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مهارت در برنامه نويسى با تکرار و تمرين برنامه نويسى به صورت عملى امکان پذير است، بدين منظور دو هفته 
از زمان آموزش اين درس اختصاص به انجام يک پروژه داده شده است. در اين فصل، پروژه هاى برنامه نويسى 

نمونه ارايه مى شوند. براى پرهيز از افزايش حجم کتاب، خالصه اى از آن ها در زير شرح داده مى شود.
اين پروژه ها به عنوان نمونه بوده و پس از تجزيه و تحليل اين پروژه در کالس، هنرجويان مى توانند 
محترم  هنرآموز  بديهى است که  نمايند.  انتخاب و اجرا  درس  هنرآموز  نظر  موردنظر خود را با  پروژٔه 

قسمتى از نمره عملى را به پروژه اختصاص خواهد داد.
هنرجويان عزيز توجه داشته باشند در انجام پروژه از مطالبى که در درس هاى بانک اطالعاتى، 
چندرسانه اى، شبکه، بسته هاى نرم افزارى و برنامه سازى ۱ ، ۲ و ۳ آموخته اند، استفاده کنند و آن ها را 

در پروژه به کار گيرند.
مواردى که رعايت آن ها در انجام پروژه ضرورى به نظر مى رسد را به صورت خالصه در زير ذکر 

مى کنيم تا هنرجويان مدنظر قرار دهند:
۱ــ بررسى اوليه و شناخت از مسأله و راه حل هاى آن (تجزيه و تحليل پروژه)

۲ــ رعايت اصول و قوانين يک برنامه نويسى خوب
Data Entry ۳ــ کنترل دستگاه هاى ورودى و خروجى (صفحه کليد ــ ماوس و…) در هنگام

۴ــ مديريت فرم ها (صفحات ورود اطالعات) و گزارشات خروجى
۵    ــ طراحى يک رابط کاربرپسند (User Friendly Interface) با گرافيک مناسب

و  پخش  پروژه (کنترل  در  پويانمايى)  فيلم،  تصوير،  چندرسانه اى (صوت،  عناصر  مديريت  ۶    ــ 
قطع آن ها)

۷ــ به کارگيرى ماژول هاى مناسب اکتيوايکس و API در صورت نياز در پروژه
۸    ــ مديريت کاربران پروژه

۹ــ تهيه و ايجاد برنامٔه نصب براى پروژه

انجام پروژه پايانى

فصل٨٨
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 User Manual ۱۰ــ تهيه مستندات داخلى و خارجى براى پروژه و ارائه
۱۱ــ مديريت کامل بانک اطالعاتى در پروژه (درج ــ حذف ــ ويرايش ــ جستجو)

۱۲ــ ارائه پروژه در کالس به صورت يک نمايش PowerPoint براى آگاهى بيشتر همکالسى ها 
و آشنايى هنرجو با چگونگى ارائه محتوا در يک محيط جمعى

الف) پروژه وضعيت تحصيلى دانش آموزان
Login فرم

در اين فرم، کاربر نام کاربرى و رمز خود را وارد مى کند. انواع کاربر عبارتند از:
۱ــ مدير

  قابليت ويرايش نام و رمز مدير 
( Username = admin  Password = 0000 توجه: پيش فرض)

  قابليت تعريف کاربر جديد از دو نوع معاون و دفتردار
 قابليت ويرايش کاربر موجود
 قابليت حذف کاربر موجود
  قابليت حرکت بين رکوردها

۲ــ دفتردار
  قابليت افزايش دانش آموز جديد

  قابليت ويرايش دانش آموز
  قابليت جستجوى دانش آموز براساس نام و نام خانوادگى يا شماره دانش آموزى

  قابليت حذف دانش آموز
  قابليت حرکت بين رکوردها

بخش  با  و  کند  کار  دانش آموز  مشخصات  با  مى تواند  فقط  دفتردار   : توجه 
وضعيت تحصيلى ارتباط ندارد.

۳ــ معاون
  قابليت مشاهده مشخصات دانش آموز

  قابليت ويرايش وضعيت تحصيلى
  قابليت جستجوى دانش آموز براساس نام و نام خانوادگى يا شماره دانش آموزى
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  قابليت نمايش ليست دانش آموزان

بخش  با  فقط  و  کند  کار  دانش آموز  مشخصات  با  نمى تواند  معاون   : توجه 
وضعيت تحصيلى ارتباط دارد.

و  رمزگشايى   EnCode و   DeCode تابع  دو  به وسيلٔه  اطالعات  :تمام  توجه 
رمزگذارى مى شوند. در ضمن رمز بانک ۱۲۳۴ است.

ب) مديريت کتابخانه مدرسه
  کتاب     اعضاء    کارمندان

شود.  فراهم  جستجو  و  ويرايش  حذف،  درج،  عمليات  فوق  موجوديت هاى  از  هرکدام  براى 
کتاب هاى امانت داده شده از ليست کتاب هاى موجود کسر خواهد شد.

در  شده  ثبت  کتاب هاى  کل  شده،  داده  امانت  کتاب هاى  موجود،  کتاب هاى  بر  مبنى  گزارشاتى 
کتابخانه ارائه شود.

مديريت امانت کتاب به نحوى که در کتابخانه ها مرسوم است، انجام شود.
پ) مديريت تاکسى تلفنى

موجوديت ها:
  راننده     کارمند     مشترکان

عمليات اصلى بانک اطالعاتى روى اين موجوديت ها اعمال شود.
صدور فاکتور براى مشترک، صورت حساب راننده، گزارشات روزانه، ماهيانه و ساليانه ارائه شود. 

مديريت کاربران سيستم طراحى و ارائه شود.
ت) مهدکودک

پروژه اى طراحى کنيد که بتواند مطالعه موردى که در فصل هشتم کتاب بانک اطالعاتى موجود 
است را پياده سازى و مديريت کند.

ث) دفترچه تلفن
از توضيح اين پروژه به دليل سادگى صرف نظر مى کنيم و تجزيه و تحليل و شناسايى موجوديت هاى 

آن را به عهدٔه هنرجو واگذار مى کنيم.
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کامل  راهنمای  از  می توانيد  و  می باشد  مايکروسافت  های  برنامه  کامل  راهنمای     MSDN
شامل   افزاری  نرم  های  بسته  از  اطالعاتی  نماييد.  استفاده  مثال  و  سند  مقاله،  قالب  در  ها  برنامه 

Visual Studio Office, SQL ,Html,Web,Windows و… گردآوری شده است.

از نسخه January 2000 استفاده نماييد تا با Visual Basic 6 ارتباط داشته 
باشد. نسخه های باالتر از آن با شاخه NET. ارتباط دارد.

اين بسته در قالب يک DVD ياCD ۳ ارائه می شود و در صورت نياز می توانيد آنرا از سايت 
    http://msdn.microsoft.com/subscriptions.دانلود نماييد Microsoft

 Full گزينه  حتماً  نصب  هنگام  در 
موجود  قسمتهای  تمام  تا  نماييد  انتخاب  را 
نصب  مقصد  دستگاه  روی  بر   CD ۳ روی 
جستجوی  برای  اينصورت  غير  در  شود 
نيازمنديد نصب  های   CD به  مطلبی  هر 

 (شکل ۱ــ۹)

آشنايی 
 MSDN با

(Microsoft Developer Network)

شکل ۱ــ ۹

فصل٩٩
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شکل ٢ــ ۹

شکل ۳ــ۹
زبانه  Index: اطالعات بر اساس حروف الفبا مرتب شده است و می توانيد کلمه مورد نظر را 

تايپ نماييد.

MSDN گزينه های موجود در
زبانه Contents : اطالعات دسته بندی شده است. برای يافتن اطالعات مورد نياز زير شاخه 

مورد نظر را کليک نماييد.

بعد از نصب کامل MSDN می توان با زدن کليد F1 در محيط  Visual Basic  محيط راهنما 
را مشاهده نمود (شکل ۲ــ۹).
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ـ ۹ شکل ۴ـ

زبانه Search :  برای جستجوی کلمه ای در Msdn می توان آنرا تايپ نمود و حداکثر تا ۵۰۰ 
مورد، نمايش داده می شود.

 مرتب سازی مطالب يافت شده بر اساس سه آيتم می باشد: عنوان صفحه (Title) و محل 
(Rank) و رتبه صفحه (Location)صفحه

 Search Titles) شود انجام  سند  عنوان  در  فقط  جستجو  شود:  تعيين  جستجو  محدوده 
جستجوی  و   (Math Similar Words)باشد حساس  بزرگ  و  کوچک  حروف  به  جستجو   (Only

(Results Search Previous) مجدد در همين تعداد صفحات يافت شده صورت پذيرد

شکل ۵ ــ ۹
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زبانه Favorites : در صورتی که می خواهيد صفحه ای را که باز نموده ايد در دفعات ديگر 
بدون جستجو به آن مراجعه کنيد آنرا به اين قسمت اضافه نماييد.

شکل ۶ ــ ۹

Visual Basic Documentation  گزينه  Visual Basic می توان برای دسترسی به اطالعات
را از قسمت Active Subset انتخاب نمود.

شکل ۷ ــ ۹

بعد از انتخاب و دابل کليک کردن آن، صفحه درخواستی در سمت راست نمايش داده می شود 
می شود و يا در صورتيکه دارای چندين زيرمجموعه باشد ،زيرمجموعه های آن نمايش داده می شود که 

بر اساس نياز خود يکی از آنها را انتخاب می نماييم.
به طور مثال در کد نويسی يک دکمه فرمان دستور زير تايپ می شود:
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cmdRun.Backcolor
استفاده نمود. مکان نمای چشمک زن را بر روی   MSDN بيشتر از  می توان برای اطالعات 

خصوصيت BackColor انتقال و کليد F1 را فشار دهيم.
راهنمای MSDN باز می شود و توضيحات الزم و حتی مثال درباره اين خصوصيت مشاهده 

می شود.

شکل ۸ ــ۹
کد نويسی را ادامه داده و رنگ مورد نظر را تايپ می نماييم، بر روی رنگ کليد F1 را فشار 

داده و تمام ثابت های رنگ در راهنما مشاهده می شود.
cmdRun.Backcolor=vbRed

شکل ٩ ــ ۹
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برای مشاهده ديگر ثابتها در خصوصيت های ديگر، بر روی See Also کليک نمائيد. 

شکل١٠ ــ ۹
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