خواهد شد و آنچه اهمیت یا فشردن دکمه
 دارد دانستن ترتیب وقوع این رویدادها و انتخاب رویداد متناسب با عملی است که باید

 انجام پذیرد.

 شیوه و الگوی پیشنهادی
ای جز اتالف وقت و قبلی نتیجه زمینهپیش، بدون داشتن الگو و خوب  نویسیبرنامه

با  شودپیشنهاد می .نخواهد داشتپی کارگاه شما در نامناسب از تجهیزات  استفاده
ام دادن زمانی که هنرجو تکلیفی برای انج صرفاً کارگاهی، توجه به محدودیت تجهیزات

اجازه استفاده از تجهیزات به وی داده شود. برای اجرایی کردن این  آماده کرده باشد،
بین هنرجویان  نظرتبادلبرای بحث و  اجالستوان در محیط کارگاه یک میز روش می

به وی  نتیجه رسید، اجازه تست بر روی رایانهکه هنرجو  به  زمانی دردر نظر گرفت و 
مستمر  به طور. چنانچه هنرجویان استین زمان به عهده هنرآموز داده شود. تشخیص ا

اقدام به تکمیل  و عدم اطمینان د، با سعی و خطانبه سیستم دسترسی داشته باش
  شود.ضعیف می هاآننویسی در فرآیند یادگیری و تفکر برنامه عمالًو  دنکنمی هابرنامه

 هافعالیتپاسخ به 
های های خود کاربردهای دیگر ماوس در ویندوز و برنامهگروهیبه کمک هم

 کاربردی را پیدا کنید و در جدول زیر بنویسید.
 های کاربردیکاربرد ماوس در برنامه کاربرد ماوس در ویندوز

، یا پوشه ها، کپی پروندهاجرای برنامه
منوهای کردن ها، فعال آیکون جاییجابه

 هاراست روی آیکونکمکی با کلیک

، تغییر شکل و اندازه اشیا، جاییجابهانتخاب، 
 های منوها، انتخاب گزینهکلیک کردن دکمه

 هایبازکاربرد ماوس در  MS-Word افزارنرمکاربرد ماوس در 

اب واژه، ، انتخانتخاب بخشی از متن با ماوس
کلیک روی متن با یک یا چند بار جمله و پاره

 م اشکالیمتن، ترس

، تغییر شکل و اندازه اشیا، جاییجابهانتخاب، 
 دسته بازی یبه جاکارگیری ماوس به

 
 

  

 گروهیفعالیت 

 155ص 
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 .یسیدبنو VSدر  هاآنرا با توجه به شرح  1جدول  یدادهایشرح رو
 VSشرح رویداد در  شرح رویداد نام رویداد

MouseClick 
دهد که کنترل با زمانی رخ می

 کلیک شود.ماوس 

Occurs when the control 

is clicked by the mouse. 

MouseDoubleClick 
دهد که کنترل با زمانی رخ می

 کلیک شود.ماوس دابل

Occurs when the control 

is double clicked by the 

mouse. 

MouseDown 

دهد که نشانگر رخ میزمانی 

بر روی کنترل باشد و  ماوس

 دکمه ماوس فشرده شود.

Occurs when the mouse 

pointer is over the control 

and a mouse button is 

pressed. 

MouseUp 

که نشانگر دهد زمانی رخ می

بر روی کنترل باشد و  ماوس

 دکمه ماوس رها شود.

Occurs when the mouse 

pointer is over the control 

and a mouse button is 

released. 

 دهد؟ا انجام عملیات زیر روی ماوس عملیات چه رویدادی رخ میب

 رویداد عملیات

 MouseDown داشتن دکمه راست یا چپنگه

  MouseUp کردن دکمه راست یا چپ رها

 واکنش به رویدادهای ماوس  – 1کارگاه 
را متناسب با  هافعالیتنویسی قادر هستیم اجرای یک سری از امور و ما در برنامه

هدف از این کارگاه آموزش نحوه  ریزی کنیم.تحققِ هر یک از رویدادهای ماوس برنامه
ریزی . در این کارگاه هنرجو با برنامهاستماوس با رویدادهای وابسته به کلید در  کار

ریزی برنامهشود و آشنا می MouseClick,MouseDown,MouseUpرویدادهای 
را ماوس های رها کردن دکمه/اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد فشردن

 .گیردیفرام

 هاپاسخ به فعالیت

  .، ایجاد کنیدbtnRun کنترل یبرارا  MouseClick: متد رویداد 3مرحله 
private void btnRun_MouseClick(object sender, 
MouseEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("به سی شارپ خوشآمدید"); 
} 

 فعالیت کارگاهی
 156ص 

 تکمیل کارگاه 
 156ص 



 

155 

 .دیکن جادیفرم ا یرو کیکلخروج از برنامه را با دابل تیقابل :4مرحله 
private void Form1_MouseDoubleClick(object sender, 
MouseEventArgs e) 
{ 
   Application.Exit(); 
} 

رنگ  کند.یمچه تغییری  btnRunدکمه ماوس رنگ دکمه  داشتننگهبا  :5مرحله 
 .شوددکمه قرمز می

رنگ دکمه را به حالت اول  btnRunدکمه MouseUp : در رویداد 6مرحله 
  برگردانید.

private void btnRun_MouseUp(object sender, 
MouseEventArgs e) 
{ 
    btnRun.BackColor = Color.Blue; 
} 

 

  MouseUpو  MouseDown  یدادهایرو – 2 کارگاه
. در استهدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویدادهای وابسته به کلید در ماوس 

آشنا  MouseDown,MouseUpریزی رویدادهای برنامهاین کارگاه هنرجو با 
رویداد فشردن/رها کردن  ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحققو برنامه شودیم

سنج نیز در یک زمانموارد در این کارگاه عالوه بر این  .گیردیفرامماوس را  هایدکمه
و هنرجو  شودمشخصی رویداد تیک آن فعال می هایزماناست که در  شدهگرفتهنظر 

انجام یک فعالیت در زمان تحقق این رویداد، حرکت منظمی  ریزیبرنامهقادر است با 
 .کند سازییهشب نمایشصفحهبر روی  ینماش یرتصورا برای 

 هاپاسخ به فعالیت
  داریم؟ سنجزمان به نیاز برنامه این در چرا

  ماشین خودکار حرکت ریزیبرنامه منظوربهپاسخ: 
 

 کند؟ چه مقداری را نگهداری می Rightویژگی 
 کند.نگهداری می سمت چپ فرم لبه ازسمت راست شی را  لبهپاسخ : فاصله 

  شود؟پارک ماشین را اجرا کنید. با چه شرایطی، کاربر برنده می برنامه
برنده پیکسل باشد کاربر  1تا  9پاسخ: اگر در زمان توقف، فاصله ماشین با مانع بین 

 است.
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آن را  توان بازی جدیدی را شروع کرد؟ برنامهپس از پایان یک بازی چگونه می
  بنویسید.

 MouseClickکنیم و در رویداد یمبه فرم اضافه  btnNew بانامیک دکمه پاسخ: 
 نویسیمیمکد زیر را 

private void btnNew_MouseClick(object sender,EventArgs e) 
{ 
   picCar.Left = 20; 

} 
 

 زیر تغییر دهید: یطبا شرارا  2بازی کارگاه 
 حرکت دکمه ماوس، داشتننگه زمان نسبت به ماشین  ماوس، کردن رها از پس -

 پیکسل 100 ماشین دارد، نگه را دکمه ماوس ثانیه یک کاربر اگر مثال طوربه. کند
 .کند حرکت
که در زیر است  محاسبه قابلداشتن دکمه ماوس به چندین صورت زمان نگهپاسخ: 

 .کنیمیمبه دو روش معمول آن اشاره 
با افزودن یک متغیر اضافه به برنامه برای نگهداری زمان و سپس افزایش  روش اول :

 .سنجزمانبه ازای هر بار اجرای رویداد تیک  موردنظریک واحدی متغیر 
ا محاسبه ب توانمیماشین، در این روش  جاییجابهمقدار استفاده از  روش دوم:

رای ماشین، با مقدار ب شدهاستفادهکنترل  Leftویژگی اختالف مقدار موجود در 
آورد. )دقت  به دستزمان را  آمدهدستبهعدد کردن  5 بر یمتقساولیه آن  و سپس 

 .(کندیمواحد حرکت  5 اندازهبهکنید که ماشین در هر تیک 
 

  MouseLeaveو  MouseEnter یدادهایرو – 3 کارگاه

. در استهدف از این کارگاه آموزش نحوه کار با رویدادهای مستقل از کلید در ماوس 
آشنا   MouseLeaveو  MouseEnterریزی رویدادهای این کارگاه  هنرجو با برنامه

ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویدادهای مرتبط با  حرکت برنامهو  شودمی
 .گیردیفرامرا ماوس 

 هاپاسخ به فعالیت
 است؟  false با برابر یرهاکادر تصو Visible ویژگی چرا

 ها پنهان باشد.چون در شروع اجرای برنامه تصویر واژه :پاسخ
پیشنهاد می شود به هنرجو  توضیح داده شود بهتر است این  3از کارگاه  5در فعالیت 

دستور در قسمتی از برنامه قرار داده شود که یکبار تکرار شود. پیشنهاد می شود کد 
  .منتقل شودفرم  Load مورد نظر عینا به متد 
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 picBookدستوری بنویسید که  lblBook_MouseLeaveدر متد رویداد 
 .مشکی شود lblBookپنهان شود و رنگ 

private void lblBook_MouseLeave(object sender, EventArgs 

e) 
{ 
     picBook.Visible = false; 
     lblBook.ForeColor = Color.Black; 
} 

 .یدکن یلرا تکم 2در جدول  یدادهاستون شرح رو

 VSشرح رویداد در  شرح رویداد نام رویداد

MouseEnter 
دهد که ماوس به زمانی رخ می

 بخشی از کنترل وارد شود.

Occurs when the mouse 

enters the visible part of the 

control. 

MouseLeave 

دهد که نشانگر زمانی رخ می
خارج ماوس از محدوده کنترل 

 .شود

Occurs when the mouse 

pointer leaves the control. 

MouseMove 

دهد که نشانگر زمانی رخ می
ماوس بر روی کنترل حرکت 

 .کند

Occurs when the mouse 

pointer is moved over the 

control. 

MouesHover 
دهد که نشانگر زمانی رخ می

 .ماوس بر روی کنترل قرار گیرد
Occurs when the mouse 

pointer rests on the control. 
 

 
را برای آموزش واژگان فارسی استفاده کنید. کاربر با ورود  3برنامه آموزشی کارگاه 
 واژه فارسی معادل را ببیند.  ماوس به روی تصویر،

را  picAppleنویسی کافی است ابتدا کادر تصویر برای جلوگیری از تکرار کد
داشتن دکمه کنترل بقیه کادرهای تصویر را  انتخاب انتخاب کنید، آنگاه با پایین نگه

کلیک دابل MouseLeaveبر روی رویداد  Propertiesکنید و درنهایت از برگه 
 کد زیر را قرار دهید. بازشدهکرده و در رویداد 

private void picApple_MouseLeave(object sender,EventArgs 
e) 

{ 
   lblFarsiName.Text = ""; 
} 
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 زیر به صورت را MouseEnter رویداد تصویر کادر هر برای سپس
 .بنویسید

private void picBook_MouseEnter(object sender,EventArgs 
e) 
{ 
   lblFarsiName.Text = "کتاب"; 
} 
private void picPen_MouseEnter(object sender,EventArgs e) 
{ 
   lblFarsiName.Text = "قلم"; 
} 
private void picCar_MouseEnter(object sender,EventArgs e) 
{ 
   lblFarsiName.Text = "ماشین"; 
} 
private void picApple_MouseEnter(object sender,EventArgs 
e) 
{ 
   lblFarsiName.Text = "سیب"; 
} 
private void picClock_MouseEnter(object sender,EventArgs 
e) 
{ 
   lblFarsiName.Text = "ساعت"; 
} 

 ماوس یدادهایرو هایآرگومان – 4کارگاه 

 و وابسته به کلید دیمستقل از کل یدادهایکارگاه آموزش نحوه کار با رو نیهدف از ا
ولویت رویداد معمول ماوس براساس ا 8زیر جدول در  به طور خالصه  .استدر ماوس 

آورده  کلیدو یا وابسته به  کلیدبندی براساس استقالل از گزارش در زمان وقوع و دسته
 رویداد را مشخص می کند(ها ترتیب وقوع )شمارهشده است. 

 رویدادهای وابسته به کلید رویدادهای مستقل از کلید

1.MouseEnter 3.MouseDown 

2.MouseMove     3.1.Click 

5. MouseHover     3.2.MouseClick 

6. MouseLeave 4.MouseUp 

ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد برنامهقبلی هنرجو با  کارگاهدر سه 
ریزی اجرای یک فعالیت در صورت های  ماوس و نیز برنامهفشردن / رها کردن دکمه

ریزی اجرای تحقق رویداد حرکت ماوس آشنا شده است. در این کارگاه هنرجو با برنامه
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و شود شنا مییک فعالیت در صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی آ
مرتبط با  حرکت ماوس را  یدادهایدر صورت تحقق رو تیفعال کی یاجرا یزیربرنامه

 .گیردیفرام

 هاپاسخ به فعالیت

 مشکی شود. هادکمهکردن دکمه ماوس، رنگ  رها باقطعه کدی بنویسید که  -4
Private   void MousePanel_MouseUp(object sender, 
MouseEventArgs e) 
{ 
    picRight.BackColor= Color.Black; 
    pic Middle.BackColor= Color.Black; 
    picLeft.BackColor= Color.Black; 
} 

ماوس، شکل نمادین ماوس  گراشارهتصویر  یجابهرا تغییر دهید تا  5کد مرحله  -6
  حرکت کند.

 .ید عمل کنید توانمیبرای پاسخ به این مرحله به دو روش 
دهید و شکل را تغییر  picCursorبدون تغییر کد فقط تصویر موجود در  -1

 کنید. بارگذارینمادین ماوس را در آن 
تصویر مختلف داشته باشید و در  4ی ماوس هادکمهط فشردن یبا توجه به شرا -2

کنید. در  بارگذاری picCursorرا در  موردنظرتصویر  MouseDownرویداد 
و شروع برنامه تصویر عادی ماوس در  فرضیشپاین وضعیت باید در حالت 

picCursor شده باشد. بارگذاری 
 

دست بودن کاربر را اضافه کرده، و چپ دستراستامکان تعیین  4به برنامه کارگاه 
 جا کنید. های ماوس را جابهمتناظر با آن دکمه

به فرم اضافه کنید و  chkLeftHandکافی است یک کادر عالمت به نام پاسخ: 
 .بنویسید MousePanelپنل  MouseDownکد زیر را در رویداد 

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; 
   } 

 فعالیت کارگاهی
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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; 
   } 
} 

 

 به صورتآن  نوع و عملکرد یژگی،هر و یگر ماوس روبا قرار دادن اشاره VSدر 
 یلرا تکم 3راهنما جدول  ینبا توجه به اگیرد. می قرار یسنوبرنامه یارراهنما در اخت

 .یدکن

 VSشرح در  شرح نوع داده نام ویژگی

Button 
 داده شمارشی

MouseButtons 

کند که کدام دکمه مشخص می
 شده است. ماوس فشار داده

 وسط(-چپ-)راست

Gets which mouse button was 

pressed. 

Location  کالسPoint 
گر ماوس را روی موقعیت نشان

 کند.مشخص میکنترل 

Gets the location of the mouse 

during the generating mouse 

event. 

X Int 
افقی نشانگر ماوس را در موقعیت 

رویداد ماوس مشخص  وقوعزمان 
 .کندیم

Gets the x-coordinate of the 

mouse during the generating 

mouse event. 

Y Int 
عمودی نشانگر ماوس را موقعیت 
رویداد ماوس  وقوعدر زمان 
 .کندیممشخص 

Gets the y-coordinate of the 

mouse during the generating 

mouse event. 

Clicks Int  تعداد دفعات فشردن و رها شدن
 .کندیمدکمه ماوس را مشخص 

Gets the number of times the 

button was pressed and 

released.  
  

  

 تکمیل جدول
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گر به همراه نشان Computerفرم واژه  یکه با حرکت ماوس در فضا دیسیبنو یابرنامه

 داده شود. شیماوس نما

آن  Textبه فرم اضافه کنید و مقدار ویژگی  lblSample بانامیک کنترل برچسب پاسخ: 
Computer  را قرار دهید. و برای حرکت از رویدادForm1_MouseMove  استفاده

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

مختصات ماوس  Computerواژه  یجاه که ب دیکن شیرایو یاگونهباال را به ۀبرنام
 داده شود. شیگر ماوس نما( به همراه نشانx,y) به صورت

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

      lblSample.Text = "(" + e.X + "," + e.Y + ")"; 
} 

 
 کنترل یک برای را رویداد متد یک نویسی،برنامه با توانمی چگونه کنید بررسی

 .داد تخصیص
ابتدا یک کنترل دلخواه ایجاد کنید. سپس یک متد با پارامترهای مشابه رویداد  پاسخ :

ایجاد کنید. و با استفاده از دستور زیر نسبت به تخصیص متد دلخواه به  موردنظرتان
 اقدام کنید نظرموردرویداد 

 ;(نام متد.this)new EventHandler =+ نام رویداد.نام کنترل
  btnSampleبه رویداد کلیک دکمه   ShowMessageمثال : تخصیص متد 

انجام دهد.  شمارا موردنظرتعریف کنید که عمل   ShowMessageیک متد به نام 
 .دهیمیمدر اینجا برای راحتی کار فقط یک پیام نمایش 

private void ShowMessage(object sender,EventArgs e) 

{ 

   MessageBox.Show("Welcome");} 

صورت زیر ه را  ب  btnSampleکنترل  Clickرویداد  Form1_Loadدر رویداد  
 تعریف کنید.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

   btnSample.Click += new EventHandler(this.ShowMessage); 

} 
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 سنجزمانماوس و  یدادهایرو – 5کارگاه 

و نیز سنج زمانمربوط به  Tick دادیکارگاه آموزش نحوه کار با رو نیهدف از ا
قبلی  کارگاه چهاردر . استدر ماوس  و وابسته به کلید دیمستقل از کلرویدادهای 
رویداد فشردن/رها کردن  ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحققبرنامههنرجو با 

ریزی اجرای یک فعالیت در صورت تحقق رویداد حرکت ماوس و نیز برنامه هایدکمه
ریزی اجرای یک فعالیت در ماوس آشنا شده است. در این کارگاه هنرجو با برنامه

آشنا با اعمال محدودیت زمانی صورت تحقق ترکیبی از رویدادهای دو حالت قبلی 
مرتبط با  حرکت  یدادهایقق رودر صورت تح تیفعال کی یاجرا یزیرو برنامه شودمی

 .گیردفرامیرا در یک بازه زمانی معین ماوس 

 هاپاسخ به فعالیت
 یا Form_MouseMove رویدادهای از اعصاب سنج بازی در توانمی آیا

Form_MouseHover کرد؟ استفاده کاربر خطای بررسی برای 
 رویداد این وقوع برای چون کرد استفاده تواننمی  MouseHover رویداد از پاسخ:

 استفاده توانمی MouseMove رویداد از. گیرد قرار فرم روی ماوس لحظه چند باید
 استفاده شود. MouseEnter رویداد بهتر است از  ولی کرد
 پیش مشکلی چه کنیم استفاده Click رویداد از  MouseClick رویداد یجابه اگر
 امکان تقلب آید؟می

سه کار انجام شده MouseClick در رویداد توجه به کد ارائه شده در فیلم، با پاسخ: 
، استاست که شامل مقداردهی متغیر شروع، صفر نمودن زمان و فعال نمودن تایمر 

هم قرار داد ولی نکته مهم این  Clickتوان در رویداد هر چند این سه دستور را می
با توجه به منطق برنامه، ماوس در ابتدای کار باید بر روی دکمه شروع باشد.  است که

 تواند ماوس را خارج از قسمت زرد رنگکاربر می Clickدر صورت استفاده از رویداد 
ز اعنوان کنترل فعال ه چون در اینجا دکمه شروع ب)قرار دهد و  )و در محیط فرم(

برنامه شروع به کار  Enterو یا  Spaceهای با فشردن دکمه( انتخاب شده استقبل 
پایان  بوارد برچساز مسیر زرد رنگ، ماوس را  ربدون گذتواند کند و کاربر میمی

 .نماید و برنده شود

 دارد؟ وجود  MouseClick و Click رویداد بین تفاوتی چه
 اگر ولی دهدمی رخ ماوس کلیک با فقط MouseClick رویداد پاسخ:

 و  Enter کلیدهای فشردن با Click رویداد باشد دکمه روی( Focus)فوکوس
Space ضمن اینکه رویداد دارای آرگومان  .دهدمی رخ همMouseEventArgs 

 .ددهاوس، دکمه فشرده شده ماوس و ... میاست که اطالعاتی راجع به موقعیت م
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 دارد؟  وجود یبندگروه و قالب و شکل ازلحاظ باال منوهای بین تفاوتی چه
. استبندی یک منوی ساده بدون گروه Notepadمثل منوی برخی از منوهاپاسخ: 

و قالب ویژه از دیگر  بارنگاست که  10منویی در ویندوز  مت راستمنوی شکل س
 منوها متمایز شده است.

  شود؟می فعال کلیکراست با منو شکل کدام در
فعال  کلیکراست)منو با زمینه مشکی و خاکستری( با  سمت راستشکل پاسخ: 

 شود.می

 یدو در صورت داشتن کل یدکن یانب یررا در جدول ز یاتعمل ینچند نمونه از ا
 .یسیدآن را بنو میانبر

 برانیم دیکل با منو اتینوع عمل

 Ctrl+C پوشه ای لیکردن فا یکپ

 VS Ctrl+P ط توسعهیمح در Printگزینه 

 VS F7برنامه در  یکدها شینما

  Ctrl+A همه  انتخاب
 

 MenuStripمنو با کنترل  جادیا – 6کارگاه 
عنوان واسط گرافیکی کاربر برای دسترسی به ایجاد منو بهکارگاه آموزش  نیهدف از ا

 . افزار استهای درونی نرمقابلیت
 هاپاسخ به فعالیت

 پنجره پایین فرم گیرد؟می قرار کجا در MenuStrip کنترل :2مرحله 
 در کنار یا پایین گزینه نویسید؟میهای دیگر منو، را در کجا گزینه :3مرحله 
 کنید؟می مشاهده دیگری هایگزینه چه ها،گزینه روی کلیکراست با :4مرحله 

 و ...  Enabled ،Set Image ،Checkedبا توجه به تصویر 
 ،Insert گزینه از و کنید کلیکراست «ذخیره» یگزینه : روی5مرحله 

MenuItem  توان یک گزینه میدهد؟ می رخ منو در تغییری چه. کنید انتخاب را
 جدید اضافه کرد.

و   کلیکراستبا  کنید؟می اقدام چگونه کنید، حذف را ایگزینه بخواهید اگر
 Deleteانتخاب گزینه 

 ویژگی مقدار. کنید باز را MenuStrip1 کنترل هایویژگی پنجره :6مرحله 
RightToLeft را Yes جهت نمایش منو  دهد؟می رخ منو در تغییری چه .کنید

 کند.را از راست به چپ می

 کنجکاوی
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 را در یک پروژه طراحی کنید. Notepad افزارنرممنوی 
سپس  .کنید اضافه فرم به ابزارجعبه از را MenuStrip کنترلبرای انجام این فعالیت، 

 زیر نسبت به تکمیل فعالیت اقدام کنید. هایروشیکی از  بر اساس
 اضافه ها راافزار گزینها توجه به نرمویندوز را اجرا کنید، ب Notepadافزار نرم

فراموش  Helpو   Editو  Fileرا در زیر منوهای  جداکنندهکنید. خطوط 
و برداشتن تیک راست غیرفعال را با کلیک سمت  هاینکنید. برخی از گزینه

Enabled  .غیرفعال کنید 

 Insert Standardکنید و گزینه  کلیکراست  MenuStripبر روی کنترل 

Items دلخواه ویرایش و سفارشی کنید.را انتخاب کنید. منوی ایجادشده را به 
 

 منوکردن  یسفارش – 7کارگاه 
 گرافیکی واسط عنوانبهایجاد یک منوی سفارشی و دلخواه کارگاه آموزش  نیهدف از ا

و نحوه ایجاد منوهای کاربردی افزار درونی نرم هایقابلیتکاربر برای دسترسی به 
 .است افزارخاص یک نرم

 هاپاسخ به فعالیت

 . ( قرار دهیدToolTip) ، متن راهنمادلخواهبهبرای چند گزینه منو 
را با متن دلخواه  ToolTipTextرا انتخاب کنید و ویژگی  موردنظرگزینه : پاسخ
 دهی کنید.مقدار

 

 منو را تغییر داد؟ هایگزینهتوان جهت نمایش متن آیا  می
. دهید قرار Yes برابر را RightToLeft ویژگی منو، هایویژگی پنجره بله، از پاسخ:

  شود.از راست به چپ میجهت نمایش منو 
 

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

 شرح ویژگی

Checked تیک دار کردن گزینه 
Enabled فعال یا غیرفعال کردن گزینه 
Visible نمایش یا عدم نمایش گزینه 
Image تصویر در کنار گزینه 

RightToLeft جهت نمایش راست به چپ 
ShortCutKeys کلید میانبر گزینه 
ToolTipText تعیین متن راهنما  

 فعالیت منزل
 170ص 

 فعالیت کارگاهی
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 هاآن کاربرد و شودمی استفاده منو برای دیگری رویدادهای چه که کنید بررسی
 چیست؟ 

دیگر دارای رویدادهای دیگری  هایکنترلآن همانند  هایگزینهکنترل منو و پاسخ: 
توان برای این ند که در صورت نیاز میکلید و ... هستای ماوس و صفحهنظیر رویداده

  کرد. یسینوکدرویدادها 

 منو هایرویداد برای گزینه – 8کارگاه 

ریزی اجرای یک فرآیند مشخص در صورت ایجاد برنامهکارگاه آموزش  نیهدف از ا
 .استافزار منوی نرم هایگزینهانتخاب هر یک از 

 هاپاسخ به فعالیت

 کند.متن را پاک می محتویات کادر: عملکرد گزینه پاک چیست؟ 4مرحله 
 دهد؟ چه رخ می« سفید»اجرای برنامه، با کلیک روی گزینه  پس از: 5مرحله 
« زرد»دار و تیک گزینه تیک« سفید»سفید و گزینه  کادر متنرنگ زمینه پاسخ: 

 شود.برداشته می
 ، همانند مرحله قبل، کدی بنویسید.«رنگ زمینه» از زیر منوی« زرد»برای گزینه 

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

، همانند مرحله «رنگ زمینه» از زیر منوی« آبی»و « قرمز»گزینه برای :  6مرحله 
 .قبل، کدی بنویسید

private void mnuRed_Click(object sender, EventArgs e) { 
  txtPaper.ForeColor = Color.Red; 
  mnuBlack.Checked = false; 
  mnuRed.Checked = true; 
  mnuBlue.Checked = false; 
} 

 رویداد کلیک گزینه فونت را بنویسید.  : متد7مرحله 
 txtPaper کادر متن فونت تغییر کد. کنید کلیک دوبار «فونت» گزینه رویپاسخ: 

 .بنویسید fontDoialog1 ایمحاوره کادر از استفاده با را
private void mnuFont_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
        txtPaper.Font = fontDialog1.Font; 
} 

 تکمیل کارگاه 
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 پژوهش

 172ص 



 

166 

 کد مناسب، را بنویسید. « خروج از برنامه»برای گزینه  :8مرحله 
private void mnuExit_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   Close(); 
{ 

 

 

 نهیو گز دیکن کلیکراست آن یبه فرم، رو MenuStripاز افزودن کنترل  پس
Insert Standard Items د؟یکنیدر فرم برنامه چه مشاهده م .دیرا انتخاب کن  

یک منوی استاندارد همانند  Insert Standard Itemsگزینه پس از انتخاب : پاسخ
ن را ویرایش آبه دلخواه  توانمیکه  شودمیویندوز ایجاد  notepadی منوی برنامه

 کرد.
 خیر شود؟یم نجاما یاتیعمل ها،نهیگز یرو کیبرنامه و کل یپس از اجرا ایآ

 

  نهیزم یمنو یطراح – 9کارگاه 

، این منوها کاربرد استافزار ایجاد منوهای کمکی نرمکارگاه آموزش  نیهدف از ا
ی روکردن وسیعی در واسط کاربری دارند. و در بسیاری از مواقع با راست کلیک 

نحوه ایجاد، قبلی هنرجو با  کارگاهسه در شوند. کنترل مورد نظر، نمایش داده می
ریزی رویدادهای منو آشنا شده است در این کارگاه با نحوه و  برنامه کردن سفارشی 

وابسته به  عمدتاً هاآن هایگزینهافزار که ریزی منوهای کمکی نرمایجاد و برنامه
 کی یاجرا یزیرو برنامه شودمیآشنا ند، موجود روی واسط کاربری هست هایکنترل

 .ردیگیرا فرا ممنو  مرتبط با یدادهایدر صورت تحقق رو تیفعال

 هاپاسخ به فعالیت

چه چیزی مشاهده  متن راست کلیک کنید.برنامه را اجرا کنید و روی کنترل جعبه 
  ایجاد شده در کارگاه قبل منویکنید؟ می

روی فرم هم همین منو نمایش داده شود، چگونه عمل کلیک راست که بابرای این
 قرار دهید. contextMenuStrip1 فرم را برابر   ContextMenuStripویژگی کنید؟ می

  
 وجود دارد؟  ContextMenuStripو  MenuStripچه تفاوتی بین کنترل 

در باالی ( *)معموالبرای ایجاد منوهای اصلی و ثابت  MenuStripاز کنترل پاسخ: 
برای ایجاد منوهای کمکی   ContextMenuStripشود. کنترل فرم استفاده می
 شود.برنامه استفاده می هایکنترلدلخواه مرتبط با 

را به دلخواه  MenuStripمی توان موقعیت  Noneبه  Dockبا تغییر ویژگی  *:
 تعیین کرد.

 کنجکاوی
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 فعالیت کارگاهی
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 پروژه با منو – 10کارگاه 

های قبلی در طراحی واسط شده کارگاهاستفاده از مطالب آموختهکارگاه  نیهدف از ا
ریزی در این کارگاه با نحوه ایجاد و برنامههنرجو . استافزار با منو کاربر و ایجاد نرم

در صورت تحقق  تیفعال کی یاجرا یزیرو برنامهشود آشنا میافزار منوهای نرم
 .ردیگیرا فرا ممنو  مرتبط با یدادهایرو

 هاپاسخ به فعالیت

قطعه کدی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر اطالعاتی مربوط به آن 
 نمایش داده شود ToolTipدر 

، کافی است از جعبه ابزار کامپوننت به برنامه toolTipبرای افزودن  پاسخ:
ToolTip  را انتخاب کنید. در این صورت یک شی به نامtoolTip1 افزار به نرم
توانید یک کنترل میبرای  toolTipعنوان رای تعیین متن راهنما بهشود. باضافه می

کمک بگیرید. در این متد پارامتر اول نام شی و پارامتر  شی SetToolTipاز متد 
 عنوان راهنما نمایش داده شود. دوم متنی است که قرار است به

 مثال: 

toolTip1.SetToolTip(txtUserName,"نام کاربری را وارد کنید "); 

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

وشته شود که در صورت استفاده از این کد بهتر است در متد لود فرم و یا جایی ن
 های متعدد جلوگیری شود.تا از ایجاد شی شودیکبار فراخوانی 

 
 قبل از آدرس فایل چیست؟  @عملکرد عالمت 

وجود داشته باشد، همانند یک کاراکتر  \عالمت  ایرشتهاگر در یک ثابت  پاسخ:
 ایرشتهنوشته شود. اگر در ابتدای ثابت   \\صورت ه و باید ب کندمیکنترلی عمل 

 طوریهطوالنی باشد ب ایرشتهاگر ثابت  نیست. \قرار دهید نیازی به تکرار  @عالمت 
 این مشکل را حل کرد. @توان با که در یک سطر جا نشود هم می

 

، دستور توقف سرود را «توقف سرود»برای گزینه   SoundPlayerبه کمک کالس 
 بنویسید. 

private void mnuStop_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
     System.Media.SoundPlayer player;  
    player = new System.Media.SoundPlayer(); 
    player.Stop(); 
} 

 کنجکاوی
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  ...و دیبه فرم اضافه کن  FontDialogو  ColorDialogیکادر محاوروه ا کی
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; 
} 

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

 

تر قابلیتی به برنامه اضافه کنید تا با کلیک روی هر تصویر، تصویر در اندازۀ بزرگ
 نمایش داده شود. 

 .ایجاد کنید و دستورات زیر را بنویسید  myPic_Clickنام یک متد به 
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(); 
    } 
} 

 .بنویسید را زیر دستورات برنامه فرم به مربوط Form1_Load متد در

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

 شود.(تکرار میها، کد باال )برای تمامی عکس

    pic1.Tag = pic2.Tag = pic3.Tag= pic4.Tag=0; 
    pic5.Tag = pic6.Tag = pic7.Tag= pic8.Tag=0; } 

 

  

 فعالیت منزل
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 8واحد یادگیری 

 کلیدکار با صفحهشایستگی 

 تدریس 

 یندوزدر و یدکلهعملکرد صفح
صفحه کلید به عنوان  است ذهن هنرجو را به سمت عملکرد قبل از شروع بحث الزم

 یک دستگاه ورودی و رویدادهای مرتبط با آن معطوف کرد. 

های سازد تا دادهورودی است که کاربر را قادر می هایدستگاهیکی از  کلیدصفحه
لید کلید تعدادی کافزار قرار دهد، برای این منظور در صفحهرا در اختیار نرم موردنیاز

 ،یعدد-الفبا /ییالفبا یدهایکل توان بهبا عملکردهای متفاوتی وجود دارد، که می
خاص )مثل  یدهایو کل یناوبر یدهای)کاما و نقطه و ...(، کل یگذارنشان یدهایکل

Enter  وDel  وESC  ).... رو هکلید ما با سه دسته رویداد روبدر صفحه .کرداشاره  و
کلید  باال آمدن/رها شدن (،KeyDownپایین رفتن کلید )از:  اندعبارتهستیم که 
(KeyUp)فشردن کلی ، (KeyPress)  . 

کلید این است که رویدادهای پایین رفتن و نکته مهم در خصوص رویدادهای صفحه
شود، ولی رویداد فشردن کلید مخصوص رها شدن کلید برای همه کلیدها گزارش می

 یدهایو کل گذاری )کاما و نقطه و ...(نشان یدهایکلی ،عدد-الفبا /ییالفباکلیدهای 
است. در این دسته از کلیدها رویداد پایین  و ....(  ESCو  Delو  Enterخاص )مثل 
 رها شدن( در شروع سیکل فشرده شدن یک دکمه، و رویداد KeyDownرفتن کلید )

را  موردنظرکاربر کلید  کهیمادامشود و ( در انتهای سیکل گزارش میKeyUp) کلید
 شود. ( گزارش میKeyPress) فشردنپیاپی رویداد  به صورتدارد، نگه می فشار تحت

یکی از کلیدهای الفبایی را فشرده و برای چند لحظه رها نکنید، در این صورت  مثال:
)از چپ به راست بخوانید(:  کندمیارسال  زیر به برنامه به صورتگزارشی  عاملیستمس

KeyDown,  KeyPress,  KeyPress, ..., KeyPress, KeyUp 

 یاددهی -یادگیری در فرآیندمشکالت متداول 
دارای  ریزیبرنامهقابل، توانایی تشخیص صحیح رویدادهای رویدادگرانویسی برنامهدر 

 بر اساسچالش مدیریت برنامه  تریناصلین گفت او شاید بتو استای اهمیت ویژه
، در پایان این واحد یادگیری هنرجو باید به درک استوقوع رویدادهای مختلف 

رسیده باشد. همکاران گرامی  هاآنکلید و نحوه  مدیریت صحیحی از رویدادهای صفحه
کلید سیستم باعث وقوع چندین باید دقت داشته باشند که فشردن یک دکمه از صفحه

رویداد خواهد شد و آنچه اهمیت دارد دانستن ترتیب وقوع این رویدادها و انتخاب 
 رویداد متناسب با عملی است که باید انجام پذیرد.



 

170 

 شیوه و الگوی پیشنهادی
رویدادهای قوع وسعی کنید تا هنرجو بتواند ترتیب  مسئلهدر شروع کار با طرح چندین 

وقوع رویدادها، فعالیتی  بر اساسبخواهید تا را شناسایی کند. سپس از وی  کلیدصفحه
 را انجام دهد.

 هافعالیتپاسخ به 

 شود؟ی ایجاد میابا فشردن کلیدهای زیر چه نوع نویسه

 نوع نویسه کلید

Home یشدنچاپ غیر 

Space یشدنچاپ غیر 

Enter شدنیچاپ غیر 

A شدنیچاپ 

 شدنیچاپ 0

  شدنیچاپ #
 

 فرمبرای  دیکلصفحه یدادهایرو – 1 کارگاه

 هاپاسخ به فعالیت

 
افتد؟ می اتفاقی چه. دهید فشار دلخواهبه را کلیدی. کنید اجرا را : برنامه2مرحله 
 شود.رنگ زمینه فرم قرمز میپاسخ : 

 .یدکن یلآمده است. جدول را تکم 5در جدول  یدکلهصفح یدادهایشرح رو

 VSشرح رویداد در  شرح رویداد نام رویداد 

KeyDown 
دهد که کلیدی زمانی رخ می

 فشرده شود.
Occurs when a key is first 

pressed. 

KeyPress 

که فوکوس  دهدمی رخ زمانی
کلیدی  روی کنترل باشد و کاربر

 .را فشار دهد

Occurs when the control has 

focus and the user presses and 

release a key. 

KeyUp 
 کلید که دهدمی رخ زمانی

 شده رها شود.فشرده
Occurs when a key is released. 
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 فرم یزمینه رنگ که بنویسید کدی Form1_KeyUp رویداد متد : در3مرحله 
 .کند آبی را

private void Form1_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e) 
{ 
    this.BackColor = Color.Blue; 
} 

  افتد؟می اتفاقی چه. دهید فشار دلخواهبه را کلیدی. کنید اجرا را برنامه
کردن کلید رنگ  زمینه فرم آبی  بارهابا فشردن کلید رنگ زمینه فرم قرمز و 

 شود.می

 

  دیکلصفحه یدادهایروترتیب رخداد  – 2کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 

  

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

 نتیجه کلید
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_ 

  شدنی چیست؟چاپشدنی و غیرهای چاپنتیجه حاصل از ورود نویسه
واکنش نشان دادند  KeyUPو  KeyDown همه کلیدها نسبت به رویدادهای 

واکنش  KeyPressاد نسبت به روید #,Space,Enter,A,0ولی فقط کلیدهای 
 .نشان دادند

 تکمیل کارگاه
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  KeyUpو  KeyDown دادیرو – 3کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 چیست؟ Form_KeyDown: عملکرد متد رویداد 5مرحله 
برای شروع حرکت رو به باالی  trueبه  isUpمقدار  تنظیمسنج و ی زمانسازفعال

 سنج.زمان Tickتوپ در زمان وقوع رویداد 
  در این برنامه چیست؟ timer1عملکرد : 7مرحله 
  isUpمقدار متغیر   بر اساسدادن توپ به باال یا پایین  حرکت

 افتد؟دارید. چه اتفاقی میبرنامه را اجرا کنید. یک کلید دلخواه را نگه
 کندمیتوپ به سمت به باال حرکت پاسخ: 

 کندمیتوپ به سمت به پایین حرکت  افتد؟کلید را رها کنید. چه اتفاقی می
اره باالی فرم به : برنامه را طوری تغییر دهید که توپ هنگام برخورد به دیو8مرحله 

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

اش برنامه را طوری تغییر دهید که توپ پس از رها کردن کلید در جایگاه اولیه :9مرحله 

   شود.متوقف 

در نظر بگیرید که در ابتدای حرکت  tartPositionsیک متغیر به نام 
 Topموقعیت توپ را در آن ذخیره کنید. سپس در زمان رها کردن کلید موقعیت 

  تغییر دهید. tartPositionsرا به مقدار موجود در متغیر 
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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  KeyPressو  KeyDown دادیودر ر eآرگومان – 4کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

های یکسان است و ویژگی KeyPressو  KeyDownدر رویداد  eآیا نوع آرگومان 
  یکسانی دارند؟

و در رویداد  KeyEventArgsاز نوع  eآرگومان  KeyDownخیر، در رویداد پاسخ: 
KeyPress  از نوعKeyPressEventArgs است.  

 
 چیست؟( ASCII code) اسکی کد

 یکدها از دهستفاا هاعالمت و مقاار وف،حر ذاریکدگ رایج هاییوهش از یکیپاسخ: 
  عبارت شده کوتاه و مخفف( ASCII) اسکی واژه. ستا( ASCII) اسکی

tandard Code for Information InterchangeAmerican S به که است 
 . است”  اطالعات تبادل برای آمریکایی یکدگذار استاندارد”   معنای

 

رنامه را اجرا کرده، کلیدهای زیر را فشار دهید و نتایج را در جدول زیر : ب4مرحله 
 بنویسید.

 اسکی کد نویسه نام کلید
B B 66 
B b 66 

 189و  OemMinus 187و  Oemplus -و   +

 109و  Subtract 107و  Add بخش عددی –+ و 
Shift ShiftKey 16 

 بله آیا در این برنامه، نتیجه برای حروف کوچک و بزرگ یکسان است؟
حروف الفبای کوچک و بزرگ برای تشخیص  KeyUpو  KeyDownآیا رویداد 

 خیر مناسب است؟
 KeyValue کند؟اسکی نویسه  را مشخص می کد eکدام ویژگی آرگومان 

 .، آزمایش کنید3را برای مرحله  keyDataویژگی :  5مرحله 
 

private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
{ 
  lblCharacter.Text = e.KeyData.ToString(); 
  lblCode.Text = e.KeyValue.ToString(); 
} 
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فشار دهید و نتایج را در جدول را  4جدول مرحله برنامه را اجرا کرده، کلیدهای 
 .دیگری بنویسید

 اسکی کد نویسه نام کلید
B B 66 
B b 66 

 189و  OemMinus 187و  Oemplus -و   +

 109و  Subtract 107و  Add بخش عددی –+ و 
Shift ShiftKey 16 

از چه ویژگی استفاده  KeyPressشده در رویداد برای شناسایی کلید فشرده
 ی آن چیست؟ کنید؟ نوع دادهمی

 .است charاز نوع  KeyChar، نوع داده eاز آرگومان  KeyCharویژگی پاسخ: 
برای تشخیص حروف الفبای کوچک و بزرگ  KeyPressآیا رویداد : 7مرحله 

 بله مناسب است؟
 خیر شود؟دار نمایش داده میو جهت Shiftآیا کد کلیدهای 

 

ای بنویسید که با فشردن کلیدهای فارسی، کد حروف فارسی نمایش داده برنامه
 شود.

 Form1_KeyPressایجاد کنید. و متد رویداد  4همانند کارگاه  ایبرنامهپاسخ: 
در حالت فارسی را کلید صفحهبرنامه را اجرا کنید و و  .ایجاد کنید همانند کد زیر را

 قرار دهید.

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

 .گیردمیقرار  lblCodeیونیکد در برچسب  به صورتکدهای حروف فارسی 
 

   یبیترک یدهایواکنش برنامه به فشردن کل – 5کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت
  گیرد؟چه مقداری می Ratioمتغیر 
 نسبت عرض به طولپاسخ: 

 کنجکاوی
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 چه کلیدهایی هستند؟ کد اسکی 189و  187اعداد 
 ردیف باالی صفحه کلید –کلید + و  پاسخ: 

  چیست؟ Form1_KeyDownعملکرد متد رویداد 
شود و با و کلید + ، پنج واحد به طول تصویر اضافه می CTRLبا گرفتن کلید پاسخ: 

عرض تصویر  درنهایتشود و ، پنج واحد از طول کم می-و کلید  CTRLگرفتن 
 شود تا تصویر کشیده نشود.متناسب با طول جدید تصویر محاسبه می

 
در قسمت عددی  –برنامه را طوری تغییر دهید که با کلیدهای + و  :4مرحله 
 کلید، تصویر بزرگ و کوچک شود. صفحه

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); 
} 

یر در وسط کادر تصورا طوری تغییر دهید که با تغییر اندازه تصویر،  برنامه :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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ی تصویر،  ارتفاع تصویر اندازه را طوری تغییر دهید که با تغییر برنامه: 6مرحله 
  پیکسل شود. 50و حداقل  300حداکثر 

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; 

 
 بنویسید. KeyDataرا با استفاده از ویژگی  5برنامه کارگاه 

double aspect=(float) picSample.Width / picSample.Height; 

if (e.KeyData.ToString()=="Oemplus, Control") 

   picSample.Height += 5;              

else if (e.KeyData.ToString()=="OemMinus, Control") 

   picSample.Height -= 5; 

picSample.Width = (int)(aspect * picSample.Height); 

 
   (Focusفوکوس )– 6کارگاه 

 هایتفعالپاسخ به 
 شود؟ بلهنوشته می کادر متناگر کلیدی حرفی تایپ کنید، آیا متنی در 

نوشته  کادر متنرا فشار دهید. اگر کلیدی حرفی تایپ کنید متنی در  Tabکلید 
 خیر شود؟می

شوند؟آیا رویداد اگر کلیدی فشار دهید، آیا کد اسکی و نویسه  نمایش داده می
Form_KeyDown دهد؟ خیررخ می 

 

 شود؟ چرا؟  KeyPreview ،trueباید مقدار ویژگی  4 مرحلهآیا در 
 .گیردمیخیر، چون کنترل برچسب فوکوس نپاسخ: 

 Tabکلید کنید؟ برای تغییر فوکوس در برنامه از چه کلیدی استفاده می

 کنید؟نویسی از چه کدی برای تغییر فوکوس استفاده میدر هنگام برنامه
 ;()textBox1.Focusمثال  Focusمتد پاسخ: 
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  keysاستفاده از داده شمارشی  – 7کارگاه 
 هایتفعالپاسخ به 

 به صورتدار، سفینه برنامه را تغییر دهید تا با فشردن کلیدهای جهت 7در کارگاه 
ی فرم در جهت خالف خودکار در همان جهت حرکت کند. و با برخورد به دیواره

 سنج استفاده کنیدبرگردد. از زمان
 را در یخش کالس فرم تعریف کنید. keyمتغیر 

public partial class Form1 : Form 
{ 
    Keys key; 

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

سفینه را حرکت دهید. و با برخورد به  تصویر کادر timer1_Tickدر متد رویداد 
 .گرددبرمیدیواره فرم در چهار جهت 

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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 بسته شود. ESCی برنامه، با فشردن کلید ای بنویسید که در آن پنجرهبرنامه
private void Form1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 

{ 

    if (e.KeyCode ==Keys.Escape) Close(); 

} 

  کنترل کادر متن KeyDownرویداد  – 8کارگاه 

 هافعالیتپاسخ به 
  چیست؟ txtFirstName_KeyDownعملکرد متد رویداد 

، فوکوس را به  txtFirstNameدر کادر متن  Enterدر صورت فشردن دکمه پاسخ: 
کنترل فعال  عنوانبه txtLastName. و کنترل کندمیمنتقل  txtLastNameکنترل 

 شود.انتخاب می
 

 های کادر متن دیگر هم بنویسید.برای کنترل را KeyDown رویداد: متد 4مرحله 
private void txtLastName_KeyDown(object sender, 
        KeyEventArgs e) 
{ 
    if (e.KeyCode == Keys.Enter) txtFatherName.Focus(); 
} 
 
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(); 
} 

 دکمه ثبت کند، کدام است؟کنترلی که فوکوس دریافت می : آخرین5مرحله 

 

کند و با از دست دادن  رییآن تغ نهیرنگ زم کادر متنهر  یبا فوکوس رو میاگر بخواه
  م؟یکنیاستفاده م ییدادهایاز چه رو دیفوکوس رنگ آن به حالت اول درآ

 Leaveبرای تشخیص رسیدن فوکوس به کنترل و از رویداد   Enterاز رویداد پاسخ: 
  کرد.توان استفاده برای تشخیص از دست دادن فوکوس می

 کنجکاوی
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  char استفاده از متدهای نوع داده – 9کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

دلخواه کلیدی را تایپ کنید. چه آموزی بهدر کادر متن شماره دانش: 3مرحله 
 شوند؟ آموزی تایپ میکلیدهایی در کادر متن شماره دانش

 شود.ای نوشته نمییسهنوهیچ پاسخ: 
 چیست؟  SuppressKeyPress عملکرد ویژگی 

کنترل  یرمجموعه را زهای این ویژگی ارسال یا عدم ارسال رویداد کلید به کنترلپاسخ: 
 کاربر توسط کلیدصفحه طریق از داده ورود توان ازمی ویژگی این شدن true، با کندمی

 .کرد جلوگیری

 چیست؟  charبه  e.KeyCode: لزوم تبدیل 4مرحله 
 است.  IsDigit ،charی ورودنوع  ، چونcharبه  Keysبرای تبدیل از نوع پاسخ: 

آموزی تایپ دلخواه در کادر متن شماره دانشبرنامه را دوباره اجرا کنید و کلیدهایی را به
  شوند؟آموزی تایپ میکنید. چه کلیدهایی در کادر متن شماره دانش

 نه را وارد کرد. تا صفرارقام  توانفقط میپاسخ: 
 خیر پاک کرد؟backspace یا  Deleteرا با کلید توان داده درون کادر متن آیا می
 خیر دار، داده را پیمایش کرد؟توان با کلیدهای جهتآیا می
ی تغییر دهید که بتوان عدد ورودی را حذف و پیمایش اگونهبهرا  4: کد مرحله 5مرحله 

 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); 
} 

 شود؟هایی در کادر متن تایپ مییسهنو: چه  6مرحله 
توان با شوند و مییمنوشته  txtNameفقط حروف الفبا در کادر متن  پاسخ:

BackSpace ها را پاک کرد.آن 
 شده را پاک و پیمایش کرد.تایپبرنامه را طوری تغییر دهید که بتوان حروف :  8مرحله 

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); 
} 

را در کادر متن وارد کنید.  Ahmadi: برنامه را اجرا کرده، نام خانوادگی 9مرحله 
 AHMADI  شود؟تنی در کادر متن نوشته میچه م

  چیست؟ txtName_KeyPressعملکرد رویداد 
 به حروف بزرگ در کادر متن التینتبدیل حروف کوچک الفبای پاسخ: 

 

 چیست؟  Handledعملکرد ویژگی 
 است. KeyDownدر رویداد  SuppressKeyPressهمانند عملکرد ویژگی پاسخ: 

 
 .بنویسید 7ها را در جدول نتیجه خروجی مربوط به مثال

 2مثال  1مثال 

IsDigit('A')=false IsDigit('5')=true 

IsLetter('A')=true IsLetter('@')=false 

IsUpper('d')=false IsUpper('M')=true 

IsLower('d')=true IsLower('M')=false  
 

 چیست؟  ایرشتهثابت 
نیست و تنها برای  تغییرقابلاست که در طول برنامه مقدار آن  ایرشته پاسخ:

 شود.استفاده می ایرشتهمقداردهی اولیه متغیرهای 
 charپاسخ:  چیست؟ name[0]نوع داده 

 خیرپاسخ:  توان این نویسه را مقداردهی کرد؟آیا می

  شود؟ها انجام میپردازها روی رشتهچه عملیاتی در واژه
 جایگزینی، انتخاب جستجو،پاسخ: 

 شود؟ای در آن استفاده میای رشتههافزارهایی را نام ببرید که دادهنرم
 های اداری و کاربردیافزار، سامانه سناد، کلیه نرمWord ،Excel پاسخ:

  

 کنجکاوی
 196ص 

 کنجکاوی
198ص   

 فعالیت کارگاهی
 197ص 
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  ایرشتهبررسی متدهای  – 10کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

 گیرد، ...اجرا کنید، چه مقداری در کادر متن قرار می: برنامه را 3مرحله 
 گرداندطول رشته را برمی  Lengthگیرد ، ویژگی در کادر متن قرار می 7مقدار  

  ALIREZAگیرد؟ چه مقداری در کادر متن قرار می :4مرحله 
 گرداند.چیست؟ رشته را با حروف بزرگ برمی ToUpperعملکرد متد 

محتوای را در  Rezaیررشته زچیست؟ مکان  IndexOf: عملکرد متد 5مرحله 
 کند.جستجو می nameموجود در متغیر 

را از  Rezaیررشته زشود؟ مکان قرار دهید، خروجی چه می 5، عدد 0اگر بجای 
 کند. موقعیت پنجم، جستجو می

اگر  ؟شودرا بنویسید، خروجی چه می Ahmad، واژه Rezaجای به 5اگر در مرحله 
 در رشته موجود نباشد خروجی منفی یک است. نظر موردیررشته از موقعیت ز

 
 چیست؟ LastIndexOfعملکرد متد 

ستجو اندیس آخرین موقعیت زیر رشته جستجو شده را در رشته مورد جپاسخ: 
  .گرداندبرمی  -1گرداند، اگر زیر رشته در رشته مورد نظر یافت نشود مقدار برمی

  Trimو  Compareکار با متد  – 11کارگاه 

 هاپاسخ به فعالیت

را وارد کند، چه پیامی دریافت  ADMINنام کاربری واژه  کادر متناگر کاربر در 
 .اشتباه است گذرواژهنام کاربری یا پاسخ: کند؟ می

 

ورود حروف بزرگ با کوچک در نام کاربری ای ویرایش کنید که گونهرنامه را بهب -4
 .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)   
       MessageBox.Show("ورود شما با موفقیت انجام شد") ;  
    else  
       MessageBox.Show("نام کاربری یا گذرواژه اشتباه است"); 
} 

 کنجکاوی
 199ص 

 تکمیل کارگاه 
 199ص 

 11کارگاه 
 200ص 

 کنجکاوی
 200ص 
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  Replaceو  IndexOf هایتدکارگیری مبه – 12کارگاه 

  هاپاسخ به فعالیت

 را تکمیل کنید.« نوع داده خروجی»و « عملکرد»ستون 
 را بنویسید.« مثال»باشد، حاصل دستورات در ستون  "sample="AliRezaاگر 

 مثال نوع داده خروجی عملکرد نام متد

ToUpper  گرداندیبرمهمه حروف رشته را به بزرگ. string ALIREZA 

ToLower  گرداندیبرمهمه حروف رشته را به کوچک. string alireza 

IndexOf 
خاصی، اولین مکان زیررشته را از موقعیت 

 .گرداندبرمی
string 3 

Replace 
رشته جدیدی با جایگزینی زیررشته یا 

 .آوردیم به وجودکاراکترها 
string MohammadReza 

Remove 
به رشته جدیدی با حذف بخشی از رشته 

 .آوردیم وجود
string Alza 

Insert  رشته جدیدی با اضافه کردن زیررشته  به
 .آوردوجود می

string AliRMohammadeza 

Format 
رشته جدیدی با اضافه کردن زیررشته  به 

 آوردوجود می
string AliReza is a student 

CompareTo کندشته فعلی مقایسه مییک رشته را با ر. Int 1 

Trim() حدف فواصل خالی از ابتدا و انتهای رشته string Ali 

 
 

 تدریس پس از

 تکمیلی هایفعالیتالف( 
 پس از تدریسشود می یشنهادپ

مشکالت ناشی از عدم درک ، هاکارگاهدر هر یک از  شدهارائه کلیه تکالیفبا انجام 
 .شودشود و در صورت امکان برطرف  شناساییصحیح مطالب در همان جلسه 

تر در آموزش موضوع برای هنرجویان ضعیف یارمعلم عنوانبهمستعد  هنرجویاناز 
 استفاده شود.

های مقرر در زمان گروهی به انجام تکلیف به صورتهنرجویان را ترغیب کنید که 
معکوس و کاهش  سنجزمانمحدود اقدام کنند. برای این کار بهتر است از روش 

 امتیاز استفاده کنید.

 فعالیت کارگاهی
 201ص 
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به سطح درک  ضمن توجهن محترم الزم است هنرآموزا متناسب با هدف این پودمان،
ترکیب دانسته های قبلی، اقدام به ارائه آنها در و توانایی  ،نویسیهنرجویان از برنامه

تا عالوه بر  ،ندکن (این واحد یادگیری هایاستفاده از آموختهبا ) تر وسمکاربردهای مل
هر هنرجو شده توسط کسب، میزان شایستگی آنهاایجاد نشاط و تقویت خودباوری در 

 در کالس را تشخیص دهند.

هنرجویان کردن محور و درگیراز تدریس بازیبرای باالبردن درک هنرجو از رویدادها، 
 استفاده کنید.در یک بازی، 

افزار توانند انجام دهند، ایجاد یک نرمیکی از کارهایی که هنرجویان در این پودمان می
تواند باشد، برنامه میهم و پایه یازدهم میساده برای استفاده توسط هنرجویان پایه د

باشد.  PHPو  یا HTML کدهای  ،های کنسولدارای منویی برای کد نویسی برنامه
از هنرجو بخواهید در نرم افزار منویی با گزینه جدید داشته باشد که با انتخاب 

و یا ساختار یک  HTMLیک برنامه کنسول، یک سند ساده ساختار های آن، گزینه
را در آن بنویسید. مورد نظرش نمایش داده شود و کاربر بتواند دستورات  PHPبرنامه 

کد نوشته شده را  ،نرجو بخواهید که با توسعه برنامهه در پودمان بعدی می توانید از 
 در یک فایل ذخیره کند.

یک کنترل یا یک از هنرجو بخواهید، حرکت دادن  یکی دیگر از کارهایی که می توانید
 های  مختلف باشد. کلید در جهتبا استفاده از ماوس و یا صفحه تصویر

 ب( نمونه ارزشیابی پایانی
 پیش آگاهی: 

توانید عالوه برآنچه در کتاب می 10به  2 و یا از 2به  10برای تبدیل از مبنای  •
نیز کمک بگیرید. برای مثال خروجی  Convertاید از دانش فنی دهم آموخته

است که رشته  10101برابر  ToString(Convert.21 ,2(دستور 
باشد و یا خروجی دستور می 21دودویی معادل عدد 

)2, "1001"(16.ToIntConvert  10دل مبنای که معااست  9برابر 
 باشد. می 1001رشته دودویی 

، ضمن توجه به استانداردهای ارزشیابی، به منظور در نمونه سؤال این ارزشیابی •
های افزایش دقت سنجش شایستگی، امتیازبندی به شکل ریز و براساس بخش

 3یا  2،  1رت نمره صورت گرفته است و در نهایت نتیجه به صو سؤالمختلف هر 
ین ارزشیابی است و تعمیم ا سؤالارائه شده است، بدیهی است این یک نمونه از 

 .ها مد نظر طراح نیستمدل به سواالت سایر ارزشیابی
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 درسی کتاب 178صفحه ارزشیابی پایانی  سؤالنمونه 

 یابرنامه دکمه کی و کادر متن کی، کنترل برچسب دهسنج، یک زمان به کمکالف( 

 را برآورده سازد: ریز یهاکه خواسته دیسیبنو

 یژگی(. مقدار وازیامت 1) باشد یها در ابتدا خاکسترهمه برچسب نهیرنگ زم (1
Text  ( و عنوان دکمه ازیامت 1( باشد ) 0در کادر متن برابر صفر )«شینما 
 (ازیامت 1) باشد «ییدودو

که با هر بار  نویسی کنیدای برنامهگونهها را به تد کلیک یکی از برچسبم (2
 ی)سبز به خاکستر یآن به رنگ سبز/خاکستر نهیرنگ زمکلیک بر روی آن 

سپس این متد را به سایر  (.ازیامت 1) کند رییبه سبز(  تغ یو خاکستر
 ستایاها متد به سایر برچسب صی)اگر تخص ها نیز تخصیص دهید.برچسب

 (ازیامت 2باشد  ایپو یدسازیو اگر با مق ازیامت 1باشد 
ماوس به شکل دست  کونیبا ورود نشانگر ماوس به محدوده برچسب، آ (3

از  کیهر  یرو ماوسداشتن  (، و در صورت نگهازیامت 1داده شود ) رییتغ
عنوان متن هب «دیکن کیرنگ برچسب کل رییتغ یبرا»عبارت ، هابرچسب

 (ازیامت 2داده شود. ) شیراهنما نما
در  0معادل رقم  یو رنگ خاکستر 1رنگ سبز معادل رقم که با فرض این (4

 ای تغییر دهید که وقتی، متد کلیک مرحله قبل را به گونهباشد 2 یمبنا
 ینهیرنگ زم رییزمان با تغکند، هم کیها کلهر کدام از برچسب یکاربر رو
 (ازیامت 3) داده شود. شیدر کادر متن نما 10 ی، عدد معادل مبنابرچسب

 :سپس دیرا در کادر متن وارد نما 10 یعدد مبنا کیکاربر بتواند  (5

آن را با استفاده  2 یمعادل مبنا ییدودو شیدکمه نما یبر رو کیبا کل -

 (ازیامت 1). دکن( مشاهده یها )سبز /خاکستربرچسب نهیرنگ زم راتییاز تغ

نباشد  شیبرچسب قابل نما 10د که در تعداد کررا وارد  یاگر کاربر عدد -

 (ازیامت 1) .دهد شینما «دیرا وارد کن یعدد کوچکتر» امیپ

 (ازیامت 1 ) .دکنمثبت را وارد  حیکاربر فقط بتواند اعداد صح -
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 ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش الف )واکنش به رویدادهای ماوس(

جمع کل نمره در بخش  5 4 3 2 1 سؤال
 الف

 
 1 1 2 2 3 3حداقل نمره قبولی از 

  3**نمره نهایی هنرجو از       3*نمره هنرجو از 

د، نمره وی در آن بخش برابر سؤال را کسب کن*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر 
 .منظور شود 1

، (3از  1تر از حد انتظار )نمره باشد، پایین 10ات هنرجو کمتر از مجموع نمر**اگر 
 13( و بزرگتر و یا مساوی 3از  2)نمره  انتظارباشد در حد  13و کمتر از  10بزرگتر از 

 ( ارزشیابی شود.3از  3)نمره  باشد فراتر از انتظار

 

 افزودن منوی نواری به برنامه ب(

 دیاضافه کن« خروج»و « توقف» ،«یبازنشان» یهانهیمنو با گز کیبه برنامه  (1
 افزودن صحیح هر گزینه یک امتیاز( -ازیامت 3)

، مقدار کادرمتن و هابرچسب رنگ ،«یبازنشان» نهیانتخاب گزدر صورت  (2
برنامه زمان را از  تیوضع نی)زمان شروع( برگردد. در ا هیزمان به حالت اول
ها، بازنشانی مقدار برای بازنشانی رنگ برچسب - ازیامت 3)صفر شروع کند. 

 ( .شودمان هر کدام یک امتیاز  منظور میکادر متن و بازنشانی ز
 راهنمایی: زمان سپری شده را در عنوان فرم برنامه نمایش دهید. 

کند، سپس  رییتغ« ادامه»به  نهی، عنوان گز«توقف» نهیر صورت انتخاب گزد (3
ها از رنگ برچسب رییتغ ایشمارش زمان متوقف شود و اجازه ورود داده 

 (ازیامت 3 ) کاربر سلب شود.

کند، سپس  رییتغ« توقف»به  نهی، عنوان گز«ادامه» نهیدر صورت انتخاب گز (4
گ برچسب ها به رن رییتغ ایشمارش زمان شروع شود و اجازه ورود داده 

 (ازیامت 3 ) کاربر داده شود.

به  لیما ایآ»شود که  دهیاز کاربر پرس« خروج» نهیدر صورت انتخاب گز (5
فرم برنامه بسته شود.  و در صورت پاسخ مثبت کاربر،« ؟استخروج از برنامه 

 (ازیامت 3 )انجام نشود.  یعمل صورت نیا ریدر غ
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 ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش ب )منوی نواری(

 5 4 3 2 1 سؤال
  جمع کل نمره در بخش ب

 1 1 1 1 1 3حداقل نمره قبولی از 

  3**نمره نهایی هنرجو از       3*نمره هنرجو از 

د، نمره وی در آن بخش را کسب کن سؤال*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر 
 .منظور شود 1برابر 

( ، 3از  1تر از حد انتظار )نمره باشد، پایین 10ر از **اگر  مجموع نمرات هنرجو کمت
 13( و بزرگتر و یا مساوی 3از  2)نمره  باشد در حد انتظار 13و کمتر از  10بزرگتر از 

 ( ارزشیابی شود.3از  3)نمره  راتر از انتظارباشد ف

 افزودن منوی زمینه به برنامه(  ج
با  نهیزم یمنو کیفرم  یکردن بر رو کیکلبا راست تا دیکن جادیدر برنامه ا یراتییتغ

ها را داشته که همان عملکرد ه باشیمبخش ب داشت یمربوط به منو یهانهیهمان گز
   (ازیامت 3) باشد.

 ارزشیابی نهایی هنرجو در بخش ج )منوی زمینه(

 5 4 3 2 1 سؤال
  جمع کل نمره در بخش ج

 1 1 1 1 1 3حداقل نمره قبولی از 

  3**نمره نهایی هنرجو از       3*نمره هنرجو از 

د، نمره وی در آن بخش را کسب  کن سؤال*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر 
 .منظور شود 1برابر 

، (3از  1تر از حد انتظار )نمره باشد، پایین 10ات هنرجو کمتر از مجموع نمر**اگر 
( و بزرگتر و یا 3از  2)نمره  در حد انتظار ،باشد 13و کمتر از  10بزرگتر یا مساوی 

 ( ارزشیابی شود.3از  3)نمره  باشد فراتر از انتظار 13مساوی 

 آزمونبخش  3ارزشیابی نهایی هنرجو از هر 

نمره نهایی هنرجو از هر 
 بخش از آزمون

 ج ب الف
  وجمع کل نمره هنرج

 1 1 2 3حداقل نمره قبولی از 

  3**نمره نهایی هنرجو از     3*نمره هنرجو از 

تر از حد انتظار باشد، نمره نهایی وی  پایین 2از و در بخش الف کمتر **اگر  نمره هنرج
 باشد، 4رات هنرجو کمتر از خواهد بود. در غیر اینصورت اگر مجموع نم( 3از  1)نمره 
 باشد در حد انتظار 9و کمتر از  4، بزرگتر یا مساوی (3از  1تر از حد انتظار )نمره پایین
 ( ارزشیابی شود.3از  3)نمره  ارصورت فراتر از انتظ ( و در غیر این3از  2)نمره 



 

187 

 درسی کتاب 204صفحه ارزشیابی پایانی  سؤالنمونه 
میخواهیم یک ماشین حساب ساده طراحی کنیم که شامل دو کادر متن به نامهای  

txtA  وtxtB  برای ورود دو عدد و یک برچسب به نامlblOP ایش عمل برای نم
 چهاربرای نمایش نتیجه و   lblResultشده توسط کاربر و یک برچسب به نام انتخاب

 , btnAdd, btnSubtract btnDivهای  عمل اصلی به نام چهاردکمه برای 
 باشد.  btnMulو

 
 نویسی بتوانید این عملیات را انجام دهید.را طوری بنویسید که با کمترین کدبرنامه 

ی در برنامه ماشین حساب به جای اینکه برای همه بخشی از برنامه   :پاسخ
بنویسید و سپس  btnAddرا بنویسید، فقط برای دکمه  Clickها رویداد دکمه

 عنوان رویداد کلیک بقیه دکمه ها هم تعریف کنید.ه متد کلیک این دکمه را ب

 

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); 
} 

 .را به صورت زیر تعریف کنید btnAddدکمه کد رویداد مربوط به 
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(); 
    }  
} 

 

( ازیامت 1) 9تا  0به برنامه تغییراتی اعمال کنید که فقط کاربر بتواند ارقام  (1
را وارد کند )دقت کنید که هر عدد حداکثر ( ازیامت 2)و عالمت اعشاری 

 یک عالمت اعشاری دارد. برنامه شما باید این موضوع را کنترل کند.(  

، با فشردن شوداندازه فرم حداکثر   +به همراه دکمه   Ctrlبا فشردن دکمه  (2
Ctrl   و با فشردن دکمه  شوداندازه فرم کمینه  –به همراه دکمهCtrl+0 

 ت اولیه برگردد. دازه فرم به حالان
باالی  –و یا + یا  NumPadهای کلید -امه باید به کیلدهای + یا نکته مهم : برن

از این کلیدها با  العمل نشان دهد و فرقی بین فشردن هر کدامکلید عکسصفحه
 کنترل نباشد. 

 مغییراتی در برنامه اعمال کنید که کاربر مجاز باشد فقط با استفاده از ارقات (3
 1)استفاده کند   txtBو  txtAبرای ورود عدد در کادر متن  2،5،7،8،9

 (ازیامت 1)صرفا شامل ارقام فرد  txtAو عدد وارد شده در کادر متن  (ازیامت
 . (ازیامت 1) یک عدد زوج باشد txtBشده در کادر متن و عدد وارد

 ارزشیابی نهایی هنرجو

 3 2 1 سؤال
  جمع کل نمرات هنرجو

 1 1 2 3حداقل نمره قبولی از 

  3**نمره نهایی هنرجو از     3*نمره هنرجو از 

 سؤالد، نمره وی در آن را کسب  کن سؤال*چنانچه هنرجو نتواند حداقل نمره هر 
 .منظور شود 1برابر 

، اگر (3از  1تر از حد انتظار )نمره ، پایینباشد 4**اگر  مجموع نمرات هنرجو کمتر از 
ها باالتر از حداقل نمره قبولی باشد، فراتر از سؤالهمه نمرات هنرجو در همه 

 ( ارزشیابی شود.3از  2)نمره  ( و در غیر اینصورت در حد انتظار3از  3انتظار)نمره 
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 9واحد یادگیری 

 داده یگاهپا یریتمد یستگیشا

 تدریس مقدمات

 کلیدی مفاهیم (الف
 کلیدی مفاهیم

 خواندن از پرونده پروندهنوشتن در  پرونده یجادا پرونده متنی

  Path کالس Directory کالس  File کالس System.IO نام یفضا

 دادهیگاهپا یطراح مدیریت استثنا
از  دادهیگاهارتباط با پا

  wizard یقطر
 کنترل

DataGridView 

 کامپوننت یدسازیمق
DataSet  

 کامپوننت

TableAdaptor 
 کامپوننت

BindingSource 

 کنترل

BindingNavigator 
 xsd با قالب پرونده

 یمتدها
TableAdaptor 

خطا در مدیریت 
 دادهیگاهبرنامه پا

 الزم تجهیزات (ب

 :یافزارالزامات نرم

  2012Visual Studio Expressافزار نرم ◼

 :افزاری سخت تجهیزات
 گیگاهرتز 6/1 حداقل پردازنده ◼

 یگابایتگ 1حداقل  RAM حافظه ◼

 یگابایتگ 4سخت  یسکموجود در د فضای حداقل ◼

و باالتر 768× 1024قابل اجرا در رزولوشن  و 9DirectXمتناسب با  یدئوییو کارت ◼
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 پنجم: مدیریت پایگاه دادهپودمان 

 بودجه بندی (ج

 جلسه
واحد 

 یادگیری
 کارگاه )موضوع(

شماره 
 صفحات

 های تکمیلیفعالیت اهداف توانمندسازی

29 9 
 و پرونده با آشنایی

 2و  1کارگاه 
 207تا  212

 با مفهوم پرونده و انواع آن ییآشنا -
 نوشتن در پرونده یبرا Fileکالس  یبا متدها آشنایی -
 ینوشتن در پرونده متن یبرا یازمتد مورد ن تشخیص -

 infو  xmlنوشتن در پرونده به فرمت 

 یمتن خواندن از پرونده یبرا Fileکالس  یبا متدها آشنایی - 213تا  214 4و  3کارگاه  9 30
 مورد نظر یروجود پرونده در مس تشخیص -

 RichTextBoxو استفاده از کنترل  Notepadتوسعه برنامه 

 215تا  220 6 و 5 کارگاه 9 31

 با استثناها در برنامه ییآشنا -
  استثنا در برنامه مدیریت -
مشاهده  یبرا Pathو کالس  Directoryکالس  یبا متدها ییآشنا -

 هاها و پوشهفهرست پرونده

  throw یدیاستفاده از کلمه کلبا خاص  یاستثناها یدتول
 یتقابلو افزودن  یستمس یوهایفهرست درا یشنما 6توسعه کارگاه 

 به برنامه DVD یا CD یوباز و بسته کردن درا

 یازداده مورد نپایگاه یطراح 221تا  223 دادهطراحی پایگاه 9 32
از هنرجویان بخواهید به صورت گروهی در مورد تجهیزات هنرستان 

داده مناسب را طراحی ها مصاحبه کنند و پایگاهبا سرپرست کارگاه
 کنند.

33 9 
 9و  8و  7کارگاه 

 11و 10و
 224تا  231

 دادهارتباط با پایگاه یبا ابزارها ییآشنا -
 DataGridViewهای کنترل آشنایی با ویژگی -
 به منبع داده DataGridViewآشنایی با اتصال کادرمتن و -
 ینحرکت ب یبرا BindingSourceهای کالس با متد ییآشنا-

 جدول یرکوردها
 DataGridViewهای دسترسی به خانه-

و اضافه  VS2012( در Data Source) نحوه ایجاد منبع داده
 کردن به فرم

  و کنترل BindingSourceبررسی متدهای دیگر کنترل  -
DataGridView 

34 9 
و  13و  12کارگاه 

 16و  15 و 14
 232 تا 241

 دقیق و مشابه واژه در جدول یوجوجست -
 ترکیبی در جدول یوجوجست -
آشنایی با ایجاد متدهای درج و حذف و ویرایش رکورد و فراخوانی آن در  -

 برنامه

 و استفاده در جدول مشتری SQLدر زبان  Likeبررسی عملگر  -
 بررسی ایمن بودن اعتبارسنجی کاربر به وسیله هنرجویان -
ررسی شود که اگر جدول جدیدی در به وسیله هنرجویان ب -

داده فروشگاه ایجاد شود چگونه متدهای درج و حذف و پایگاه
 .شودویرایش برای آن ایجاد 

35 9 
و  18و  17کارگاه 

19 
 241تا  247

 از کنترل های درج و حذف سطرآشنایی با روش -
DataGridView 

 دادهکنترل خطا در برنامه پایگاه -
 داده ارتباطیآشنایی با نحوه درج همزمان چندین رکورد در یک پایگاه - 

 قرار گیرد. DataGridViewویرایش در کنترل و امکانات درج 
پیام خطای مناسب هر خطا در برنامه نمایش داده شود. از 

 توان یک برگه خرید راهنرجویان بخواهید بررسی کنند چگونه می
 ف کرد.داده فروشگاه حذدر پایگاه
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 یشنهادی( پیطرح درس روزانه )هفتگ
 دادهسازی و پایگاهدرس: توسعه برنامه پایه: یازدهم

 DataGridViewو سفارشی کردن  Wizardداده از طریق ارتباط با پایگاه پیام جلسه )هدف کلی(:

 زمان هافعالیت اهداف یادگیری

 فعالیت
طبقه هدف: حیطه عاطفی/ شناختی/ روانی 

 حرکتی -
 کار هنرجو کار هنرآموز

 مدت

 )دقیقه(

 ارزشیابی رفتار ورودی
سنجش میزان آگاهی هنرجویان از ایجاد پروژه 

 داده ویندوزی و آشنایی با مفاهیم پایگاه
معطوف کردن توجه هنرجویان به ابزارهایی که در برنامه ویندوزی برای ارتباط 

 DataGridViewداده نیاز هست مثل کنترل با پایگاه

را در  DataGridViewاز هنرجو بخواهید که کنترل 
 د.و مشخصات آن را بررسی کنجعبه ابزار پیدا 

10 

 ایجاد انگیزه
ایجاد ارتباط اولیه  بحث به ورود برای تمرکز و توجه ایجاد
های و تنظیم ویژگی داده نمونه به پروژه ویندوزیپایگاه

 DataGridViewکنترل 

های مختلف با استفاده از ویدئوپروژکتور یا اجرای چند پروژه نمونه نمایش
 ها مقید نمایش دهد.و دیگر کنترل DataGridViewها را در داده

هایی در محیط اطراف بخواهید که نمونه برنامهاز هنرجو 
 دهد، نام ببرد.ها را نمایش میه دادهخود را ک

20 

 ارائه مفاهیم کلیدی
 )توضیح هنرآموز(

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

( فیلم computer( و جدول )Dictionary) داده نمونهپس از ایجاد پایگاه
را نمایش دهد و یک نمونه  DataGridViewهای جدول در نمایش داده

 ارتباط ایجاد کند.
 30 هنرجو با دقت فیلم و توضیحات هنرآموز را ببیند.

انجام فعالیت کارگاهی 
 1شماره 

 )تمرین هنرجویان(

داده انجام با پایگاه Wisardهنرجو باید یک ارتباط 
های یک جدول را در یک کنترل دهد و داده

DataGridView .نمایش دهد 

به هنرجو بدهد و از  1هنرآموز توضیح کامل در خصوص فعالیت کارگاهی 
 د.پاسخ ده 1واهد به سواالت کارگاه هنرجو بخ

به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت  یانهنرجو
 د.نپاسخ ده 1کرده، به سواالت کارگاه  1کارگاه 

60 

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

هافعالیت  
 بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی

رفتار هنرجو را در هنگام اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم از 
 .ها کمک بگیردهنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به آن

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 
 .تر باشندضعیف

30 

انجام فعالیت کارگاهی 
 2شماره 

 )تمرین هنرجویان(

آن را بشناسد و  DataGridViewهنرجو باید کنترل 
 .را سفارشی کند

بدهد و  یانبه هنرجو 2خصوص فعالیت کارگاهی هنرآموز توضیح کامل در 
 را تکمیل کنند. 4جدول 

به صورت گروهی اقدام به انجام فعالیت  یانهنرجو
 د.نرا تکمیل کن 4کرده، جدول  2کارگاه 

60 

نظارت بر عملکرد 
هنرجویان و ارزیابی 

هافعالیت  
 بررسی نقاط ضعف هنرجویان در درک مفاهیم کلیدی

در هنگام اجرای تکالیف زیر نظر داشته باشد و در صورت لزوم از رفتار هنرجو را 
 .ها کمک بگیردهنرجویان مستعدتر برای آموزش مفاهیم به آن

هنرجویان ممتاز موظف به ارائه مفاهیم به هنرجویان 
 .تر باشندضعیف

30 

دریافت بازخود از 
 تدریس

کتاب را انجام  257هنرجو بتواند فعالیت منزل صفحه 
 .دهد

 هنرجو را در خصوص نحوه انجام فعالیت راهنمایی کند.
بندی وظایف کار فعالیت در منزل بین اعضای تقسیم

 شدهبندی تعیینگروه و تحویل در زمان
60 

 دفتریادداشت ویدئو پروژکتور، رایانه، تخته آموزشی، ابزارهای موردنیاز
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 بحث به ورود (د
است. در این روش محور روش تدریس پروژه پودمانی این شیوه پیشنهادی برای ارائه

از مشخص نمودن هدف درس  پسهایی تقسیم کرده، هنرآموز، هنرجویان را به گروه
های مختلف را کشف های تدریس، آنها با فعالیت گروهی،کارکرد گزینهو بیان پایه

یان زمان توانید هر قسمت از درس را به یک گروه محول کرده و پس از پامی کنند.می
اند، به دیگران توضیح گروه مفاهیم کلیدی را که فراگرفته اعضایشده، یکی از تعیین

 بندی و تکمیل مبحث را انجام دهد.دهد. در انتها بهتر است هنرآموز جمع
 درها و ارتباط با پایگاه داده است. ها و پوشهشامل دو بخش کار با پرونده پودماناین 

های متنی در ره پایدار دادهبا مقدمات ذخی ابتدا هنرجویان پودماناین  بخش اول
شوند. چگونگی ایجاد پرونده ها از حافظه جانبی آشنا میحافظه جانبی و بازیابی داده

ایجاد فهرست  ها از پرونده متنی وو خواندن دادهها در پرونده متنی متنی، نوشتن داده
لب های موجود در یک مسیر مشخص، در قاها و پروندهاز محتویات درایوها، پوشه

 شود.های مختلف آموزش داده شده و تمرین میکارگاه
شوند معرفی شده و به کارگرفته می پودماناین  بخش اول ها و متدهایی که درکالس

 آمده است. زیر در نمودار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 SYSTEM.IOضای نام  ف

 Pathکالس   Directoryکالس   Fileکالس  

 متنی پرونده در نوشتن

WriteAllText 

WriteAllLines 

 متنی پرونده  از خواندن

ReadAllText  

ReadAllLines 

 پرونده وجود بررسی

Exists  

 هاپوشه با کار

GetLogicalDrives 

GetDirectories 

GetFiles 

Exists 

 مسیرها روی کار

GetFileName 

Combine 
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 سؤاالت تعیین سطح
کار خود را ذخیره نکرده   Visual Studioمانند افزارنرماگر در زمان کار با یک  (1

 دهد؟باشیم و سیستم را خاموش کنیم چه اتفاقی برای اطالعات ما رخ می

 شوند؟چگونه پس از خاموش شدن سیستم، اطالعات حفظ می (2

 شوند؟ها چگونه در سیستم ذخیره مینوشته (3

 شوند؟چگونه در سیستم ذخیره میتصویر، صوت و ویدیو  (4

 بازکنیم، چه چیزی خواهیم دید؟ Notepadاگر یک پرونده تصویری را در برنامه  (5

 پودماناز بخش این  هاینیازهای الزم برای انجام فعالیتپیش
 آشنایی با نحوه طراحی واسط کاربری (1

 های پرکاربرد مانند کنترل برچسب، کادر متنی و ...آشنایی با کنترل (2

ها در ها و پروندهشنایی با مفهوم پوشه و پرونده و توانایی مدیریت پوشهآ (3
 عاملسیستم

 Notepadتوانایی ایجاد و ذخیره پرونده متنی در ویرایشگر  (4

 
 Accessداده پایگاه ایجاد ارتباط با براینویسی برنامه نحوه پودماندر بخش دوم این 

داده باید پایگاههنرجو ابتدا در این بخش . شودمیآموزش داده یک محیط عملیاتی  در
سپس از طریق  و ایجاد کند؛را طراحی  مناسب برای محیط عملیاتی مورد نظر

Wisard  تواند عملیات مختلف را می و پس از آن کردهایجاد  دادهپایگاهیک ارتباط با
ل خطا را در یک انجام دهد. در نهایت هنرجو باید بتواند عمل کنتر دادهپایگاهروی 
 انجام دهد. دادهپایگاه متصل به برنامه

برای انجام عملیات روی پایگاه  Access برنامه نحوه کار با کتاب درسی اول پودماندر 
شود. قبل از شروع به تدریس این بخش، ممکن می آموزش داده داده به هنرجویان

چه دیگر  Access با وجود برنامه که شودمطرح  یانهنرجو یسوال برا ینا است
 است. برای کار با پایگاه داده شارپ یس ایجاد یک برنامه دربه  یازین

 Accessرا در  دادهیگاهپا توانندیم ییهمه کاربران نها یاآ یدبپرس یاناز هنرجو (1
 کنند. یریتمد

هوشمند، از  یهاو تلفن یندوزیمختلف و یکاربرد یهااز برنامه یبرخ یشبا نما (2
برنامه در  یریتمد ،ها کاربرپسندتر هستندنامهکه کدام بر یدبپرس یانهنرجو

Access ؟دادهیگاهپا یریتمد یبرا یندوزیبرنامه جذاب و یک یجادا یا 
در  ییو دودو یبیترت یهانسبت به پرونده دادهیگاهاستفاده از برنامه پا هاییتمز 

 شود. یانکالس ب
 مبتنی برتفاوت برنامه ، پودماندر بخش اول این مراجعه به کارگاه دفترچه تلفن  با

 .یدرا نشان ده دادهیگاهپا مبتنی بر و برنامه یبیپرونده ترت
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 دادهیگاهپا یطراح یرنظ دادهیگاهپا یهاول یمبا مفاه یدهنرجو با ،بخش ینآموزش ا یبرا
 داشته باشد. یهاول ییآشنا SQL یوجوپرسو زبان  دادهیگاهپا یرو یاتو عمل

توانید با دهد و شما میمی نشانرا  پودماناین  مفهومی بخش دوم نقشه زیرنمودار 
داشتن یک دورنما از مطالب و محتوای آموزشی، تدریس خود را به شکل بهتری 

 مدیریت کنید.

  تدریس

 پرونده و انواع آن 
 (Plain text) متن ساده

محتویات پرونده گفته  هایی مانندداده به (Plain text) رایانه، متن ساده علوم در
اند و هیچ نمایش شود که فقط از کاراکترهای قابل خوانده شدن تشکیل شدهمی

دیگر مانند تصاویر، قلم و نظایر آن را شامل  کی مربوط به کاراکترها و یا اشیایگرافی
تواند شامل تعداد محدودی کاراکترهای کنترلی مثل شود. متن ساده همچنین مینمی

( باشد که چیدمان ساده متن را کنترل tab) بندیهای خط یا کاراکتر جدولراکتر انتکا
بندی که اطالعات مربوط به سبک و قالب شدهبندی. متن ساده با متن قالبکنندمی

های دودویی که رکوردهای آنها باید به صورت شود و همچنین با پروندهرا شامل می
فیلدهای دودویی متفاوتی تفسیر شوند )مثالً اعداد صحیح، اعداد حقیقی، رشته متنی، 

برنامه نویسی پایگاه داده

طراحی پایگاه داده

ارتباط با پایگاه داده از طریق ویزارد

سفارشی کردن 
DataGridView

مقیدسازی 
کنترل ها

عملیات روی 
پایگاه داده

جستجو

دقیق

مشابه

ترکیبی

درج رکورد حذف رکورد ویرایش رکورد

کنترل خطا در 
پایگاه داده
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اسکی  استاندارد از متن ساده در کدگذاری سنتی طور بهتصاویر و...( تفاوت دارد. 
(ASCII با محدودیت کد )هرچند کدگذاری یونیکد . شودمی استفاده بیت 8یا  7

 .کدهای اسکی است با جایگزینی درحال  UTF-16یا  UTF-8مانند 

های دودویی در اینجا های متنی ساده از پروندهروشی که برای تمیز دادن پرونده
است. البته  Notepadپیشنهاد شده است، استفاده از یک ویرایشگر متنی ساده مانند 

توجه داشت که این روش یک مالک و معیار قطعی برای تشخیص پرونده متنی  باید
یک قالب ترکیبی از  rtfهای از نوع از پرونده دودویی نیست. به عنوان مثال پرونده
نظر  دردر ضمن باید این نکته را هم  متن و محتویات دودویی شامل تصاویر هستند.

های متنی ساده را به درستی پرونده محتوای wordپرداز مانند داشت که یک واژه
به درستی نشان داده شد، این  wordپرداز های در واژدهد اما اگر پروندهنشان می

که  pdfهای از نوع پرونده لزوماً یک پرونده متنی ساده نیست. به عنوان مثال پرونده
به بعد باز  2013نسخه  wordپرداز شوند توسط واژهدودویی محسوب می پرونده

 شوند.می

 هاپاسخ به فعالیت

 ییاز نوع دودو هاکدام پرونده ید،ود مشخص کنخ یگروهبا کمک هم یردر جدول ز
ها را با برنامه هنوع از پروند ینا یدکن یهستند. سع متنی از نوع هاو کدام پرونده

Notepad کنید؟یمشاهده م ی. چه تفاوتیدباز کن 

html 
Adobe pdf 

Document 
Microsoft Word 

Document 
C# source 

code 
MP3 

Audio File 

 دودویی متنی دودویی دودویی متنی
 

از هنرجوها بخواهید که ابتدا نوع پرونده را از نظر محتوا حدس بزنند؛ سپس در یک 
 Notepad برنامه باهای خواسته شده را گردآوری کرده، سعی کنند پوشه انواع پرونده

توانید از هنرجوها بخواهید که انواع دیگری از عالوه بر این می .کنند ها را بازآن
، تصویری (avi,mpg,mp4(، ویدیویی )exe,dllهای اجرایی)پروندهها مانند پرونده

(jpg,tiff,gifو پرونده ) های متنی با پسوندهایlog, inf, bat, xml  روی سیستم را
 ها را به این ترتیب امتحان کنند.کرده، آن وجوجستخود 

 

  پرونده و نوشتن در آن یجادا – 1 کارگاه
و  WriteAllTextای در پرونده متنی دو متد کارگاه برای نوشتن داده رشتهاین در 

AppendAllText طراحی فرم  شود. در زمانتفاوت آنها بررسی می ،معرفی شده
ها شده هنرجویان با محتوای فرم تناسب داشته باشد و کنترلدقت شود که فرم طراحی

. از دیگر موارد مطرح شده در به صورت منظم و مطابق شکل ارائه شده چیده شوند

 فعالیت گروهی

 207ص  
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 "t\"و  (New Line) جدید خط نویسه عنوان به "r\n\" این کارگاه استفاده از دنباله
متنی است. در این کارگاه با زدن دکمه ثبت،  پرونده فاصله در Tabبرای ایجاد یک 

 ود.شملی در پرونده متنی ثبت مینام، نام خانوادگی، نام پدر و کداطالعات فردی شامل 
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); 

بخواهید برای هر رکورد از اطالعات توانید از هنرجویان برای توسعه این کارگاه می
 ( به صورت زیر ایجاد کنند.tagفردی و نیز برای هر کدام از فیلدها یک برچسب )

[Person] 

Name= علی   
LastName= احمدی   

FatherName=رضا 
NID=1254789654 

برای ذخیره رکورد جدید  newRecordای با نام برای این منظور یک متغیر رشته
 های ورودی مقداردهی کنید.ن را مطابق قالب مشخص شده، با دادهتعریف کرده و آ

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); 

های مرتبط با پیکربندی ویندوز از روشی مشابه برای نگهداری برخی داده عاملسیستم
کند. به عنوان مثال استفاده می infیا  iniهایی با پسوند خود در قالب پرونده

 را در پوشه نصب ویندوز ببینید. system.iniو  win.iniهای پرونده
 نوشتن متدهای شود، ذخیره مشخص مسیر یک در اطالعات بخواهیم اگر: کنجکاوی

 کنید؟می فراخوانی چگونه را پرونده در

تواند مطلق ورودی می باید آدرس پرونده را به عنوان ورودی به این متدها داد. آدرس
 یا نسبی باشد.

شود. به فرض اگر شما در دهی مطلق، آدرس از ریشه درایو داده میدر روش آدرس
توانید خواهید به دوست خود آدرس یک سینما را بدهید، میهنرستان هستید و می
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دهی مشخص کنید. دستور زیر نحوه آدرس آدرس سینما را از میدان مرکزی شهر
 دهد:شان میمطلق را ن

File.WriteAllText(@"C:\Users\Admin\Desktop\ContactList.txt

", newContact + "\r\n"); 

شود. به فرض دهی نسبی، آدرس از مکان پوشه کاری جاری داده میش آدرسدر رو
توانید آدرس یک مجتمع اگر محل فعلی شما را داخل هنرستان فرض کنیم شما می

ورزشی را که چند کوچه یا خیابان با هنرستان فاصله دارد از محل هنرستان مشخص 
شه کاری جاری قرار که در مسیر پو dataکنید. دستور زیر یک پرونده را در پوشه 

 کند.دارد ایجاد می

File.WriteAllText("data\\ContactList.txt", newContact + 

"\r\n"); 

از  GetCurrentDirectoryتوان از متد برای گرفتن آدرس پوشه کاری جاری می
متدهایی برای کار با آدرس  Pathاستفاده کرد. همچنین در کالس  Directoryکالس 
هنرجویان با برخی از متدهای  پودمانها وجود دارد که در ادامه این پوشهها و پرونده

 شوند.ها آشنا میآن

 Notepadپروژه  – 2کارگاه 
نحوه  saveFileDialogاز ابزارهای منوی استاندارد و کنترل با استفاده در این کارگاه 

آموزش داده برای ذخیره پرونده ویندوز  Notepadبرنامه  مشابهای ایجاد برنامه
از اهداف  newو  save ،save asهای نویسی برای گزینهچگونگی برنامه شود.می

های ویندوزی کاربرد دارند. رعایت ها در اغلب برنامهاصلی این کارگاه است. این گزینه
و  saveای سازی نظیر استفاده از فیلتر مناسب برای پنجره محاورهجزییات پیاده

از نکاتی است که در این کارگاه باید  Notepadتطبیق منوی برنامه با منوی برنامه 
 مورد توجه قرار گیرد.

شکل  به Notepadبرنامه  saveFileDialogای ویژگی فیلتر کادر محاوره: 4مرحله 
 :است زیر

"Text Documents|*.txt|All Files|*.*" 

 documentFilePathای به نام مسیر ذخیره پرونده در یک متغیر رشته: 6مرحله 
گیرد. در ابتدای اجرای برنامه، مقدار این رشته تهی است. تهی بودن این رشته قرار می

 Saveنشان دهنده این است که هنوز پرونده ذخیره نشده است. با هر بار زدن گزینه 

As ای کادر محاورهsaveFileDialog ر پرونده از نو شده و رشته مسیادهنشان د
 شود.مقداردهی می
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 save asدر صورتی که رشته مسیر تهی باشد مانند روال گزینه  saveبا زدن گزینه 
، saveگیرد. در دفعات بعدی استفاده از گزینه شود و رشته مسیر مقدار میعمل می

ذخیره  documentFilePathپرونده متنی در مسیر مشخص شده با رشته مسیر 
 به صورت زیر خواهد بود: saveکد رخداد کلیک گزینه  شود.می

if (documentFilePath == "")// save as انجام عمل  
{ 
    if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
    { 
        File.WriteAllText(saveFileDialog.FileName, 
            mainDocument.Text); 
        documentFilePath = saveFileDialog.FileName; 
    } 
} 
else// save انجام عمل  
{ 
    File.WriteAllText(documentFilePath, 
mainDocument.Text); 

} 

رشته مسیر  و محتوای کادر متنی سند را پاک کرده newگزینه 
documentFilePath  کد رخداد کلیک  کند.مقداردهی می ""را نیز با رشته تهی

 به صورت زیر خواهد بود: newگزینه 
mainDocument.Clear(); 

documentFilePath = ""; 

نشده باشد،  یرهذخ یمتن ییراتتغ یناگر آخر یندوزو notepadبرنامه  در: 7مرحله 
 .شودیبه کاربر نشان داده م ییراتتغ یرهبر عدم ذخ یمبن یامیهنگام خروج از برنامه پ

 
شده را انجام ییراتکه قبل از خروج، تغ شودیحالت به کاربر فرصت داده م یندر ا
 مراحل زیر را دنبال کنید: notepadبه پروژه  یتقابل ینابرای افزودن کند.  یرهذخ

و با  saveStatusFlagبا نام  boolاز نوع  یرمتغ یک notepadدر پروژه  (1
پرچم،  یا یرمتغ ینا یفه. وظیداضافه کن یبه کالس فرم اصل true یهمقدار اول

 است. یکادر متن یشدن محتوا یرهذخ یتنشان دادن وضع
public partial class mainForm : Form 
{ 

    bool saveStatus = true; 

 { 
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 بود یعنی محتوا قبالً ذخیره شده است و true برابر با saveStatusFlag اگر مقدار 
شود و  یریاز بسته شدن برنامه جلوگ یدبا ینصورتا یربسته شود. در غ تواندیبرنامه م

.یمخروج بمان یکاربر برا ییدمنتظر تأ  
باید  saveStatusFlagکند مقدار متغیر هر بار که نوشته کادر متنی تغییر می

false  شود. بنابراین در رخدادTextChanged  ،برای کادر متنی
saveStatusFlag  راfalse کنیم.می 

private void mainDocument_TextChanged(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
    saveStatus = false; 

} 

ها در پرونده، داده یزآمیت، پس از نوشتن موفقsave asو  save یدر متدها (2
 .کنیمیم trueرا دوباره  saveStatusFlagمقدار 

saveStatus = true; 

شدن متن را  یرهذخ یتوضع یاز فرم اصل FormClosing رخداددر  (3
از بسته شدن فرم، در رخداد  یریجلوگ برای .کنیمیم یبررس

FormClosing  مقدارe.Cancel  راtrue یدکن. 

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: 

 //گیرددر اینجا قرار می save asکد عمل //
                e.Cancel = !saveStatus; 
                break; 
            case DialogResult.Cancel: 
                e.Cancel = true; 
                break; 
        } 
    } 

} 

جای استفاده از توانید از هنرجویان بخواهید که بهاین کارگاه می بیشتر برای توسعه
 استفاده کنند. RichTextBoxکنترل کادرمتنی ساده از یک کنترل کادرمتنی غنی 

 Rich قالب در شده بندی قالب هایمتن دادن نمایش برای RichTextBox کنترل
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Text Format (RTF) م این کنترل متدی با نا .رودمی کار بهSaveFile  دارد که
توان از آن برای ذخیره پرونده استفاده کرد. به عنوان مثال در رخداد سادگی میبه

ذخیره  docو یا  rtfتوان به شکل زیر پرونده را با پسوند می save asکلیک گزینه 
 کرد.

if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 
 پرونده مسیر روزرسانی به //    
    documentFilePath = saveFileDialog1.FileName; 
 پرونده در متن نوشتن //    
    richTextBox1.SaveFile(documentFilePath); 
} 

بندی متن به برنامه، امکانات قالب ToolStripتوان با اضافه کردن یک نوار ابزار می
 شده را به برنامه افزود.و ضخیم یا مورب کردن متن انتخاب نظیر تغییر رنگ، تغییر قلم
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 هاپاسخ به فعالیت

 
های توانید از هنرجوها بخواهید که رکورد دادهکارگاهی می برای توسعه این فعالیت

 به شکل زیر ذخیره کنند.  xmlبا قالب  ContactList.xmlافراد را در پرونده 
<person> 

<name>رضا</name> 

<surname>فرهادی</surname> 

<tel>0987654321</tel> 

<address>تبریز</address> 

</person> 
برای ذخیره رکورد جدید  newRecordای با نام برای این منظور یک متغیر رشته

های های ورودی مقداردهی کنید. از رشتهبا داده xmlآن را مطابق قالب  ،تعریف کرده
"\t"  و"\r\n" بندی متن استفاده کنید.برای قالب 

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

 
 فرم دفترچه تلفن -3شکل

برای  AppendAllTextکارگاهی تمرین کار با متد  هدف از این فعالیتپاسخ: 
محتویات  "اضافه به فهرست"افزودن متن به انتهای پرونده است. با زدن دکمه 

 شوند.کادرهای متنی همزمان به انتهای کادر فهرست و پرونده متنی اضافه می
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); 

 کدیگر استفاده کرد.توان برای جدا کردن فیلدها از یمی '|'از یک کاراکتر خط عمود 

 فعالیت کارگاهی

 211ص  
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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); 

XML گسترش قابل گذارینشانه زبان مخفف (eXtensible Markup 

Language )است. XML کاربردهای فراوانی دارد. با XML بین را هاداده توانمی 
 گذاشتن اشتراک به برای را ساده متن هایفایل کرد، مبادله ناهمسان سیستم دو

 را هاداده گرفت و کار به هاداده ذخیره برای را ساده متن هایفایل برد،  کار به هاداده
داد. تشخیص رکوردها و فیلدها و ذخیره و بازیابی  قرار بیشتری کاربران دسترس در

 ای برای ورود به بحث ارتباط با پایگاه داده است.مقدمه ،رکوردها در قالب پرونده متنی
 

 بازی پایان از پس تا دهید توسعه را 4 فصل در سنجاعصاب یا تایپ سرعت بازی
 .کند ذخیره متنی پرونده یک در را امتیازش و کاربرنام

 و کاربرنام AppendAllTextتوانند با استفاده از متد هنرجویان میپاسخ: 
شود امتیازش را در یک پرونده متنی به صورت خط به خط اضافه کنند. توصیه می

 استفاده شود. xmlها از قالب برای ذخیره داده
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); 

 

 ReadAllText متد با متنی پرونده خواندن – 3کارگاه 
را فعال  Openهنرجویان در این کارگاه عملکرد گزینه  Notepadدر تکمیل پروژه 

 کنند. می

  

 فعالیت منزل
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 هاپاسخ به فعالیت

 چیست؟ Openعملکرد رویداد کلیک گزینه  :3مرحله 
از منوی برنامه، ابتدا با فراخوانی متد  Openدر رخداد کلیک گزینه 

ShowDialog  از کنترلOpenFileDialog  پنجره باز کردن پرونده نمایش
ای را برای باز کردن انتخاب کند و دکمه شود. در صورتی که کاربر پروندهداده می
Open  را بزند، آدرس پرونده در متغیر سراسریdocumentFilePath  ذخیره

در کادر متنی نمایش داده  و خوانده ReadAllTextمحتوای پرونده با متد  ،شده
 شود.یم

 کاربر از جدید، پرونده کردن باز از قبل تا دهید تغییر را 3 مرحله کد :4مرحله 
 .کند سؤال قبلی، بازشده پرونده ذخیره برای

 :دهیمرا به صورت زیر تغییر می Openرخداد کلیک گزینه 

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) 
        { 

 //گیردمیدر اینجا قرار   saveکد 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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 برنامه فارسی، زبان به منو هایگزینه ترجمه و فرم چپ به راست خاصیت تنظیم با
Notepad کنید فارسی را. 

های های متعارف زبان فارسی برای واژهدر این تمرین هنرجویان باید به معادلپاسخ: 
های مصوب توان از واژهاستفاده شده در منوی برنامه توجه کنند. برای این منظور می

 فرهنگستان زبان و ادب پارسی استفاده کرد.

 معادل فارسی واژه معادل فارسی واژه

New  تازه، جدیدسند نو، سند Cut برش 

Open بازکردن سند Copy رونوشت 

Save حفظ سند، ذخیره سند Paste چسباندن 

Save as نام، ذخیره در با حفظ Font قلم 

 .کنید کدنویسی Notepad برنامه Editمنوی هایگزینه برای -

از کادر متنی،  Pasteو  SelectAll ،Cut ،Copyبا استفاده از متدهای 
 Editدر منوی  Pasteو  SelectAll ،Cut ،Copyهای ترتیب قابلیت گزینهبه

 توان به برنامه اضافه کرد.را می
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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 ReadAllLines متد با متنی پرونده خواندن – 4کارگاه 
در خواندن  ReadAllText و ReadAllLinesدر این کارگاه عملکرد متدهای 

نان از وجود پرونده در شود. همچنین برای اطمیهای پرونده با هم مقایسه میداده
 شود.معرفی می File.Existsشده متد مسیر مشخص

 هاپاسخ به فعالیت

 کنید؟می مشاهده فهرست در را اطالعاتی چه. کنید اجرا را برنامه -: 2مرحله 

 ContactList.txtشده در پرونده اطالعات تماس ذخیره
 است؟ مقادیری چه حاوی data رشته -

 ContactList.txtمحتویات پرونده 
 چیست؟ ReadAllLines متد عملکرد -

 ها.ها در یک آرایه از رشتهخواندن خطوط پرونده متنی و ذخیره آن
 چیست؟ AddRange متد عملکرد -

 کند.ها را خط به خط به کادر فهرست اضافه میاز رشته تمام محتویات یک آرایه
 متد با ReadAllLines متد تفاوت. کنید اجرا را : برنامه3مرحله 

ReadAllText چیست؟ در 
این  ،تمام محتویات پرونده متنی را خط به خط خوانده ReadAllLinesمتد 

 ReadAllTextدهد، اما متد ها قرار میای از رشتهخطوط را به ترتیب در آرایه
 گرداند.ای برمیتمام محتویات پرونده را در یک متغیر رشته

شود که بخواهیم به خطوط پرونده در جایی استفاده می ReadAllLinesاز متد 
خط ویرایش کنیم. پرونده را خط به  ،متنی به طور مستقیم دسترسی پیدا کرده

جا هبه عنوان مثال اگر بخواهید خطوط پنجم و هفتم یک پرونده متنی را با هم جاب
در آرایه خروجی  ،را فراخوانی کرده ReadAllLinesکافی است که متد  ،کنید

جا کنید، سپس با فراخوانی متد هجای عنصر پنجم و هفتم را جاب
WriteAllLines را در پرونده بازنویسی کرد. توان محتویات این آرایهمی 

string[] str = File.ReadAllLines(fileName); 
string temp = str[4]; 
str[4] = str[6]; 
str[6] = temp; 
File.WriteAllLines(fileName, str); 
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 برنامه .کنید حذف برنامه Debug پوشه از را ContactList.txt پرونده: 4مرحله 
 چرا؟ دهد؟می رخ خطایی چه. کنید اجرا را

 و دهدمی رخ( FileNotFoundException) نشدهمدیریت استثنای خطای یک
 .نداشته وجود  ContactList.txtپرونده شدهمشخص مسیر در که دهدمی نشان

 چیست؟ Exists متد خروجی نوع: 5مرحله 
 باشد داشته وجود path مسیر در پرونده اگر. است bool نوع از متد این خروجی

 .شودمی برگردانده false مقدار اینصورت غیر در و true مقدار
public static bool Exists(string path); 

 

 try-catch دستور با خطا مدیریت – 5کارگاه 

 کالس، این. شودمی استفاده Exception کالس از #C در استثناها کردن اداره برای
 کالس. شونداستثناها است و استثناهای دیگر از این کالس مشتق می تمام پایه کالس

Exception  کروسافتیما یراهنماتوان در متدهای مختلفی دارد که می و هاویژگی 
ها را مشاهده کرد. یکی از پرکاربردترین آن "docs.microsoft.com"به آدرس 

است. این ویژگی یک پیام متنی است و  Messageهای این کالس، ویژگی ویژگی
 دهد.قرار مینویس برنامهدر اختیار که رخ داده، توضیحی در مورد استثنایی 

نای کالس استث دتواننویس میبرنامه Net.عالوه بر استثناهای تعریف شده در کتابخانه 
در  ایجاد کرده و Exceptionخاص خود را با مشتق کردن این کالس از کالس پایه 

 شده از این کالسایجادی استثنا ءشی،  throwبا استفاده از کلمه کلیدی  صورت لزوم
 د.کن (throw)پرتاب در برنامه  (explicit) به صورت صریح را

از کالس که  UserListNotFoundExceptionدر مثال زیر ابتدا یک کالس به نام 
Exception سپس در جایی از برنامه .شود، در برنامه تعریف میمشتق شده است 

شده و با  ایجادس جدید از این کال استثناء یک شی مثال رخداد کلیک یک دکمه،
شده در شود. استثنای پرتابیامه پرتاب مدر برن throwاستفاده از کلمه کلیدی 

 .شودافتاده و پیام آن به کاربر اعالم میبه دام  try-catchاز ساختار  catchقسمت 
public class UserListNotFoundException : Exception 
{ 
    public UserListNotFoundException(string message) 
        : base(message) 
    { 
    } 
} 
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و پرتاب این  نویسشده توسط برنامهس استثنای تعریفنحوه ایجاد یک شی از کال
 استثنا در برنامه:

try 
{ 

    throw new UserListNotFoundException(" لیست کاربران یافت

 ;("نشد.
} 
catch (Exception ex) 
{ 

    MessageBox.Show(ex.Message, "خطا"); 
} 

بیش از یک حالت استثنا ایجاد شود،  tryدر حالتی که ممکن است در بخش 
های استثنایی مختلف را یک به یک و به صورت مجزا در تواند حالتنویس میبرنامه
برای مدیریت  try-catchمتفاوت مدیریت کند. ساختار کلی دستور  catchهای بلوک

 استثناهای چندگانه به صورت زیر است:
try 
{ 
  قسمتی از کد که ممکن است استثناایجاد کند //    
} 
catch (ExceptionName1 e1) 
{ 
    // e1 کدهای مدیریت خطا برای استثنای 
} 
catch (ExceptionName2 e2) 
{ 
    // e2 کدهای مدیریت خطا برای استثنای  
} 
catch (ExceptionNameN eN) 
{ 
    // eN کدهای مدیریت خطا برای استثنای  
} 
finally 
{ 
 دستوراتی که در نهایت اجرا میشوند //    
} 

مربوط به آن استثنا منتقل  catchاگر استثایی رخ دهد کنترل برنامه به قسمت 
شود. در هر صورت اگر استثنایی رخ دهد و یا رخ ندهد در انتها بلوک دستورات می

finally ای را برای خواندن یا نوشتن اجرا خواهد شد. به عنوان مثال اگر شما پرونده
ای اید، در هر صورت چه استثنایی رخ دهد چه رخ ندهد باید پرونده را در انتهباز کرده

  کار ببندید.
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 هاپاسخ به فعالیت

 خود هنرآموز کمک کنید؟ بامی مشاهده خطایی چه. کنید اجرا را : برنامه2مرحله 
 .کنید معنی فارسی به را خطا پنجره در شده داده نشان پیام

و بدون دیباگ کردن اجرا کنید، پنجره خطا نمایش  Ctrl+F5اگر برنامه را با  پاسخ:
برنامه  exeبار کلیک روی پرونده  شود. این حالت مانند وقتی است که با دوداده می

 کنید.را اجرا می

 Continueنشده در برنامه رخ داده است. اگر بر روی دکمه یک استثنای مدیریت
سعی خواهد کرد که اجرای خود  ،کردهپوشی لیک کنید، برنامه از این خطا چشمک

کلیک کنید، برنامه بالفاصله بسته خواهد شد.  Quiteرا ادامه دهد. اگر بر روی 
 یافت نشد. "a:\ContactList.txt"بخشی از مسیر 
 بود.پنجره خطا به شکل زیر خواهد ،و در حالت دیباگ اجرا کنید F5اگر برنامه را با 

 

 دارد؟ قبل با تفاوتی چه حالت این در برنامه اجرای. یدکن اجرا را : برنامه4مرحله 
 شود.جای پیام خطای قبلی، پیام زیر مشاهده میه بپاسخ: 
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 هاپوشه و هاپرونده فهرست مشاهده
 ایجاد، نظیر ها در یک برنامه مستلزم انجام عملیاتیبسیاری از اوقات کار با پرونده

 استخراج ها و یاپوشه روی دیگر کارهای برخی و جاییجابه مشابه، نسخه ایجاد حذف،
 Directoryهای یک مسیر است. در این بخش با معرفی کالس از پرونده نام یا پسوند

شوند که ها هنرجویان آماده میو آشنایی با برخی از متدهای پرکاربرد آن Pathو 
  ویندوز بنویسند. (FileExplorer)پرونده  ای شبیه به مرورگربرنامه

 هاپاسخ به فعالیت

دارای  GetFilesو متد  GetDirectoriesباید توجه شود که برخی متدها مانند متد 
 هایزبان ها و یا نوع خروجی متفاوت هستند. درچند ریخت مختلف با تعداد ورودی

با پارامترهای  را هم نام متد دو از بیشتر و یا دو توانمی #C مانند شیءگرا نویسیبرنامه
 گفته متدها کردن Overload کار این به کرد. تعریف کالس یک ورودی متفاوت در

چندریختی  از پشتیبانی هایروش از یکی Overloading. شودمی
(polymorphism) نویسی استهای برنامهدر زبان. 

نویسی شیءگرا، های برنامهریختی در زبانهای پشتیبانی از چنداز دیگر روش
Override متدها است.  کردنOverriding فرزند کالس یک آن در که است قابلیتی 

  باشد. داشته پدر کالس متدهای از را خود صخا سازیپیاده تواندمی
  

 .کنید تکمیل را Directory کالس متدهای جدول MSDN از استفاده با

 عملکرد خروجی نوع ورودی نوع متد نام

GetLogicalDrives ایرشته آرایه ندارد 
 آرایه یک در را درایوها همه نام

 .گرداندبرمی

GetDirectories ایرشته آرایه (مسیر)رشته 
 هایزیرپوشه تمام مسیر و نام

 آرایه یک در را ورودی مسیر
 .گرداندبرمی

GetFiles ایرشته آرایه (مسیر)رشته 
 مسیر هایپرونده همه مسیر و نام

 .گرداندبرمی آرایه یک در را ورودی

Exists (مسیر)رشته bool 

مسیر دهد که آیا تشخیص می
ای که روی دیسک ورودی به پوشه

 کند یا خیر.وجود دارد اشاره می
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 Path و  Directory کالس کاربرد – 6کارگاه 
 هاپاسخ به فعالیت

به عنوان توسعه این کارگاه 
برای نمایش را ای دکمه توانیدمی

فهرست درایوهای سیستم و 
باز و برای  را هاییهمچنین دکمه

 DVDیا  CDبسته کردن درایو 
 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); 

} 

 .کنید تکمیل را Path کالس متدهای جدولکروسافت یما یراهنما از استفاده با

 عملکرد خروجی نوع ورودی نوع متد نام

GetFileName  یک رشته (مسیر)یک رشته 
 مسیر پرونده پسوند و نام

 .گرداندبرمی را ورودی

Combine 
 یا( مسیر)رشته  دو

 بیشتر
یک رشته 

 (مسیر)

ها را با هم ای از رشتهآرایه
ترکیب کرده و از ترکیب 

 گرداند.آنها یک مسیر برمی
 

 ی. چه عناصریدکن یککل «هافهرست پوشه»دکمه  یو رو یدبرنامه را اجرا کن :4
 کنید؟یدر فهرست مشاهده م

 Cدر ریشه درایو  دهای موجوفهرست پوشه: پاسخ

 .کند دریافت کادرمتن از را directory مسیر تا دهید تغییر را 4مرحله  : کد5
string directory = txtPath.txt; 

 :پاسخ 

 .یدکن یسهرا با هم مقا 8و  4. کد مرحله یدبرنامه را اجرا کن :8
فقط نام  8شود اما در مرحله مسیر کامل پوشه نمایش داده می 4پاسخ: در مرحله 

 شود.پوشه نمایش داده می

 فعالیت کارگاهی
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فضای نام مناسب  ،برنامه به DVDیا  CDباز و بسته کردن درایو برای افزودن قابلیت 
 را اضافه کنید.

using System.Runtime.InteropServices; 

را به عنوان  mciSendStringدر داخل کالس فرم کد زیر را اضافه کنید. این کد تابع 
یکی از  mciSendStringکند. تابع یک متد خارجی به کالس فرم اضافه می

APIی ویندوز برای کار با تجهیزات هاMCI .است 
[DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "mciSendStringA", 
CharSet = CharSet.Ansi)] 
protected static extern int mciSendString(string 
lpstrCommand, 
StringBuilder lpstrReturnString, 
int uReturnLength, 
IntPtr hwndCallback); 

اول، درایو  mciSendStringکد زیر را بنویسید. دستور  "باز"در رخداد کلیک دکمه 
دستور دوم فرمان باز یا بسته شدن را به درایو انتخاب شده ارسال کند و را مشخص می

 کند.می

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); 

 کردن کد زیر را بنویسید. "بسته"در رخداد کلیک دکمه 

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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 داده  یگاهپاکاربرد 
های برنامه نویسی پایگاه داده، طراحی پایگاه داده مربوطه است یکی از مهمترین بخش

که اگر طراحی مناسب صورت نگیرد، برنامه دچار مشکالت بزرگی خواهد شد. برای 
های تکراری های کاربردی  و جلوگیری از مشکالتی نظیر  وجود دادهاستخراج گزارش

. جهت ایجاد پایگاه داده شودقیق و ارتباطی ایجاد و تداخل و ... باید پایگاه داده د
پودمان اول کتاب برای هنرجو  به اختصار یادآوری شود و پایگاه داده فروشگاه  ،مناسب

های به صورت گام به گام به هنرجو آموزش داده شود و برای تقویت طراحی، فعالیت
 این واحد انجام شود.

 هالیتپاسخ به فعا

و به  یدکن یجادمخاطبان ا یرهذخ یبرا دادهیگاهپا یکخود  یگروهبه کمک هم
 .یدپاسخ ده یرسواالت ز

 کنید؟یم یجادا Accessرا در  دادهیگاهچگونه پا ◼

 Blank desktop ینهو انتخاب گز Access 2016برنامه  یاز اجرا پسپاسخ: 

database، را دادهیگاهنام پابرای ایجاد پایگاه داده، مناسب  یرمس تعیین 

PhoneNotebook   و دکمه قرار دهیدCreate یدکن یککل را. 

 کنید؟یم یجادجدول مخاطبان را ا داده،یگاهچگونه در پا ◼

شده در سمت  یجادجدول ا یرو .یدرا انتخاب کن Table ینهگز Createسربرگ  ازپاسخ: 

 Contactsنام جدول را  .یدرا انتخاب کن Design View ینهگز کرده، کلیکراستچپ 

 . یددر جدول قرار دهرا مناسب  یلدهایو ف یدقرار ده

 یلدهاف یننوع داده ا کنید؟یم یفجدول مخاطبان تعر یرا برا یلدهاییچه ف ◼

 یست؟چ

 شده است: یفجدول مخاطبان تعر یبرا یلدهاحداقل ف یرجدول ز درپاسخ: 

 

 فعالیت کارگاهی
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 کنید؟یدر جدول مخاطبان وارد م یدچگونه رکورد جد ◼
( DataSheet View) صفحه گستردهدر توان میجدول  یرو یککلدابل با

با کامل کردن  یدرکورد جد یکهر ستون مقدار مناسب را وارد کرد و  یرز شده،باز
 .شودیم یجادسطر صفحه گسترده ا یک

 کنید؟یرکورد را حذف م یکچگونه  ◼

 Delete Recordسطر دلخواه در صفحه گسترده و با انتخاب  یرو کلیکراست با

 رکورد دلخواه را حذف کرد. یکتوان می
 
اطالعات  یابیو باز یرهذخ یبرا دادهیگاهکه از پا یدخود را نام ببر یرامونافزار پچند نرم -

 .کنندیاستفاده م
 گردو یحسابدار افزارنرم -دانا مدارس افزارپاسخ: نرم

 یاطالعات باز یرهذخ یبرا دادهیگاهاز پا کنیدیکه فکر م یسیدرا بنو هاییینام باز -
 .کنندیاستفاده م

 Soccer Stars و Pes2016پاسخ: 
 .کندیاستفاده م دادهیگاهکه از پا یدتلفن هوشمند را نام ببر یافزار فارسچند نرم -

 اسنپ - یننامه معلغت  - بازارپاسخ: 
 یک یدتول یبرا Access یرنظ دادهیگاهپا یریتمد یافزارهاامکانات موجود در نرم یاآ -

 چرا؟ یست؟ن یاطالعات را انجام دهد، کاف یابیو باز یرهافزار که کار ذخنرم

 ؛باشد یاحرفه یدکاربر با Access استفاده کامل از امکانات یچون برا .خیر پاسخ:
بتواند  یکرد تا کاربر معمول یطراح یافزار کاربردنرم یدبا بهتر یریتمد یابر بنابراین

 ن استفاده کند.آاز  یسادگبه
 یرهکاربران در آن ذخ یازکه مشخصات و سطح و امت (onlineبرخط ) یباز یک -
 یلتشک ییهااز چه جدول یباز ینا دادهیگاهپا کنیدی. فکر میدکن یرا بررس شودیم

 شده است؟
 ....جدول ابزار و، هایجدول باز، جدول کاربرانپاسخ: 

  داده یگاهپا ایجاد
  هاپاسخ به فعالیت
. یدباال را در جدول وارد کن یو رکوردها یدکن سازییادهپ Accessجدول باال را در 

 یبرا یاداشته باشند، آ یکسانی ینام و نام خانوادگ یاگر دو کارمند فرهنگ
  .آیدیم یشها پدر داده یرتچرا؟ بله. مغا آید؟یم یشپ یها مشکلحساب آنصورت
 کنید؟یرا چگونه حل م مشکل
 جدول. یبرا یاصل یدکل یفبا تعر پاسخ:

 فعالیت کارگاهی
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 شود؟هایی میخرید شامل چه داده برگ
داریم، این جدول شامل چه « جدول کاال»خرید نیاز به  کاالها در برگبرای نمایش 
 شود؟فیلدهایی می

تواند از نوع تواند فیلدهای دیگری نیز تعریف شود. کد کاال مینکته: در جدول باال می
AutoNumber  .هم تعریف شود 

جدول »خرید نیاز به  برای نمایش اطالعات مربوط به کارمند فرهنگی در برگ
 شود؟ داریم، این جدول شامل چه فیلدهایی می« مشتری

تواند از تواند فیلدهای دیگری نیز تعریف شود. کد مشتری مینکته: در جدول باال می
 هم تعریف شود. AutoNumberنوع 

داریم که مشخص کند، مشتری « جدول برگه خرید»خرید نیاز به  برای ایجاد هر برگ 
 شود؟تاریخی چه کاالهایی خریده است. این جدول شامل چه فیلدهایی میدر چه 

 هم تعریف شود. AutoNumberتواند از نوع نکته: شماره برگه خرید می
توان مشتری در هر بار مراجعه ممکن است چندین قلم کاال خریداری کند؛ بنابراین نمی

د به همین دلیل، جدول ذخیره کر« برگه خریدجدول »شده را در کاالهای خریداری
کنیم. این جدول شامل چه ایجاد می« جدول ثبت کاال دربرگه خرید»دیگری به نام 
 شود؟فیلدهایی می

 

 کنجکاوی
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فرض کنید در فروشگاه فرهنگیان بیش از یک فروشنده کار فروش کاال را انجام 
نام فروشنده نیز قید شود، چه تغییری باید  خرید دهند، اگر قرار باشد در برگمی

 داده فروشگاه صورت گیرد؟در ساختار پایگاه

 

 جدول فروشنده است. Sellerجدول 
کاربری وارد بازی شد. هر کاربر با توان با ایجاد یک نامدر یک بازی می -

رود و با توجه به امتیاز خود ستاره کسب حداقل امتیاز به سطح باالتر می
داده مناسب را برای این بازی طراحی کنید تا نشان پایگاه .کندکسب می

 دهد که هر کاربر در هر سطح چند امتیاز و چند ستاره دارد.

 

 

  

 فعالیت منزل
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 Wizard یقداده از طر یگاهارتباط با پا – 7کارگاه 
است  Wisardشارپ، یک ارتباط در سی دادهپایگاهترین راه برای ایجاد ارتباط با ساده

این ارتباط را  DataGridViewنظیر  ایدادهتوان با قرار دادن یک کنترل می که
 در مسیرجاری پروژه قرار دادهپایگاهپرونده  از ایایجاد کرد. با ایجاد این ارتباط، نسخه

( در بخش دادهپایگاهنام  + DataSet.xsd) xsdند گیرد و پرونده با پسومی
Solution Explorer با پایگاه داده به صورت با ایجاد ارتباطگیرد. می قرار Wisard، 

صورت ( بهTableAdaptorو  BindingSourceو  DataSet) کامپوننتسه 
و برای هر جدول یا  دادهپایگاهبرای یک  DataSetشود. یک می خودکار به فرم اضافه

View  یکBindingSource  وTableAdaptor شود. البته اگر می متناظر اضافه
های امپوننتک ،ایدبه جدول اقدام نکرده شما از طریق مقیدسازی کنترلی

BindingSource  وTableAdaptor شوند.اضافه نمی 

 DataSetکالس 
ه داده در حافظه بآمده از پایگاهدستبرای نگهداری اطالعات به DataSetکالس 

و دیگر ها قید و شرط ها،ها، رابطهای از جدولرود. این کالس شامل مجموعهمیکار
شده است. این کالس خود همانند یک موتور  داده خواندهاست که از پایگاه مواردی

خود در جدولی مجزا  را در درونها د دادهتوانمی کند کهمی داده عملکوچک پایگاه
با استفاده از کالس  و را ویرایش کندها آن که کاربر اجازه دهد ، بهنگهداری کرده
DataView کندموجود در آن اجرا های وجوهایی را روی دادهپرس. 

DataSet یک رونوشت (Cacheدرون )برنامه. در طول ها استای از دادهحافظه 
از اتمام تغییرات  پسن را حذف، ویرایش یا اضافه کرد و آموجود در های توان دادهمی

تغییرات را  ،متصل شده دادهبه پایگاه  DataAdaptorبا استفاده از  دوبارهمورد نظر 
 داده ذخیره کرد.در پایگاه

 کند. به این ترتیبمی استفادهها برای ذخیره داده XMLاز ساختار  DataSetکالس 
را به سادگی در یک فایل  DataSetموجود در یک نمونه از کالس های توانید دادهمی

یا آن را با استفاده از شبکه به کامپیوتر دیگری منتقل کنید. البته هنگام  ،ذخیره کرده
رفتار کنید، بلکه  XMLالب در قها آنالزم نیست با  DataSetبا  و کارنویسی برنامه

و متدهای موجود در ها کافی است تمام کارهای موردنظر خود را با استفاده از ویژگی
DataSet  دهیدانجام. 

با پسوند ای نیز دارای یک الگو است. پرونده DataSetیک  XMLمانند هر سند 
XSD درون یک یا چند پرونده ای ساختارهای دادهXML شکل زیر دهد. می را شرح
 دهد.می را نمایش myShopDataSet.xsdپرونده 
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 های دادهاست که  XML( حاوی الگوی myShopDataSet.xsd) این پرونده
myShopDataSet  کندمی نگهداریرا .VS  ،کالس را از یک به وسیله این پرونده

را در  دادهپایگاهدریافت شده از های کند تا بتواند دادهمی مشتق DataSetکالس 
ماند و می پنهاننویس برنامهکالس نگهداری کند. البته تمام موارد نیز از دید  ۀنمون

 شود.می انجام DataSetتوسط 
توان این می کهاست  WriteXmlSchemaمتد  DataSetیکی از متدهای کالس 

Schema  را در قالب یک پروندهxsd ده کاربردهای بسیاری دارد. ایجاد کرد. این پرون
و نمایش(  وجوجست) های انتخابیوجوپرساز جمله  دادهپایگاهبرای همه عملیات روی 

توان یک متد روی جدول یا می ویرایش( و تجمعی حذف و )درج،و عملیاتی 
TableAdaptor  مربوط به جدول ایجاد کرد و در برنامه به آسانی آن را فراخوانی

 کرده، کلیکجدول موردنظر راست TableAdaptorکردن متد روی  کرد. برای اضافه
 یوجوپرس، هاوجوپرسرا انتخاب کنید و با توجه به فهرست  Add Queryگزینه 

 Query Builderبا کلیک روی دکمه  طراحی و Wisardمورد نظر را به صورت 
 نام مناسب برای این متدها قرار دهید. راحتی ویرایش کنید.به

های توان پروندهمی Solution Explorerدر بخش  xsdبا کلیک روی فلش پرونده 
 .است Schemaکه پس زمینه عملیات ایجاد این  کرد مشاهده را یدیگر
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و انتخاب  Other Windowsگزینه  Viewی مشاهده همه منابع داده از منوی ابر
ن همزمان کلیدهای فشاردادبا یا استفاده کنید و  Data Sourcesگزینه 

Shift+Alt+D  پنجره منابع داده را نمایش دهید. در منبع داده فهرست همه
کردن جدول یک  Dragیا دیدها به همراه فیلدهای جدول وجود دارد که با  هاجدول

برای پیمایش  BindingNavigatorبه همراه کنترل  DataGridViewکنترل 
 شود.می رکوردها به فرم اضافه

  

 جمع  نمادتوانید از می DataGridViewمقید نظیر های بدون استفاده از کنترل 
یک منبع داده جدید  Add New Data Sourceگزینه  Data Sourcesپنجره 

 اضافه کنید.

  xsdایجاد پرونده 
به صورت دستی ابتدا از طریق منوی  xsdبرای ایجاد کردن یک پرونده با قالب 

Project➔Add New Item  عنصرDataSet نام مناسب  نوشتن کرده، با را انتخاب
 Solution Explorerدر بخش  xsdرا کلیک کنید. یک پرونده با نام  Addدکمه 
حاوی  DataSetشود که این می کلیک روی این پرونده مشاهدهدابل شود. بامی اضافه

 Serverپنجره  View از منوی چیزی نیست. برای قرار دادن جدول و عناصر دیگر

Explorer از طریق گزینه  فعال کنید و راAdd Connection جدید  دادهپایگاه یک
انتخاب  را مورد نظر یک جدول دادههای پایگاهبه این پنجره اضافه کنید و در جدول

دها شود که جدول به همراه فیلمی بکشید و رها کنید. مشاهده xsdروی پرونده کرده، 
در برنامه  کرده،توانید متدهای مورد نیاز را ایجاد می و شودمی به این پرونده اضافه

 فراخوانی کنید.
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 جدید TableAdaptorافزودن یک 
داده را مدیریت کنیم هایی از چند جدول مرتبط به هم در یک پایگاهاگر بخواهیم داده
 را TableAdaptorگزینه  ،Addکرده و از گزینه  کلیکراست xsdباید در پرونده 

انتخاب کنید و با ایجاد یک اتصال 
 Queryجدید و از طریق 

Builder ی جدید از وجوپرس یک
ایجاد  چند جدول مرتبط به هم

یک  Finishکنید. با زدن دکمه 
 جدول جدید به همراه یک

TableAdaptor  جدید ایجاد
آن را همانند توان میشود و می

مدیریت ها TableAdaptorدیگر 
 کرد.

 

جدول باال از فیلدهای چهار جدول 
 مرتبط به هم ایجاد شده است.

  هافعالیتپاسخ به 

 به فرم برنامه اضافه شده است؟ ییهاچه کنترل
 کامپوننتبه منبع داده سه  DataGridViewاز اتصال کنترل  پسپاسخ: 

dictionaryDataset  وcomputerTableAdapter  وcomputerBindingSource  به
 شوند.فرم اضافه می

 به برنامه اضافه شده است؟ یکد یا. آیدرا فشار ده F7 یدکل-
 .شودکدی به صورت زیر به برنامه اضافه می Form_Loadدر رویداد پاسخ: 

this.computerTableAdapter.Fill(this.dictionaryDataSet.c

omputer); 

 
 DataGridViewکردن کنترل  یسفارش – 8کارگاه 

 DataGridViewهای کاربردی  کنترل آموزش استفاده از ویژگی 8هدف از کارگاه 
تر  این کنترل است. از هنرجو بخواهید فهرست برای نمایش سفارشی و جذاب

ها پی خطا به کاربرد برخی از این ویژگیهای این کنترل را ببیند و با آزمون و ویژگی
 ببرد.

 

 تکمیل کارگاه
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  هاپاسخ به فعالیت

 

 یندهد. امی یشرا نما DataGridViewکنترل  یهایژگیاز و یبرخ 4جدول 
 .یدکن یلجدول را تکم

 شرح نام ویژگی

Dock 
کند که کدام گوشه از کنترل به فرم مشخص می
 محدود شود.

AutoSizeColumnsMode کند.وضعیت اندازه خودکار برای ستون را مشخص می 

DefaultCellStyle کنترلهای خانه بندیقالب DataGridView 

DataSource کنترل نام جدول داده یا نام BindingSource 

HeaderText در عنوان DataGridView 

ColumnHeadersDefaultCell

Style 
 DataGridView کنترل عنوانهای خانه بندیقالب

EnableHeadersVisualStyles 

کردن این ویژگی دستور  Falseبا 
Application.EnableVisualStyles() 

غیرفعال و در نتیجه  Programکالس  Mainدر متد 
 شود.اعمال می  DataGridViewبندی روی قالب

 

 

 حذف شود. DataGridViewهای ستونباید از  IDفیلد   :2مرحله 
 شوند.می فارسیها : ستون3مرحله 
 گیرد.فرم را در برمی تمام DataGridView: کنترل 4مرحله 
 خود سلیقه با متناسب را هاستون اندازه توانیدمی ویژگی این تنظیم : با5مرحله 
توانید درصد عرض هر ستون می FillWeightبا استفاده از ویژگی  .کنید تنظیم

 .کنیدستون را مشخص 
 شود.حذف می DataGridViewکنترل های ستون: همه 6مرحله 

 تکمیل کارگاه
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 . دهید نمایش فرم روی را همراه تلفن مخاطبان جدول
و یک پروژه ویندوزی به  Contactsداده و جدول مخاطبان از ایجاد پایگاه پسپاسخ: 

به فرم اضافه کنید و از طریق  DataGridViewیک کنترل  PhoneBookنام 
Wisard  یک منبع داده ایجاد کنید و کنترلDataGridView  جدول مخاطبان را

 Editانتخاب گزینه و  DataGridViewروی  کلیکبه منبع داده مقید کنید. با راست

Columns ها را ویرایش کنید. ویژگی فیلدهای اضافی را حذف کنید و نام سرستون
Dock  راFill  قرار دهید. ویژگیAutoSizeColumnsMode  راFill   .قرار دهید

و  ColumnHeadersDefaultCellStyleبه کمک ویژگی 
EnableHeadersVisualStyles ها را انجام دهید و با ویژگی بندی سرستونبقال

DefaultCellStyle های بندی خانهقالبDataGridView  را انجام دهید. برای عدم
را  CellBorderStyleویژگی  DataGridViewنمایش خطوط عمودی 

SingleHorizontal .قرار دهید 
ی وجوپرس تون نمایش دهید،اگر بخواهید نام و نام خانوادگی را در قالب یک س

 را به صورت زیر ویرایش کنید. Fillمتد 
SELECT MobileNumber, CountryCode, ContactFName+' 

'+ContactLname  AS ContactFullName, Oragnization, Email, 

ContactPicture 

FROM    Contacts 

در کنترل  DataPropertyNameویژگی  Edit Columnنکته: در بخش 
DataGridView  با نام مستعارContactFullName نام » تغییر یابد  و ستون

 حذف شود. « خانوادگی
 . دهید نمایش فرم روی را کاال جدول فروشگاه، دادهپایگاه از

 فعالیت منزل
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 همانند نمایش جدول مخاطبان روی فرم اقدام کنید. 

  

 .یدکن یقتحق DataGridViewکنترل  یگرد یهایژگیدر مورد و

 شرح نام ویژگی

AllowUserToAddRow 
 جدید سطر DataGridView به دهدمی اجازه کاربر به

 .کند اضافه

AllowUserToDeleteRow 

 دکمه با و انتخاب را دلخواه سططططر دهدمی اجازه کاربر به
Delete از را شططططدهانتخططاب سططططر کلیططدصطططفحططه 

DataGridView فقط سطر این اینکه نکته. کند حذف 
 حذف دادهپایگاه از و شودمی حذف DataGridView از

 .شودنمی

AllowUserToResizeColumns 
 با را هاسطططتون( عرض) اندازه که دهدمی اجازه کاربر به

 .دهد تغییر ماوس از استفاده

AllowUserToResizeRows 
 با سطرها را( ارتفاع) اندازه بتواند که دهدمی اجازه کاربر به

 .دهد تغییر ماوس از استفاده

AlternatingRowsDefaultCell 

 ظططاهططر تطوانطیططدمطی ویطژگطی ایطن از اسططططتطفططاده بططا
DataGridView متن،  رنگ قلم، رنگ زمینه، جمله از

 .دهید تغییر را های فردسطر رنگ

AutoSizeColumnsMode 
 با متناسب را هاستون توانید اندازهمی ویژگی این تنظیم با

 کنید. تنظیم خود سلیقه

 پژوهش    
 227ص 
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 شرح نام ویژگی

AutoSizeRowsMode 
سب را سطرها توانید اندازهمی ویژگی این تنظیم با  با متنا

 کنید. تنظیم خود سلیقه

BackgroundColor زمینه پشت رنگ  DataGridView کندمی تعیین را. 

BorderStyle کادر خط نوع DataGridView کند.می تعیین را 

CellBorderStyle 

 تعیین را DataGridViewهای سططلول بین خطوط نوع
، ساده خط ویژگی این در موجودهای نوع جمله از .کندمی

 .هستند .....و عمودی برجسته ،افقی برجسته

ColumnHeadersBorderStyle 
طوط نوع ین خ لول ب نوانسططط ع تون هططای   هططاسططط

DataGridView کندمی تعیین را. 

ColumnHeaderHeight کندمی تعیین را هاستون عنوان ارتفاع ویژگی، اندازه این. 

ColumnHeadersVisible 
 مخفی هططاسطططتون عنوان، ویژگی این کردن False بططا
 .شوندمی

Columns 
 را DataGridViewهای توانید سططتونمی ویژگی این با

 .کنید( ویرایش حذف و ،اضافه)  مدیریت

Cursor 

 وارد کططه زمططانططی بططرای را مططاوس نططمططاد شططططکططل
DataGridView بططا المث .کنطدمی تعیین شطططود،می 

 روی مططاوس وقططتططی، Hand عططالمططت انططتططخططاب
DataGridView به شطططکل  ماوس نماد گیریدمی قرار

 .کندمی دست تغییر

DefaultCellStyle 

فاده با ظاهرمی ویژگی این از اسطططت ید  های سطططلول توان
 جمله از دهید تغییر را DataGridView فرد سطرهای

 . ...و متن تنظیمات، متن رنگ، زمینه، قلم رنگ

Dock 

 کنترل توانیططد انططدازهمی ویژگی این از اسطططتفططاده بططا
DataGridView سب را کنید.  تنظیم فرم اندازه با متنا

 DataGridView کنترل که کنید توانید تعیینمی المث
 اندازه تغییر با و بپوشططاند را فرم چپ سططمت کامل طور به

 .کند تغییر نیز DataGridView اندازه، فرم

MultiSelect 

 کاربر آیا که کنید توانید تعیینمی ویژگی این از استفاده با
 انتخاب همزمان را سطر یک از بیش تواند یک سطر یامی

(Select )کند. 
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 شرح نام ویژگی

ReadOnly 

ندنمی کاربر، ویژگی این کردن True با  درون متن توا
ند ویرایش را هاسطططلول ها و ک ند متنمی تن  درون توا

DataGridView کند مشاهده را. 

RightToLeft 

 هططای درونسططططلططول، ویططژگططی ایططن کططردن True بططا
DataGridView ،کططنططتططرل راسططططت سططططمططت در 
DataGridView گیرندمی قرار .  

 فارسطططی DataGridView درون متن که صطططورتی در
 .دهید قرار Yes روی را گزینه این، است

RowHeadersBorderStyle 
 ستاره عالمت) سطرها های عنوانسلول بین خطوط نوع
 .کندمی تعیین را DataGridView( سطر هر کنار

RowHeaderVisible 
 اول در که های خالیسطططلول، ویژگی این کردن False با

 .شوندمی مخفی، دارند قرار سطر هر

RowHeaderWidth 
 سطر هر اول در کهرا  های خالیسلول طول، ویژگی این
 .کندمی تعیین، دارند قرار

ScrollBars 

های سطططتون یا و سططططرها تعداد اگر که کندمی تعیین
DataGridView و یا عرض کنترل طول اندازه از بیشتر 

 کنترل راسططت سططمت یا و پایین در پیمایش نوار آیا، شططد
 نمایش افقی نوار تنها اینکه یا. خیر یا شطططود داده نمایش

 یا ها وآن دوی هر یا و عمودی نوار تنها یا و شطططود داده
 .هیچکدام

SelectionMode 
 هاسلول از یکی روی که زمانی ،کندمی تعیین ویژگی این

 شود. انتخاب کامل طور یا ستون به سطر آن ،شد کلیک

 هاکنترل یدسازیمق – 9کارگاه 
 Wisardها با توضیح مفهوم مقیدسازی و نحوه مقیدسازی کنترلهدف از این کارگاه 

مقید و نامقید را در جعبه ابزار  یهاو کدنویسی است. از هنرجو بخواهید که کنترل
  مشخص کند.

 هاپاسخ به فعالیت

گیرد؟ مقدار واژه که روی سطر قرار می txtWordName: چه مقداری در 3مرحله 
 آن کلیک شده است.

 تکمیل کارگاه

 227ص  
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و  DataSource: برای مقیدسازی کنترل کادرفهرست چگونه ویژگی 4مرحله 
DisplayMember دهید؟را تغییر می 

 computerBindingSourceکنترل کادرفهرست  DataSourceاز طریق فهرست پاسخ: 
یکی از فیلدهای جدول  DisplayMemberنتخاب و از طریق فهرست را ا

computer .را انتخاب کنید 
را  BindingNavigatorکنترل  DataSourceویژگی  :6مرحله 

computerBindingSource  قرار دهید. با اجرای برنامه به وسیله این کنترل
 listBoxو  DataGridViewهای مقید نظیر توان رکوردها را روی کنترلمی

 .پیمایش کرد

 
 .ببرید نام را کنترل چند نام کرد؟ مقید توانمی را هاییکنترل چه

و  checkboxدارند مقید هستند مثل  DataBindingیی که ویژگی هاکنترلپاسخ: 
radioButton 

 کرد؟ نامقید را کنترل یک توانمی کدنویسی با چگونه 

 کنید. nullرا  DataSourceباید مقدار ها برای نامقید کردن کنترلپاسخ: 

listBox1.DataSource = null; 

ندارند باید از طریق متد  DataSourceهایی که ویژگی برای نامقید کردن کنترل
Clear، DataBinding .اقدام کرد 

txtWordName.DataBindings.Clear(); 

 

رکوردها در  یمایشداده و پ یبارگذار – 10کارگاه 
DataGridView 

برای  TableAdaptorکامپوننت  Fillهدف این کارگاه آموزش استفاده از متد 
برای  BindingSource( کامپوننت Moveبارگذاری داده و متدهای پیمایش)

 پیمایش رکوردها در برنامه نویسی است. 
و  TableAdaptorدو کامپوننت  Wisardهنگام ایجاد اتصال به صورت 

BindingSource شوند. در رویداد به فرم اضافه میForm_Load  نیز کد زیر به
 شود.صورت خودکار اضافه می

this.goodsTableAdapter.Fill(this.myShopDataSet.Goods); 

را به هنرجو نشان دهید و   Goodsجدول    Fillمتد  xsdکلیک روی پرونده دابل با
 نحوه فراخوانی این متد را در کدنویسی آموزش دهید.

 کنجکاوی    
 228ص  



 

228 

  

 هاپاسخ به فعالیت
است؟ اگر در هنگام  دیگری هایجدول چه شامل MyShopDataSet کامپوننت -

ها انتخاب شده باشد، جدول همه جدول Wisardایجاد منبع داده به صورت 
Customers  وFactor  وRegisterItems  نیز درMyShopDataSet .وجود دارد 

 دیگری نوشت؟ دستور dgvGoodsتوان برای مقیدسازی کنترل آیا می -

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

 نویسید؟)کاال( چه دستوری می : برای رفتن به آخرین رکورد4مرحله 

goodsBindingSource.MoveLast(); 

 نویسید؟)کاال( چه دستوری می : برای رفتن به رکورد بعدی5مرحله 

goodsBindingSource.MoveNext(); 

 

 DataGridView یهابه خانه یدسترس – 11کارگاه 
از طریق  DataGridView های کنترلهدف از این کارگاه دسترسی به خانه

های این کنترل برای نمایش در کادرمتن یا ه خانهدسترسی باهمیت کدنویسی است. 
الزم است. برای   DataGridViewهای برچسب و یا انجام برخی محاسبات روی خانه

به  DataGridViewرا در کنترل  Cellو  Rowن کارگاه، مفهوم یادگیری بهتر ای
هنرجو آموزش دهید. در این کارگاه برای دسترسی به رکورد جاری ویژگی 

CurrentCell.Rowindex   و مفهوم رویدادCellClick .نیز آموزش داده شود 

 هاپاسخ به فعالیت
  چیست؟ رکورد اولین( شماره)اندیس مقدار 

 صفر: پاسخ

 در جدول وجوجست – 12کارگاه 
  در جدول است. های دقیق و مشابه واژهوجوجستهدف از این کارگاه 

که در پودمان اول فراگرفته، سوال   Selectاز هنرجو در مورد کاربرد دستور  -
کنید و بخواهید ساختار آن را یادآوری کند  و سپس بخواهید وارد پرونده 

xsd  شود و روی جدول یاTableAdaptor کرده، مشاهدات  کلیکراست
ایجاد کرده،  نام  Selectوجو خود را بگوید و یک متد جدید را با پرس

 مناسب برای متد قرار دهد. 

 کنجکاوی    
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جوی انتخابی با شرط وبرای ایجاد پرس  Query Builderرد  دکمه در مو -
وجو را نحوه اجرای یک پرس Query Builderدر پنجره توضیح دهید. 

 نشان دهید. 
 Accessرا با چند مثال در  Selectوجوی در پرس Likeعملکرد عملگر  -

ی وجوجستبه هنرجو نشان دهید و از او بخواهید که متد جدیدی برای 
 .کندهای مشابه ایجاد اژهو

را در برنامه به صورت زیر به هنرجو آموزش  Selectنحوه فراخوانی متدهای  -
 دهید.

TableAdaptor نام متد  . نام (DataSet  نام .نام جدول , های متدورودی ); 

 DataView از استفاده با هاداده با کار
 روی ( کردن فیلتر و سازی مرتب ،وجوجست) عملیات انجام برای ADO.NET در

 : دارد وجود روش دو DataTable یک در هاداده
  DataTable شئ Select متد از استفاده (1
 DataView شئ از استفاده (2

 DataTable شئ Select متد به نسبت بیشتری توانایی دارای DataView شئ
 اتصال برای منبع یک مانند DataView شئ .است ترساده نیز آن با کار و است

 یک از نمایی DataView شئ. گیردمی قرار استفاده مورد آن به دیگر هایکنترل
 دستکاری حتی و سازیمرتب و فیلتر ،وجوجست برای که است DataTable شئ
 .گیردمی قرار استفاده مورد DataTable شئ آن هایداده
 شئ مشابه که است DataRowView مجموعه یک شامل DataView شئ هر

DataRow در DataTable زیر در که هستند هاییویژگی دارای ءاشیا این. هستند 
 :اندشده داده توضیح اختصار به

◼ DataView :شئ DataView دارد تعلق آن به جاری سطر گرداند کهبرمی را. 

◼ Item :گرداندبرمی را فعلی سطر از ستون یک مقدار. 

◼ Row :شئ DataRow است بررسی حال در حاضر حال در که گرداندبرمی را. 
 قرار DataViewManager نام به دیگر شئ یک داخل در DataView یاشیا
 با ،است DataSet و DataTable بین رابطه مانند شئ دو این بین رابطه. گیرندمی
 باشد DataView شئ چند دارای DataTable شئ یک دارد امکان که تفاوت این
 در. شوندمی استفاده آن هایداده روی مختلف فیلترکردن و وجوجست انجام برای که

 Data-Binding پروسه در DataSet شئ یک به کنترل یک اتصال زمان در حقیقت
 ویژگی با که شودمی متصل DataSet آن به مربوط DataView شئ به کنترل آن

DefaultViewManager شئ DataSet شودمی مشخص. 
 :سازیممی DataView شئ یک زیر مثال در
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DataView myDataView = new DataView(); 
myDataView.Table = dictionaryDataSet.computer; 
lstWordName.DataSource = myDataView; 

 شده ایجاد myDataView نام به جدید DataView شئ یک ابتدا باال مثال در
 برنامه در که DataSet امپوننتجدول ک با برابر آن Table ویژگی سپس. است

 هاییویژگی دارای DataView شئ. است شده داده قرار ،است موجود ما کاربردی
 :اندشده داده توضیح اختصار به زیر در که است

◼ AllowDelete و AllowEdit و AllowNew :مقادیر این تنظیم با Boolean 

 در راها آن متناظر مقادیر DataView در مقادیر حذف و اضافه و دستکاری باتوان می

 .داد تغییر مربوط DataTable شئ

◼ Count :یاشیا تعداد RowView در موجود DataView گرداندمیبر را جاری 

 (.DataTable شئ از Count ویژگی مشابه)

◼ Item :شئ DataRowView آن به پارامتر وسیله به اندیس با گرداند کهمیبر را 

 .است شده ارسال

◼ RowFilter :درون سطرهای کردن فیلتر برای که عبارتی DataView استفاده 

 .شودمی

◼ Sort :درون سطرهای کردن مرتب برای که عبارتی DataView رودمی کاره ب. 

◼ Table :شئ DataTable با متناظر DataView کندمی مشخص را. 
 هایعبارت مشابه که هستند هاییعبارت Sort و RowFilter هاویژگی از استفاده برای

 تنظیم برای. گیرندمی قرار استفاده مورد DataTable شئ از Select متد برای محاسباتی
 الزم است، DataRow سطرهای سازیمرتب روش به مربوط که Sort ویژگی مقادیر
 قرار” ”  عالمت داخل در ترتیببه را سازیمرتب جهت نظر های موردستون مقادیر است
 Dateهای ستون حسب بر ترتیببه DataView یک سازیمرتب برای مثال برای. دهیم

 :کنیممی عمل زیر روش به Author و
myDataView.Sort = "WordName"; 

 این. کرد استفاده DataColumn عبارات ازتوان می RowFilter مقدار تنظیم برای
 جهت که است هاستون نام و عبارات عملگرها، توابع، سری یک شامل عبارات

 عملیات تمام ازتوان می هاعبارت این در .گیرندمی قرار استفاده مورد فیلترکردن
 از استفاده برای عالوه به. کرد استفادهای رشته متغیرهای وها رشته روی دستکاری

 .داد قرار # # عالمات بین در راها آن باید تاریخ مقادیر
 ستون آن نام از ،ستا کافی تنها عبارات این در خاص ستون یک از استفاده برای

 برای وها آن از قبل Child عبارت از فرزند سطرهای از استفاده برای. کنید استفاده
 .کنید استفادهها آن از قبل Parent عبارت از نیز مادر سطر از استفاده
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 Max و Min و Avg و Sum :از عبارتند عبارات این در استفاده قابل توابع از برخی
  Not و Or و And :از عبارتند استفاده مورد منطقی عملگرهای از برخی و Count و
 .Like و In و >< و=  و

 DataView( با استفاده از 11)کارگاه  ی واژهوجوجستبرنامه 
 در بخش کالس فرم ایجاد کنید. DataViewاز کالس ای نمونهابتدا 

public partial class Form1 : Form 
{    

  DataView myDataView=new DataView(); 

مقیدسازی کنترل کادرفهرست به  برای کدهای زیر را Form_Loadدر رویداد 
DatatView .بنویسید 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{      
 
this.computerTableAdapter.Fill(this.dictionaryDataSet.comp
uter); 
 myDataView.Table = dictionaryDataSet.computer; 
 lstWordName.DataSource = myDataView; 

 } 

 استفاده کرد. DataViewتوان فقط از نمونه کالس ی واژه میوجوجستبرای 
private void txtSearchWord_TextChanged(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
  
 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"); 

} 

 هاپاسخ به فعالیت

 داد؟ قرار را SplitContainer کنترل توانمی ییهاکنترل چه روی 
 Panelو  groupBox( هستند مثل containerیی که ظرف )هاروی کنترلپاسخ: 

 
 چیست؟ SELECT دستور عملکرد 

 انتخاب رکوردهایی که نام واژه آن برابر با ورودی باشد.پاسخ: 
 کنجکاوی     
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  چیست؟ if: عملکرد دستور 8مرحله 
 txtSearchWordشود که در کادرمتن انجام می وجوجستدر صورتی پاسخ: 

 باشد.شده متنی نوشته 
 چیست؟ Like: عملکرد دستور 10مرحله 

 گیرد.صورت می ابتدای واژه شباهتی بر اساس وجوپاسخ: جست
 

 چیست؟  computerBindingSource کنترل DataSource ویژگی نوع
  DataSetپاسخ: 

  
 . کنید ایجاد کاال فرم برای را کدکاال و نام فیلد براساس وجوجست قابلیت -

 وجوجستزیر برای  وجویپرسبا  FillByGoodsCodeبه نام  یابتدا متدپاسخ: 
  کنیم:اساس کد کاال ایجاد می بر

SELECT    GoodsCode, GoodsName, GoodsUnitPrice, 

GoodsStock  FROM    Goods 

WHERE    (GoodsCode = ?) 

 یوجوجستزیر برای  وجویپرسبا  FillByGoodsNameبه نام  یسپس متد
 کنیم:بر اساس نام کاال ایجاد می مشابه

SELECT    GoodsCode, GoodsName, GoodsUnitPrice, 

GoodsStock  FROM      Goods 

WHERE    (GoodsName like ? + '%') 

و نام  txtSGoodsCodeکدکاال مربوط به ادرمتن نام ک، وجوجستدر فرم 
 .است txtSGoodsNameنام کاال  مربوط به کادرمتن

 private void txtSGoodsCode_TextChanged(object sender, 
EventArgs e) 
 { 
   if (txtSGoodsCode.Text.Length > 0) 
    
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); 
} 

 .کنید ایجاد مخاطبان جدول برای را همراه شماره و نام براساس وجوجست قابلیت -
یک متد برای  PhoneBookDataSet.xsdکلیک روی با دابل

ContactsTableAdapter  با نامFillByContactFullName  ی وجوپرسبا
 زیر ایجاد کنید.

 پاسخ:
SELECT    MobileNumber, ContactFName, ContactLname, 

Oragnization, Email, ContactPicture, CountryCode  FROM      

Contacts 

WHERE    (ContactFName LIKE '%' + ? + '%') AND 

(ContactLname LIKE '%' + ? + '%') 

به فرم اضافه کنید و در رویداد  txtLnameو  txtFnameدو کنترل 
TextChanged .کد زیر را بنویسید 

contactsTableAdapter.FillByContactFullName( 
   PhoneBookDataSet.Contacts,txtFname.Text, txtLname.Text); 

 در جدول یبیترک یوجوجست – 13کارگاه 
در جدول بر اساس چند فیلد است که در این کارگاه  وجوجستهدف از این کارگاه 

با استفاده از دکمه  کاربری و گذرواژه انجام شده است.بر اساس دو فیلد نام وجوجست
Query Builder وجوی انتخابی توان یک پرسآسانی میبه هنرجو نشان دهید که به

که تعداد رکوردهای جدول را  Countبا ترکیب چند شرط ایجاد کرد. ویژگی 
DataSet  دهد، با اجرای گام به گام به هنرجو توضیح دهید.را نمایش می 

 هاپاسخ به فعالیت

 چیست؟  ifمفهوم شرط دستور : 6مرحله 
وجو حداقل یک رکورد داشته باشد، به این معنا است پاسخ: اگر نتیجه اجرای پرس

شود و گرنه پیام نامعتبر بودن نمایش داده می MainFormکه کاربر معتبر و فرم 
 شود.کاربر نمایش داده می

 چیست؟  btnLogon_Click برنامه را اجرا کنید. عملکرد متد-
وجوی انتخابی با شرط نام پرس FillByUsernameAndPassپاسخ: متد 

وجو بیش از سطرهای حاصل از اجرای پرسکاربری و گذرواژه است و اگر تعداد 
 صفر باشد کاربر معتبر و گرنه نامعتبر است.

 تکمیل کارگاه
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 کاربرینام ،کادرعالمت تیک زدن با که دهید تغییر طوری را فروشگاه به ورود برنامه
 .شود داده نمایش نیز کاربر تصویر و شود ذخیره بعدی ورود برای

 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"); 
} 

فایل ذخیره کاربری موجود است نام  بررسی کنید اگر Form_Loadدر رویداد 
کادرتصویر نمایش کاربر در کادرمتن نام کاربری نمایش داده شود و تصویر کاربر در 

 داده شود.
را فقط بر اساس  وجوجستایجاد کنید که  FillByUserNameیک متد با نام 

 دهد.  نام کاربری انجام
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; 
  } 
} 

 ینیبرنامه تمر یناد. کاربر وجود داشته باش ینچند اندتویدر جدول کاربران منکته: 
 یرهخودش ذخ یستمس یهر فرد رو یکه نام کاربراست  برنامه در شبکه یک یراب

 راحتی بدون ورود نام کاربری به برنامه چندکاربره وارد شود.بهشود و 
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 همه گذرواژه و کاربرینام تواندمی فردی هر دادهپایگاه در کاربران جدول بازکردن با
چه کار باید  برنامهبیشتر  امنیت برای. شود وارد فروشگاه برنامه به و ببیند را کاربران

  کرد؟
روی  گذاشتن رمز ،سازدمیهایی که دسترسی افراد به پایگاه داده را ناممکن یکی از راهپاسخ: 

 . استو روش دیگر رمزگذاری داده های درون پایگاه داده پرونده پایگاه داده اکسس 
 است هانوشته ها وپرونده ردنک خواندنغیرقابل برای روشی (Hashing) هاداده ریزیدرهم  

برای  دیگری و برای رمزگذاری یکی ؛شودمی تشکیل از یک زوج الگوریتم معموالً  که
 xor ،256 کاراکترها را با تک تک for حلقه یک در طور مثالبه .(Decoding) رمزگشایی

 هست اول الگوریتم قرینه که دوم الگوریتم و بخش رمزگشایی را با نویسیدمی را جواب و کرده
 مهم مسائل برای و است ساده مثال یک xor از استفاده البته گردانیم.برمی اول حالت به

 الگوریتم ،کدکردن زمینه در معروف هایالگوریتم از یکی .کندنمی استفاده روش این از کسی
MD5 .است 

 مایکروسافت(: MSDN)منبع MD5 الگوریتم 
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(); 
} 

کدگذاری و در یک رشته  md5Hashبا  را inputورودی  GetMd5Hashمتد 
sBuilder دهد.می قرار 

    // 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 (0 == 
comparer.Compare(hashOfInput, hash)) 
 { 
   return true; 
 } 
else 
 { 
   return false; 
 } 

} 

کد  md5Hashبا  inputکند که اگر ورودی بررسی می VerifyMd5Hashمتد 
 معادل است یا خیر. hashشود، آیا رشته کدگذاری شده 

 :در برنامه  MD5الگوریتم   از نحوه استفاده
 را به صورت زیر تغییر دهید:اضافه کردن کاربر جدید  برنامه

MD5 md5hash = MD5.Create(); 
usersTableAdapter.AddUser(txtUsername.Text, 
GetMd5Hash(md5hash, txtPassword.Text), txtFirstName.Text, 
txtLastName.Text); 

در  رمزشود که گذرواژه به صورت یک اضافه شدن کاربر جدید مشاهده می از پس
 جدول اضافه شده است.

 سنجی کاربر به صورت زیر تغییر می کند:برنامه اعتبار
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(" گذرواژه اشتباه استیا نام کاربری   ," خطا" ,"
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
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 رکورد در جدول یکدرج  – 14کارگاه 
هدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد درج در جدول و فراخوانی آن در برنامه و آشنایی 

 INSERTاز هنرجو بخواهید ساختار دستور  است. INSERT INTOبا دستور 

INTO  را در پودمان اول فراگرفته توضیح دهد. سپس از او بخواهید متدی را در
TableAdaptor نده جدول کاال در پروxsd ه دستور درج رکورد را انجام ایجاد کند ک

 به صورت زیر به هنرجو آموزش دهید. را وجوی عملیاتینحوه فراخوانی متد پرس دهد.
TableAdaptor نام متد . نام( های متدورودی ); 

 هاپاسخ به فعالیت
 چیست؟ SQL زبان در INSERT INTO دستور ساختار

INSERT INTO نام جدول ( 1نام فیلد  , 2نام فیلد  , …. )VALUES مقدار پاسخ: 
(1فیلد , 2مقدار فیلد  ,….) 

 

 :2مرحله 

  آرگومان. 4دارای چند آرگومان ورودی است؟  InsertQueryمتد  ◼

  ها عددی است؟ چون نوع فیلد در جدول عددی است.چرا برخی از ورودی ◼

در برنامه استفاده شده است؟ چون ممکن است کاربر برخی از  ifچرا از دستور  ◼

 یی که الزم است مقدار داشته باشند را خالی گذاشته باشد.هاورودی

قیمت  ،در صورت ورود نام چیست؟ btnAddGoods_Clickعملکرد متد رویداد  ◼

 کند.اضافه می Goodsو کد کاال یک کاالی جدید به جدول 

چیست؟ متدی برای  goodsTableAdapter.InsertQueryدستور عملکرد  ◼

 است. Goodsفه کردن رکورد جدید به جدول ااض

از اضافه  پسچون  .شود؟ چرا؟ بلهنمایش داده می dgvGoodsآیا رکورد جدید در  ◼

 کند.روز میهب dgvGoodsها را در ش دادهنمای Fillشدن رکورد در جدول متد 

  خیر. وجود دارد؟ dgvGoodsدر آیا رکورد اضافه شده  ◼

را باز کنید. آیا رکورد اضافه شده در جدول  MyShopداده پایگاه Goodsجدول  ◼

 وجود دارد؟ خیر

 :3مرحله 

 این کاال اضافه شده است؟ بله Goodsآیا در جدول  ◼
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  .بنویسید را رکورد درج برنامه مشتری جدول برای -
 .بنویسید را جدید مخاطب ثبت برنامه مخاطبان جدول برای -

 به پیوست در لوح نوری همراه کتاب است. پاسخ به این فعالیت منزل

 رکورد در جدول یکحذف  – 15کارگاه 
در جدول و فراخوانی آن در برنامه و آشنایی  حذفهدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد 

در که را  DELETEاز هنرجو بخواهید ساختار دستور  است. DELETEبا دستور 
 TableAdaptorپودمان اول فراگرفته توضیح دهد. سپس از او بخواهید متدی را در 

 ایجاد کند که دستور حذف رکورد را انجام دهد. xsdجدول کاال در پرونده 
 هاپاسخ به فعالیت

 .باشد کاال نام اساس بر حذف تا دهید تغییر را دستور (1
DELETE FROM Goods WHERE (GoodsName = ?) 

 .دهید تغییر رکوردها تمامی حذف برای را دستور (2
DELETE FROM Goods  
 

لوح نوری مربوطه در  )فیلم .بنویسید را رکورد حذف برنامه مشتری جدول برای
 (است. موجود همراه کتاب

 .بنویسید را مخاطب حذف برنامه مخاطبان جدول برای
 Solutionدر بخش  PhoneBookDataSet.xsdکلیک روی پاسخ: با دابل

Explorer  یک متد برای حذف مخاطب ایجاد کنید. روی جدولContacts 
 Use SQLو سپس گزینه   Addمنویاز  Queryکلیک کنید. گزینه راست

statement  را انتخاب و دکمهNext  را کلیک کنید، سپس گزینهDelete  را انتخاب
 ایجاد کنید. Query Builderوجوی زیر را با را کلیک کنید. سپس پرس Nextو دکمه 

DELETE FROM Contacts WHERE    (MobileNumber = ?) AND 

(CountryCode = ?) 

اضافه کنید و کد  btnDeleteContactدر فرم مدیریت مخاطب یک دکمه به نام 
 زیر را بنویسید.

private void btnDeleteContact_Click(object sender, 
EventArgs e) 
{ 
   if (txtCountyCode.TextLength > 0 && 
txtMobileNO.TextLength>0) 

    contactsTableAdapter.DeleteQuery(txtMobileNO.Text , 
    txtCountyCode.Text );  
 }  

 فعالیت منزل
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 رکورد در جدول یک یرایشو – 16کارگاه 
برنامه و  در جدول و فراخوانی آن در ویرایشهدف از این کارگاه نحوه ایجاد متد 

 UPDATEاز هنرجو بخواهید ساختار دستور  است. UPDATEآشنایی با دستور 
 TableAdaptorدر پودمان اول فراگرفته توضیح دهد. سپس متدی را در که را 

 ایجاد کند که دستور ویرایش رکورد را انجام دهد.  xsdجدول کاال در پرونده 
 های منزل این کارگاه به لوح نوری همراه کتاب رجوع کنید.برای پاسخ فعالیت

 DataGridViewدرج و حذف سطر از  – 17کارگاه 
 DataGridViewهدف از این کارگاه نحوه اضافه و حذف کردن سطر از یک کنترل 

 DatGridViewکنترل  Cellو  Rowو مفهوم  Addنامقید است. با استفاده از متد 
متدهای یکی از  RemoveAtنحوه افزودن سطر جدید را به هنرجو اموزش دهید. متد 

توانید از این وجه است که می DataGridViewمشترک بین کادرفهرست و کنترل 
را آموزش دهید. برای پیمایش سطر به سطر کنترل RemoveAt تشابه، متد 

DataGridView توان از حلقه میfor .استفاده کرد  

 هاپاسخ به فعالیت

را به دلخواه تغییر دهید.  FillWeightو  ImageLayoutهای : ویژگی2مرحله 
 ها چیست؟ کاربرد این ویژگی

که کنترل است تصویر در ستونی  نحوه قرارگیری ImageLayout ویژگی
 شود.قرار داده می Stretchکه در این کارگاه  قراردارد کادرتصویر

درصد قرارگیری عرض ستون است هنگامی که ویژگی  FillWeightویژگی 
AutoSizeColumnMode  برابر باFill شود.قرار داده می 

 در( btnCustomerTab) مشتری یوجوجست دکمه کلیک رویداد متد -8
 .بنویسید را برگه خرید سربرگ

tabShop.SelectedTab = tabPageCustomers;//فعال کردن سربرگ مشتری 

txtSearchCustomerLastName.Focus(); 

 .بنویسید را مشتری سربرگ در «برگه خرید در درج» دکمه کلیک رویداد متد -9
private void btnCustomerInsertFactor_Click(object 
sender, EventArgs e) 
{ 
 lblCustomerFullName.Text = txtCustomerFirstName.Text + 
" " +  
  txtCustomerLastName.Text; 
  txtFCustomerCode.Text = txtFCustomerCode.Text; 

 تکمیل کارگاه
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  tabShop.SelectedTab = tabPageFactor; // فعال کردن سربرگ برگه

      خرید
  txtFCustomerCode.Text = txtCustomerCode.Text; 
  lblCustomerName.Text = txtCustomerName.Text + " " +   
  txtCustomerFamily.Text; 
  txtFCustomerCode.Focus(); 

} 

 : 10مرحله 

 را تعیین کرد؟ DataGridViewتوان تعداد سطرهای یک چگونه می ◼
توان تعداد سطرها را مشخص کرد. می dgvFactors.Rows.Countبا ویژگی 

 شود.چون یک سطر خالی دارد از یک کم می

 کند.یک سطر خالی ایجاد می چیست؟  dgvFactorsکنترل  Addعملکرد متد  ◼

شود؟ گیرد و چگونه محاسبه میقرار می   dgvFactorsقیمت کل در کدام خانه  ◼

ستون قیمت کل حاصل ضرب تعدادکاال در قیمت کاال است که در ستون چهارم 

 گیرد.قرار می

 خطا کاال کد متن کادر بودن خالی صورت در تا دهید تغییر را 10 مرحله کد -11
 .ندهد رخ

 قبل از اضافه کردن به سبد خرید دستورات زیر را بنویسید.
if (txtFGoodsCode.TextLength==0 || txtFAmount.TextLength 
==0) 
 { 
  MessageBox.Show("کد کاال یا تعداد کاال را وارد کنید"); 
  txtFGoodsCode.Focus(); 
  return; 
} 

 پرداخت قابل مبلغ محاسبه «خرید سبد در درج» دکمه کلیک رویداد متد به -12
 .کنید اضافه را

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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 دادهیگاهبرنامه پاکنترل خطا در  – 18کارگاه 
-tryهای پایگاه داده با استفاده بالک هدف از این کارگاه آموزش کنترل خطا در برنامه

catch-finally   است. ابتدا از هنرجو بخواهید در مورد این بالک توضیحی ارائه کند
ای را وارد کند که خطای زمان اجرا رخ دهد. برای فهرست و یک برنامه نمونه داده

 ی هر کدام یک مثال در برنامه پایگاه داده بزنید.لی احتماخطاها
 هاپاسخ به فعالیت

 دهد.می دهد؟ خطا رخمی رخ اتفاقی درج کد تکراری چه : با2مرحله 

 فهرست برخی از خطاهای ممکن نام عمل

 درج

خطای ناشططی از خالی  - خطای ناشططی از سططاختار نادرسططت دسططتور درج
شد Nullماندن فیلدی که نباید  شی از - با - نوعورودی غیرهم خطای نا

 خطای ناشی از ورود رکورد تکراری

 حذف
ستور حذف ست د ساختار نادر شی از  شی از حذف  - خطای نا خطای نا

 است. رکوردی در جدول پدر که در ارتباط با جدول فرزند

 ویرایش

ساختار نا شی از  ستور ویرایشخطای نا ست د شی از خالی  - در خطای نا
شد Nullماندن فیلدی که نباید  شی از - با  - نوعورودی غیرهم خطای نا

 خطای ناشی از ورود رکوردی که کلید اصلی تکراری دارد.

دهد؟ می رخ اتفاقی چه باشد، تکراری آن کدکاالی که کنید ثبت را :کاالیی3مرحله 
 شود.نمایش داده می« خطا در ثبت کاال»پیام 

 دهد؟ بلهدر برنامه عمل کنترل خطا را انجام می if:آیا دستور 4مرحله 
 دهد؟ عددی نوشته شود، آیا خطایی رخ میاگر کد کاال غیر

  شود.نمایش داده می« خطا در ثبت کاال»پیام 

 

 توسعه پروژه فروشگاه – 19کارگاه 
هدف از این کارگاه ذخیره برگه خرید در برنامه فروشگاه است. ابتدا از هنرجو بخواهید 

دهد. رخ می MyShopتوضیح دهد با ذخیره برگه خرید چه اتفاقی در پایگاه داده 
 این برنامه را در کالس تکمیل کنید.« ذخیره برگه خرید»سپس با نمایش فیلم 

 نکات تکمیلی پروژه فروشگاه:
 ودی کاالیی برای درج در سبد خرید کافی نباشد برنامه به کاربر اعالم کند.اگر موج

 تکمیل کارگاه

 245ص  
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زمان با اضافه کنید و هم به فرم برگه خرید lblStockیک کنترل برچسب به نام 
در را دهی برچسب نام کاال و قیمت کاال این برچسب را مقداردهی کنید. کد زیر مقدار

txtFGoodsCode_KeyDown .اضافه کنید 
lblStock.Text= 
myShopDataSet.Goods.Rows[0]["GoodsStock"].ToString(); 

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

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

 } 

شده نیز کم شود و  اریاز ثبت برگه خرید باید موجودی کاالهایی که خرید پس
اطالعات برگه خرید جاری حذف شود و شماره برگه جدید ارائه شود. متد 

SetFactorNumber کند.یک واحد به شماره برگه خرید اضافه می 
private void SetFactorNumber() 
{ 
  factorTableAdapter.Fill(myShopDataSet.Factor); 
  lblFactorNO.Text = (myShopDataSet.Factor.Rows.Count + 
1).ToString(); 
} 
 

 هاپاسخ به فعالیت
 مدیر فقط که کنید اضافه کاربران نام به فروشگاه برنامه به جدیدی سربرگ -

 را کاربر ویرایش و حذف ایجاد، عملیات و باشد داشته آن به دسترسی فروشگاه
 .دهد انجام

نوع  MyShopداده در پایگاه Usersدر جدول  TypeOfAccessفیلد پاسخ: 
 مقدار این فیلد اگر کاربر مدیر فروشگاه باشد .کنددسترسی کاربران را مشخص می

 شود.در نظر گرفته می یک 1

 فعالیت منزل

 246ص  



 

243 

 با طراحی زیر ایجاد کنید. tabPageUsersبه نام « کاربران»یک سربرگ جدید 

 
بخش کالس فرم برای تعیین نوع کاربر در را  typeOfAccess فیلد

LoginForm به صورت عمومی (Publicاعالن کنید ). سنجی کاربر را کد اعتبار
 به صورت زیر تغییر دهید:  btnLogin_Clickدر متد رویداد 

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 ; )(  
} 

در انتهای رویداد « کاربران»کد زیر را برای نمایش یا عدم نمایش سربرگ 
MainForm_Load .بنویسید 

LoginForm frm = new LoginForm ; )(  
if (frm.typeOfAccess != 1) 
tabShop.TabPages.Remove(tabPageUsers)  ;  

و درج و حذف  وجوجستباید عملیات  #Cیریت پایگاه داده کتابخانه در برای مد
از ایجاد یک اتصال  پسبرای سه جدول عضو و کتاب و امانت انجام شود.  و ویرایش
Wisard  به پایگاه داده و نمایش سطرهای جدول رویDataGridView با باز ،

، درج، حذف و ویرایش را ایجاد کرد وجوجستتوان متدهای می xsdپرونده کردن 
توان ریت امانت در برنامه کتابخانه میو سپس در برنامه فراخوانی کرد. برای مدی

 را روی جدول انجام داد. ذخیره و عملیات ایجاد کردفرمی همانند شکل زیر 
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کنترل کادر ترکیبی متناظر انتخاب عضویت و کد کتاب را از  کد ،برای ذخیره امانت

کنید و پس از وارد کردن تاریخ امانت و تاریخ بازگشت دکمه ذخیره را کلیک کنید. 
توانید متد آن را ک رکورد در جدول امانت است که میذخیره امانت در واقع درج ی

ربوط به پروژه پودمان پنجم در لوح نوری کد مایجاد کنید. سورس xsdدر پرونده 
 راه کتاب موجود است.هم

  



 

245 

 تدریسپس از 
 

 مطالب تکمیلیالف( 
نویسی سه را با برنامه (ManageCustomers) قصد داریم پروژه مدیریت مشتریان

افزار و تکنولوژی الیه در معماری نرمیم. قبل از انجام این کار مدل سهای انجام دهالیه
ADO.NET شود.شرح داده می  

 افزار الیه در معماری نرممدل سه
شدن مراحل طراحی،  ترساده و پیچیدگی کاهش برای ،افزارنرم مهندسی در

 تقسیم سیستم زیر چند افزاری را بهنرم هایافزارها، سیستمسازی و نگهداری نرمپیاده
 هم از مستقل و جداگانه هایالیه صورت به را سیستم مختلف هایقسمت و کرده

ها آنهستند و بین  ارتباط یکدیگر در با هاالیه این. کنندمی سازیطراحی و پیاده
 به و دارند را خود خاص وظیفهها این الیه گیرد. هر کدام ازمی انجام اطالعات انتقال

 نهایی د. کاربرنگیرمی سرویسها آن از و داده سرویس خود پایینی و باالیی هایالیه
 طراحی روش این به. ندارد دیگر هایالیه با کاری و است ارتباط در بیرونی الیه با فقط

 .شودمی گفته N-Tier یا چندالیه معماری ی،افزارنرم هایسیستم

 هادر آن سیستم که است الیه چند معماری از خاصی حالت (Tier-3) الیهسه معماری
 :عبارتنداز هاالیه این. شوندمی تقسیم جداگانه الیه به سه

 الیه رابط کاربر آن به که الیه این :(Presentation Layer) نمایش الیه (1

(User Interface)  روی هایکنترل ها،فرم عناصری مانند شود،می گفته نیز 
 سیستم از نهایی کاربر گیرد کهدربرمی را چیزی برنامه و هر منوهای ها،فرم

 است ارتباط در الیه این با به طور مستقیم فقط سیستم کاربر. کندمی مشاهده
. دهدمی انتقال زیرین هایالیه به این الیه طریق از را خود درخواست واقع در و

ها اعتبارسنجی برخی لزوم صورت در ،گرفته کاربر از را الزم اطالعات نمایش الیه
(Validation) فیلدها برخی بودن اجباری کنترل فیلدها یا طول مانند کنترل 

 الیه به پردازش دیگری هرگونه برای را اطالعات این و سپس دهدمی انجام را
 کند.می ارسال بعدی

 الیه این اصلی وظیفه :(Business Logic Layer) تجاری منطق الیه (2
 اصلی منطق اعمال شود،می گفته نیز (Middle Tier) میانی الیه آن به که
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 داده الیه و نمایش الیه بین ارتباط برقراری نیز و کاربران درخواست روی برنامه
 است شده ایجاد نمایش الیه با کاربر تعامل اثر در که هاییدرخواست کلیه است.

 برنامه اصلی منطق اساس بر الزم هایپردازش تمام شود ومی منتقل الیه این به
 برای ،شده منتقل نمایش الیه به پردازش این شود. نتیجهمی انجام الیه این در

 الیه که است ایگونه به کاربر درخواست اوقات گاهی .آیددرمی نمایش به کاربر
 خود نیز زیرین الیه یعنی داده الیه با که دارد نیاز آن انجام برای تجاری منطق
  باشد. داشته ارتباط

 الیه آن به که الیه این : (Data Access Layer)داده به دسترسی الیه (3
 بانک در موجود اطالعات مدیریت وظیفه ،شودمی گفته نیز اطالعاتی بانک

 باالیی الیه از که هاییدرخواست اساس بر این الیه .دارد عهده بر را اطالعاتی
 بر را اطالعات خواندن اصالح و اضافه، حذف، نظیر عملیاتی کندمی دریافت خود
. کندمی ارسال خود باالیی الیه به را عمل نتیجه ،داده انجام اطالعاتی بانک روی
 انجام داده الیه طریق از فقط اطالعاتی بانک با ارتباط که داشت توجه باید
 .گیردمی

. کرد اشاره همدیگر به هاالیه وابستگی عدم به توانمی چندالیه معماری مزایای از
 با توانمی لزوم صورت در، کرده عمل دیگر هایالیه از مستقل داده الیه برای نمونه

 بانک از که ایبرنامه در مثال عنوان به. داد تغییر را الیه این پایین هزینه و باال سرعت
 به را اطالعاتی بانک توانمی راحتیبه شودمی استفاده SQL Server اطالعاتی
Access منطق توانمی هزینه کمترین با یا و داد تغییر دیگر اطالعاتی بانک هر یا و 

 چندالیه یا الیهسه معماری اما. داد تغییر تجاری منطق الیه تغییر با را برنامه اصلی
 طراحی برای دیگر عبارت به نیست. هاسیستم طراحی برای مناسبی حلراه همیشه

 . کرد استفاده معماری این از تواننمی سیستمی هر
ای پروژه مدیریت مشتریان در لوح نوری همراه الیهبرای درک بهتر برنامه نویسی سه

کتاب ارائه شده است. در برنامه مدیریت مشتریان کاربرانی وجود دارند که توسط مدیر 
 شوند و هر کدام به اطالعات برخی از مشتریان دسترسی دارند.ایجاد می

الیه به صورت نویسی سهبرنامهدر  ManageCustomersداده پایگاه برای مدیریت
 زیر اقدام کنید:

 ThreeLayerProjectبه نام  Blank Solutionیک پروژه  VSاز اجرای برنامه  پس
ایجاد Common های کاربر و مشتری یک پوشه  DTOایجاد کنید. برای تعریف 

و  ManageCustomers.Commonبه نام  Class Libraryای کنید و پروژه
الیه مطابق با شکل سه پوشه برای سهرا ایجاد کنید.  Customer و Userهای کالس

 Classبرای الیه داده و منطق دو پروژه  Businessو Data های ایجاد کنید. در پوشه

Library  در پوشه وPresentation  برای الیه نمایش یک پروژه ویندوزی با سه فرم
  ایجاد کنید.
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استفاده  ها وتعریف متدها و ویژگی
را  ها در پروژه ویندوزیاز کالس
  ManageCustomersدر برنامه 

 همراه کتاب ببینید.لوح نوری در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : ADO.Net تکنولوژی 
 .شودمی انجام ADO.NET از استفاده با داده دستیابی .NET Framework در

ADO.NET الزم امکانات مجموعه که است نویسیبرنامه رابط یک حقیقت در 
ویندوزی های برنامه کنندگانپیاده اختیار در را دادهپایگاه با اتصال برقراری منظوربه

متصل معماری غیر ازها برای دسترسی به داده ADO.NET .دهدمی قرار یا تحت وب
مورد نظر متصل  دادهپایگاهمتصل ابتدا برنامه به موتور کند. در معماری غیرمی استفاده

خواند و در حافظه کامپیوتر داده میپایگاهخود را از  های مورد نیازشود و دادهمی
شود و تغییرات مورد نظر خود را می قطع دادهپایگاهکند، سپس اتصال از ذخیره می

زمان که نیاز باشد تغییرات دهد. هر می ه در حافظه انجامذخیره شدهای در داده
ایجاد  دادهپایگاهبرنامه یک اتصال جدید را به  شود، ذخیره دادهپایگاهشده در ایجاد
اعمال کرده بود در جدول اصلی ها تغییراتی را که در داده ،از طریق این اتصال ،کرده
 دادهپایگاه مثل مختلفای داده منابع به دسترسی امکان ADO.Net  کند.می ایجاد

SQL Server، فایل XML، های پایگاهODBC سازدمی فراهم را.. .و. ADO.Net 
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 تنهایی به را هرکدام که ،است دهکر جدا هم از را داده دستکاری و داده به دسترسی
 دادههای کنندهفراهم شامل ADO.Net کنید. استفاده هم با یا برده کار به توانیدمی

(NET FrameWork Providers ).دستورات اجرای ای،داده منابع به اتصال برای 
های کنندهاز فراهم است. جدول زیر فهرستی کنندهدرخواست به نتایج بازگرداندن و

 دهد.ای را نمایش میداده

فراهم کننده  نام
 داده ای

نشانه 
 پیشوندی

 نام فضای نام مورد استفاده Data Source توصیف

ODBC Data 

Provider 
Odbc 

 همراه ای بهبرای منابع داده
 ODBC واسط یک

 

System.Data.Odbc 

OleDb Data 

Provider 
OleDb 

 واسط یک ای کهمنابع داده
OleDb مثل Access یا 
Excel کندمی ارایه را. 

System.Data.OleDb 

Oracle Data 

Provider 
Oracle داده برای پایگاهOracle System.Data.OracleClient 

SQL Server 

Data Provider 
Sql 

 Microsoft با ارتباط برای

Sql Server 
System.Data.SqlClient 

 نقل و دستکاری برای خاص طوهب که هستند اجزایی. NETای دادههای کنندهفراهم
 :از عبارتندها کنندهفراهم اصلی ایناشیاء  .اندشده طراحی اطالعات خواندن و انتقال و

 فراهم راای داده منبع به اتصال برای الزم امکانات و شرایط: Connection ءشی ◼

 .کندمی

 ،ویرایش ،دریافت برای الزم دستورات به دسترسی امکان ءشی این: Command ءشی ◼

 ارسال و SQL ( Stored Procedure)  توابع اجرای همچنین و.. .و اطالعات درج

 .کندمی فراهم را پارامترها

◼ DataReader :منابع از اطالعات ازای گسترده حجم خواندن برای کامل ءشی یک 

 .مختلفای داده

◼ DataAdapter: ءشی بین رابط پل یک ءشی این DataSet استای داده منبع و. 
 SQL مختلف دستورات اجرای برای Command ءشی از DataAdapter ءشی
 :کندمی استفاده هدف دو برای

 ءشی درها آن قراردادن و دادهپایگاه از نظر مورد اطالعات دریافت (1
DataSet. 
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 و اعمال و داده رخ DataSet ءشی اطالعات در که تغییراتی دریافت (2
 ای.داده منبع درها آن روزرسانیهب

قرار  System.Data.OleDbدر فضای نام  Accessداده های کار با پایگاهکالس
 ها عبارتند از:دارند. نام کالس

OleDbConnection  وOleDbCommand  وOleDbDataAdaptor و ... 
در فضای نام  MS SQL Serverداده های کار با پایگاهکالس

System.Data.SqlClient ها عبارتند از:قرار دارند. نام کالس 
SqlConnection  وSqlCommand  وSqlDataAdaptor این  که شرح ... و

 در باال آمده است.ها کالس

  های تکمیلی( فعالیتب

بیشتری به مباحث  اشتیاق و عالقهدر هر کالس هنرجویانی هستند که به نسبت 
نویسی آشنا بوده باشند. نویسی دارند و ممکن است از قبل هم تا حدودی با برنامهبرنامه

تواند معموالً روند عادی کالس برای این هنرجویان کند و مالل آور بوده و این امر می
ها شود. هنرآموزان اغلب برای حفظ روحیه باعث سرخوردگی و از بین رفتن انگیزه آن

ها را به عنوان سرگروه های کالسی آنبندیجویان، در گروهو ایجاد انگیزه در این هنر
کنند. یک راهکار مؤثر دیگر برای تشویق این هنرجویان و ایجاد انگیزه انتخاب می

ها است. در های ساده برای آنها، تعریف و مشخص کردن برخی پروژهمضاعف در آن
گروهی مشارکت داشته  توانند به صورتها هنرجویان دیگر هم میانجام این پروژه
دهند و برای رفع اشکال به هنرآموز ها را هنرجویان در منزل انجام میباشند. این پروژه
کنند. هنرآموزان باید دقت داشته باشند که متناسب با میزان آمادگی خود مراجعه می
یک پروژه سنگین  ها را تعریف کنند و در نظر داشته باشند که سپردنهنرجویان پروژه

که خارج از توان هنرجو است نتیجه عکس خواهد داد و موجب افت انگیزه در 
ها را سازی این پروژهتوانند فیلم آموزشی از پیادههنرجویان خواهد شد. هنرآموزان می

 در اختیار هنرجویان قرار دهند.
 اهپرونده با کارهای تکمیلی قسمت اول پودمان یعنی زیر به عنوان فعالیت پنج پروژه

 اند.در نظر گرفته شده هاپوشه و
 (Chat Roomپروژه تاالر گفتگو ) (1

توانند با استفاده از یک کامپوننت نگهبان پرونده پروژه هنرجویان میاین  در
(fileSystemWatcher)  خواندن و مشترک متنی پرونده یک درپیام  نوشتنو 

 کنند.گفتگوی مجازی ایجاد  یک تاالر ،از این پرونده هاپیام



 

250 

  

 

 را نمادها( Emoji) ایموجی و استیکر نمایش قابلیت توانمیبرای توسعه این پروژه 
 کنترل یک از متنی کادر کنترل جایه ب توانمی منظور این برای افزود. برنامه به

 برای html پرونده از ساده متنی پرونده جایه ب و( webBrowser) وب مرورگر
 کدهای قالب در را هاپیام که است کافی ترتیب این به. کرد استفاده هاپیام نمایش
html پسوند با مشترک متنی پرونده در htm پرونده این محتوای که بار هرو  نوشته 
 .بارگذاری کرد وب مرورگر در را پرونده کرد، تغییر

 

 (ATM Simulatorساز سیستم خودپرداز بانکی )پروژه شبیه (2

 نویسند. اینبانکی می خودپرداز سیستم سازشبیه برنامه در این پروژه هنرجویان یک
توانند برای طراحی صفحات خودپرداز دارد. هنرجویان می مختلف صفحه 5 خودپرداز

 ،استفاده کنند. هر صفحه در قالب یک اسالید طراحی شده powerpointافزار از نرم
 شوند.صورت پرونده تصویری ذخیره می در انتها اسالیدها به
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ساز های شبیهد کلیک دکمههنرجویان پس از طراحی رابط کاربری در ادامه برای رخدا
کاربر، صفحات خودپرداز توسط گرفته های صورتفعالیتکنند. بر اساس کدنویسی می

قبلی در کادر کنند. برای تغییر صفحات، تصویر صفحه جدید جایگزین تصویر تغییر می
شود. از یک کادر متنی که روی تصویر قرار داده شده، برای گرفتن گذرواژه تصویر می

 کاربر استفاده شده است.
توان صفحات جدیدی به آن افزود. مثالً صفحه پرداخت برای توسعه این پروژه می

کادر  جای استفاده از کنترلتوان بهقبض و صفحه دریافت یا انتقال وجه. همچنین می
ایش صفحات خودپرداز برای نم (webBrowser) وب مرورگر کنترل یک تصویر، از

شود. طراحی می htmlدر این حالت هر صفحه به صورت یک پرونده  استفاده کرد.
 توان مدت زمان توقف در هر صفحه را با استفاده از تایمر محدود کرد.همچنین می

 (Paintپروژه برنامه نقاشی ) (3

ای نظیر برنامه نقاشی ویندوز ایجاد خواهند کرد. هنرجویان برنامه هپروژدر این 
های استفاده شده در این برنامه همگی برای هنرجو آشنا هستند و تنها موارد کنترل

برای ایجاد اشکال  Bitmapو  Graphicsهای جدید در این برنامه استفاده از کالس
های تمرینی برای کار با پرونده گرافیکی خط، دایره و مستطیل است. این برنامه

 تصویری در برنامه است.
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 (Snake & Ladderپروژه بازی مارپله ) (4

ها همیشه جذابیت خود را دارند و نوشتن یک بازی جذابیتی مضاعف برای بازی
های هنرجویان خواهد داشت. این پروژه فرصتی برای هنرجویان است که از آموخته

 .بازی استفاده کنندخود برای نوشتن یک 
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  (Calculatorپروژه ماشین حساب ) (5

پروژه هنرجویان یک ماشین حساب ساده در این 
  .ایجاد خواهند کرد

 

 

 

 

 

 

 

 داده: پایگاه با ارتباط قسمتپروژه برای 
 مربوط هایداده مدرسه پرورشی معاون. بنویسید را آموزیدانش شورای انتخابات برنامه

 وارد گذرواژه و کاربری نام با آموزدانش هر. کندمی وارد را نامزدها و آموزاندانش به
 از رأی حق سپس دهد،می رأی خود عالقه مورد نامزدهای به و شودمی رأی اخذ فرم

 ترتیب به را انتخابات نتایج تواندمی پرورشی معاون انتخابات پایان در. شودمی گرفته او
 به پیوست در لوح نوری همراه کتاب است.برنامه این پروژه  .کند مشاهده رأی تعداد

 نمونه ارزشیابی پایانی( ج

 هاپوشه و هاپرونده با کار :اول قسمت

ماجرا بنویسیم. پر ای برای خواندن و دنبال کردن یک داستان متنیخواهیم برنامهمی
هایی گیرد و با توجه به تصمیممیهای مختلفی قرار قهرمان این داستان در موقعیت

 پیش برایش مختلفی حوادث کند،می انتخاب خود نجات برای که راهی گیرد وکه می
ها آید. هر بخش از این داستان در یک پرونده متنی جداگانه قرار دارد. نام پروندهمی

 … ,txt, 1.txt, 2.txt.0به صورت عددی است. مانند 
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 txt.0متن پرونده 
شود و در انتهای هر بخش دو راه هر پرونده متنی، بخشی از داستان روایت میدر 

گیرد. خواننده با وارد کردن شماره پرونده، مسیر بعدی پیش پای خواننده قرار می
 کند.داستان را انتخاب می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 txt.1متن پرونده 
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 :مراحل انجام کار
 TextGame را پروژه نام. کنیدایجاد  WindowsFormنوع  یک پروژه از (1

 .بگذارید

 را پروژه فرم سپس کنید، تنظیم فارسی زبان برای را فرم چیدمان ابتدا (2
 .کنید طراحی شکل مطابق

و  Text Box، دو کنترل Label، یک کنترل Group Boxدر این فرم از دو کنترل 
 chkEditرا  Check Boxاستفاده شده. نام کنترل  Check Boxیک کنترل 

 بگذارید. ویژگی کنترل کادر متنی بزرگتر را مطابق جدول زیر تنظیم کنید.

 توضیح مقدار نام ویژگی

Name txtStory نام کنترل 

Font Tahoma, 14.25pt  

Multiline True  

ReadOnly True  

ScrollBars Vertical  

TabIndex 1  

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

 توضیح مقدار نام ویژگی

Name txtSelect نام کنترل 

TabIndex 0  

ایجاد کنید. در داخل این  storyبرنامه یک پوشه به نام  Debugدر پوشه  (1
ایجاد  txt, 1.txt, 2.txt, …, 5.txt.0های پوشه شش پرونده متنی به نام

 ها متن کوتاهی بنویسید.کنید و در هر کدام از این پرونده

مسیر  ذخیره برای fileName نام به ایمتغیر رشته یک خود فرم کالس در (2
را برابر با آن پرونده جاری تعریف کنید و مقدار 

.txt"0\\story\\".  قرار دهید. در رخدادFormLoad  پنجره
 txtStoryرا بخوانید و در کادر متنی  fileNameاصلی، محتویات پرونده 

 قرار دهید.

محتوای پرونده انتخاب  txtSelectکادر متنی  KeyDownدر رخداد  (3
 برای این منظور کد دستورات زیر را بنویسید. شده را نمایش دهید.
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 txtSelect متنی کادر و بود شده زده Enter کلید بررسی کنید که اگر ➢

 کارهای زیر انجام شود. نبود، خالی

، نام پرونده متنی بعدی را از کادر string.Formatبا استفاده از تابع  •
  متغیر شده دربندیبه صورت قالب بگیرید و txtSelectمتنی 

filename .قرار دهید 
 :وجود داشت filenameاگر پرونده  •

o پرونده محتویات filename متنی کادر در و بخوانید را 

txtStory دهید. قرار 

o  کادر متنی محتوایtxtSelect .را در عنوان فرم نمایش دهید 

o  متنی محتوای کادرtxtSelect کنید. را پاک 

 :در غیر اینصورت -

o  کادر متن درtxtStory :متن زیر را قرار دهید 

 توانیدمی است و شما نشده نوشته هنوز داستان از قسمت این" -

 ".بنویسید خودتان را داستان ادامه

 
 خواندنی فقط حالت chkEditکنترل  CheckedChangedدر رخداد  (1

 پرونده در را txtStory متنی کادر متنی را تغییر دهید و محتویات کادر
filename کنید. برای این منظور کد دستورات زیر را بنویسید. ذخیره 

را برابر با نقیض  txtStoryحالت فقط خواندنی کادر متنی  •
chkEdit.Checked .قرار دهید 

 ذخیره کنید. filenameرا در پرونده  txtStoryمحتویات کادر متنی  •
 را در عنوان فرم نمایش دهید. txtSelectمحتوای کادر متنی  •
 را پاک کنید. txtSelectمحتوای کادر متنی  •

 و یک ماجرای داستانی را با آن روایت کنید.برنامه را اجرا کنید  (2

 داده پایگاه با ارتباط :دوم قسمت

ای برای ایجاد یک سرویس ثبت آگهی خرید و فروش امالک، خواهیم سامانهمی
سازی کنیم. در این سامانه هر کاربر با نام کاربری و گذرواژه خود وارد طراحی و پیاده

های ثبت شده توسط دیگران را مشاهده کرده و آگهیتواند شود و میبرنامه می
 های خود را ثبت و ویرایش کند.آگهی

داده این سامانه قبال در اکسس انجام شده است و این سازی پایگاهطراحی و پیاده
داده شامل شود. این پایگاهدر اختیار شما قرار داده می advert.mdbداده با نام پایگاه
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 Usersاست. در جدول  Advertsو جدول  Usersجدول  هایدو جدول به نام
 شود.های کاربران ثبت میآگهی Advertsاطالعات کاربران سیستم و در جدول 

 
 
 
 
 

 Usersجدول 
 
 
 
 
 
 

 Advertsجدول 

 را انتخاب کرده و به سواالت آن پاسخ دهید. "ب"یا  "الف"های در ادامه یکی از بخش

 سازی واحد ثبت نام، احراز هویت و ویرایش اطالعات کاربربخش الف: پیاده
ایجاد کنید و نام فرم اصلی برنامه  #Cدر  Avdertsپروژه جدیدی با نام   (1

 و  RegisterFormهای بگذارید. دو فرم به نام MainFormرا 

LoginForm ه کنید.به برنامه اضاف 
شود و از کاربر نمایش داده می LoginFormبا اجرای برنامه، پنجره  (2

شود که نام خواسته می
کاربری و گذرواژه خود 
را وارد کند. این فرم را 
مطابق شکل طراحی 

 کنید.
 

با زدن دکمه ورود، در صورتی که نام کاربری 
 LoginFormو گذرواژه معتبر باشد، پنجره 

برای کاربر  MainFormبسته شده و پنجره 
شود. در غیر اینصورت پیام نمایش داده می

  شود.خطایی به شکل زیر ظاهر می
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را به پروژه اضافه کرده و متد الزم برای احراز هویت  advert.mdbداده پایگاه -
اضافه کنید. سپس با توجه به  Usersجدول  Table Adapterکاربر را به 

 را بنویسید. "ورود"شده کد رخداد کلیک دکمه داده توضیحات
اطالعات کاربر  "حساب کاربری من"و در صفحه  MainForm پنجرهدر  (1

 باید نمایش داده شود.

دریافت کرده و در یک  LoginFormبرای این منظور نام کاربری را از صفحه 
ذخیره کنید. سپس با فراخوانی  MainFormدر کالس  userIdمتغیر به نام 

 اطالعات کاربر را به او نشان دهید. Usersجدول  Table Adapterمتد الزم از 
نام برای پنجره ثبت "اید؟نام نکردهقبال ثبت "در پنجره ورود با زدن دکمه  (2

. در این پنجره اطالعات کاربر (RegisterForm) شودکاربر نمایش داده می
 شود.جدید وارد می



 

259 

دار خالی شود که فیلدهای ستارهنام، ابتدا بررسی میبا زدن دکمه ثبت (3
نباشند و گذرواژه و تکرار آن با هم برابر باشند. در صورت خالی بودن هر 

دار و یا برابر نبودن گذرواژه و تکرار آن پیام مناسب یک از فیلدهای ستاره
توضیحات کد رخداد کلیک برای کاربر نمایش داده شود. با توجه به این 

 را بنویسید. "ثبت نام"ه دکم
 
 
 
 

ید بررسی شود که در صورتی که مقادیر فیلدها به درستی وارد شده بود، با (4
شده در جدول نام کاربری وارد

Users  موجود نباشد. برای این
 Tableمنظور ابتدا متد الزم را به 

Adapter  جدولUsers  اضافه کنید
و سپس این متد را در برنامه فراخوانی 

 .کنید
اضافه  Usersاگر نام کاربری معتبر بود آنگاه اطالعات کاربر جدید به جدول  (5

شود. برای این منظور ابتدا شده و پیام خوش آمدید به کاربر نشان داده می
 Usersجدول  Table Adapterمتد الزم برای افزودن کاربر جدید را به 

اضافه کنید، سپس این متد را در 
در صورت بروز  برنامه فراخوانی کنید.

استثناء در هنگام ورود رکورد جدید، 
پیام مناسبی باید به کاربر نشان داده 

 شود.

 
 سازی واحد نمایش، ثبت و ویرایش آگهیبخش ب: پیاده

ایجاد کنید و نام فرم اصلی برنامه را  #Cدر  Avdertsپروژه جدیدی با نام  (1
MainForm  بگذارید. یکTabControl  با سه صفحه به برنامه اضافه

 ها را مطابق شکل زیر طراحی کنید.کنید. صفحه فهرست آگهی
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شده در یک کنترل بندیبه صورت جدول Advertsدر این صفحه رکوردهای جدول 
data grid view شوند. عناوین تمامی فیلدها را به فارسی نمایش نمایش داده می

پیمایش های بعدی، قبلی، ابتدا و انتها برای نوانبا ع buttonدهید. چهار کنترل 
 رکوردها روی فرم قرار دهید و کدهای مناسب را برای رخداد کلیک آنها بنویسید.

خواب را به برنامه هی بر اساس آدرس و یا تعداد اتاقجوی آگوامکان جست (2
شده را جستجو، رکوردهایی که شرایط مشخص اضافه کنید. با زدن دکمه

 شوند.یلتر میدارند ف

ای انجام دهید که با وارد کردن جو بر اساس آدرس را به گونهوامکان جست (3
 های مشابه آن فیلتر شود.حروف آدرس، همه آدرس

باز شونده  فهرستها را مطابق شکل زیر طراحی کنید. صفحه فهرست آگهی (4
مقید کنید. با انتخاب نام کاربری از  Usersرا به فیلد نام کاربری از جدول 

های آن کاربر در جدول نمایش داده باز شونده، فهرست تمام آگهی فهرست
 شود.می
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یک ستون برای حذف سطر به جدول اضافه کنید و کد رخداد کلیک بر  (5
 روی آن را بنویسید.

های آن سطر در کادرهای متنی بخش ز جدول، دادهبا انتخاب هر سطر ا (6
شود. با زدن دکمه ویرایش آگهی، رکورد نشان داده می "جزییات آگهی"

های کادرهای متنی به باید با داده "کدآگهی"مشخص شده با کادر متنی 
 روزرسانی شود.

های کادرهای متنی با زدن دکمه ثبت آگهی جدید، یک رکورد جدید با داده (7
 شود.ها افزوده میول آگهیبه جد
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 راهنمای تصحیح آزمون فهرست وارسی  
 مرحله

 
 نمره

 1مرحله 
 متنی( پرونده در )نوشتن

 2مرحله 
 متنی( پرونده از )خواندن

 3مرحله 
 گرافیکی واسط )مقیدسازی

 کاربری(

 4مرحله 
 داده(پایگاه روی عملیات )انجام

 جاری  مسیر در متنی پرونده ایجاد 1
 متنی  پرونده محتویات خواندن

  متنی خطوط پرونده به دسترسی
  برنامه خطای رفع

 ارتباط ایجاد و کاربری واسط طراحی
  داده با پایگاه کاربری واسط

  رکورد درج برای کد نوشتن

2 
 شده  تعیین مسیر در جدید متنی پرونده ایجاد

  موجود متنی پرونده به داده افزودن
 متنی  پرونده محتویات خواندن

  متنی خطوط پرونده به دسترسی

 ارتباط ایجاد و کاربری واسط طراحی
  داده پایگاه کاربری با واسط

  کنترل مقیدسازی
 رکوردها  پیمایش

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

3 
 شده  تعیین مسیر در جدید متنی پرونده ایجاد

  موجود متنی پرونده به داده افزودن
  خطای برنامه رفع

 متنی  پرونده محتویات خواندن
  متنی خطوط پرونده به دسترسی

  برنامه خطای رفع

 ارتباط ایجاد و کاربری واسط طراحی
  داده با پایگاه کاربری واسط
 کنترل  سازی مقید

 رکوردها  پیمایش
  خطا رفع

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

  برنامه خطای رفع و مدیریت

نمره  حداقل
 3از  قبولی

2 1 1 2 

     نمره هنرجو

  پایگاه دادهپودمان پنجم کتاب توسعه برنامه سازی و  - 9نمره نهایی آزمون ارزشیابی پایانی واحد یادگیری شماره 
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 منابع
های درسی فنی و تالیف کتاب افزار رایانه. دفتربرنامه درسی رشته شبکه و نرم (1

 (1394) ای و کاردانشحرفه

های عات و ارتباطات. دفتر تالیف کتاباستاندارد ارزشیابی حرفه فناوری اطال (2
 (1393) ای و کاردانشدرسی فنی و حرفه

های تالیف کتاب استاندارد شایستگی حرفه فناوری اطالعات و ارتباطات. دفتر (3
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