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سخني با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون ،توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار ،ما را بر آن داشت تا برنامههاي درسي و محتواي
كتابهاي درسي را در ادامه تغييرات پايههاي قبلي براساس نياز كشور و مطابق با رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و برنامه
درسي ملي جمهوري اسالمي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف كنيم .مهمترين تغيير در كتابها ،آموزش و ارزشيابي مبتني
بر شايستگي است .شايستگي ،توانايي انجام كار واقعي به طور استاندارد و درست تعريف شده است .توانايي شامل دانش ،مهارت و نگرش
ميشود .در رشته تحصيلي ـ حرفه اي شما ،چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگيهاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي طراحی صفحات وب
٢ـ شايستگيهاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگيهاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها
٤ـ شايستگيهاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي
فني  و حرفهاي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي را تدوين نمودهاند كه مرجع اصلي و
راهنماي تأليف كتابهاي درسي هر رشته است.
اين درس چهارمین درس شایستگی های فنی و کارگاهی است که ویژه رشته شبکه و نرم افزار رایانه در پایه یازدهم تأليف شده است .كسب
شايستگيهاي اين كتاب براي موفقيت آینده شغلی و حرفه ای شما بسيار ضروري است .هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگيهاي
آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي به اثبات رسانيد.
كتاب درسي پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي يك يا دو واحد يادگيري است و
هر واحد يادگيري از چند مرحله كاري تشكيل شده است .شما هنرجويان عزيز پس از يادگيري هر پودمان ميتوانيد شايستگيهاي مربوط
به آن را كسب نماييد .هنرآموز محترم شما براي هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نمايد و نمره قبولي در هر پودمان
حداقل  12است .درصورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول ،فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد.
کارنامه شما در این درس شامل  ٥پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان ها
نمره قبولی را کسب نکردید ،تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی
مورد تأیید و الزم به ارزشیابی مجدد نمی باشد .همچنین این درس دارای ضریب  ٨است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنين عالوه بر كتاب درسي امكان استفاده از ساير اجزای بسته آموزشي كه براي شما طراحي و تأليف شده است ،وجود دارد .يكي از
اين اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو مي باشد كه براي انجام فعاليتهاي موجود در كتاب درسي بايد استفاده نماييد .كتاب همراه
خود را مي توانيد هنگام آزمون و فرايند ارزشيابي نيز همراه داشته باشيد .ساير اجزاي بسته آموزشي ديگري نيز براي شما در نظر
گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشاني  www.tvoccd.oerp.irميتوانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليتهاي يادگيري در ارتباط با شايستگيهاي غيرفني از جمله مديريت منابع ،اخالق حرفهاي ،حفاظت از محيط زيست و شايستگيهاي
يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگيهاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است.
شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگيها را در كنار شايستگيهاي فني آموزش ببينيد ،تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليتهاي
يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيههاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب
آمده است ،در انجام كارها جدي بگيريد.
اميدواريم با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي ،گامهاي مؤثري در جهت سربلندي و استقالل كشور و
پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت مؤثر و شايسته جوانان برومند ميهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخني با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران و نیازهای متغیر
دنیای کار و مشاغل ،برنامه درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف شد .کتاب
حاضر از مجموعه کتاب های کارگاهی است که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است .این کتاب دارای  5پودمان
است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است .همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی های
این کتاب است که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است .هنرآموزان گرامی می بایست برای هر پودمان یک
نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند .نمره قبولی در هر پودمان حداقل  12است و نمره هر پودمان از
دو بخش تشکیل می گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان ها است .از
ویژگی های دیگر این کتاب طراحی فعالیت های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی های فنی و غیرفنی از جمله
مدیریت منابع ،اخالق حرفه ای و مباحث زیست محیطی است .این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزای بستۀ آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم افزار و فیلم آموزشی در فرایند
یادگیری استفاده شود .کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری ،ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می گیرد.
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بستۀیادگیری ،روش های تدریس کتاب ،شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی،
مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب ،بودجه بندی زمانی ،نکات آموزشی شایستگی های غیر فنی ،آموزش ایمنی و
بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.
الزم به یادآوری است ،کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره  ٥پودمان بوده است .و در هنگام آموزش و
سنجش و ارزشیابی پودمان ها و شایستگی ها ،می بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی مراجعه گردد .رعایت ایمنی و بهداشت ،شایستگی های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس
استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می باشند .همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب  ٨در معدل
کل محاسبه می شود و دارای تأثیر زیادی است.
کتاب شامل پودمان های زیر است:
پودمان اول :با عنوان «کار با نرم افزار صفحه گسترده» است که ابتدا به مفهوم صفحه گسترده و اجزای آن شرح داده شده
و سپس به کاربرد قابلیت های صفحات گسترده پرداخته می شود.
پودمان دوم« :طراحی صفحات وب ایستا» نام دارد ،که در آن به مفهوم صفحات وب و کاربرد آن آموزش داده شده است
و در ادامه به ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا پرداخته می شود.
پودمان سوم :دارای عنوان «طراحی صفحات وب پویا» است .در این پودمان ابتدا ایجاد صفحات تعاملی آموزش داده شده
و در ادامه ایجاد صفحات وب پویا شرح داده شده است.
پودمان چهارم« :پیاده سازی پایگاه داده در وب» نام دارد .ابتدا ایجاد پایگاه داده در وب آموزش داده شده و در ادامه
توسعه پایگاه داده در وب شرح داده شده است.
پودمان پنجم :با عنوان«مدیریت پایگاه داده در وب» است که در آن هنرجویان ابتدا با توسعه صفحات وب پویا آشنا
می شوند و سپس روش اتصال پایگاه داده به وب شرح داده می شود.
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش بینی شده برای این درس محقق گردد.
دفتر تأليف كتابهاي درسي فني و حرفهاي و كاردانش

پودمان 1

کار با نرمافزار صفحه گسترده
نرمافزارهای صفحه گسترده ،در تمام حوزههای کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی ،دستهبندی و تحلیل دادهها،
بانکهای اطالعاتی یا گزارش گیری سروکار دارند دارای اهمیت است .از کاربردهای دیگر اين نرمافزارها در کسبوکار،
میتوان به ایجاد فرمولهای محاسباتی ،تحلیل دادهها و طراحی نمودار اشاره کرد .نرمافزار صفحه گسترده  Excelاز مجموعه
نرمافزارهای  Office 2016با داشتن ابزارهایی کارآمد و تخصصی در حوزههایی همچون امور مالی ،حسابداری ،آماری،
ریاضی و بانکهای اطالعاتی ،توانسته کاربران را در سطح وسیعی جذب کند .برنامه صفحه گسترده ،معموالً قابلیتهای
گرافیکی را برای تولید خروجی و ایجاد نمودار و انواع متعددی گزینههای قالببندی برای متن و مقادیر عددی فراهم
میسازد .در این پودمان ضمن آشنایی با ابزارهای نرمافزار  ،Excelمدیریت کاربرگ ،کار با انواع داده ،قالببندی سلولها،
فرمول نویسی ،کار با توابع ،طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربرگ را فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری 1
شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده

آیا تا به حال پی برده اید
نرم افزارهای صفحه گسترده چه کاربردی در زندگی روزمره و امور اداری دارند؟
چه کارهایی را می توان با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده انجام داد؟
تفاوت انجام عملیات محاسباتی به روش دستی و با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده چیست؟
با چه امکاناتی می توان سرعت انجام محاسبات را افزایش داد؟
هدف از این واحد شایستگی ،کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده  Excelاست.

استاندارد عملکرد
با استفاده از امکانات نرم افزار صفحه گسترده ،اعتبار داده های ورودی را کنترل کرده ،عملیات محاسباتی و
فرمول نویسی به کمک توابع و رسم نمودار را انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.
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پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

نرم افزار صفحه گسترده
رضا در یک هنرستان به عنوان دفتردار مشغول به کار است .او برای اینکه فهرست مشخصات هنرجویان
هنرستان را داشته باشد ،در یک دفتر اقدام به یادداشت مشخصات هنرجویان شامل نام ،نام خانوادگی ،نام
پدر ،تاریخ تولد ،محل صدور ،رشته تحصیلی و معدل کرد .همچنین در یک دفتر جداگانه اطالعات مربوط
به کارنامه هنرجو شامل کد درس ،نام درس ،تعداد واحد ،نمره مستمر ،نمره نهایی و معدل را ثبت کرد .پس
از مدتی رضا دریافت که با خط کشی و جدول بندی صفحات دو دفتر ،ساختار بهتری برای محاسبه معدل
هنرجویان ایجاد خواهد شد .به این ترتیب او در هر صفحه از این دفترها جدولی شامل  7ستون برای ثبت
مشخصات هنرجویان رسم کرد.
رضا در پایان نیمسال تحصیلی برای محاسبه معدل هر هنرجو به صورت دستی و به کمک ماشین حساب
نمرات مربوط به هر درس را در تعداد واحد آن درس ،ضرب و حاصل جمع آنها را محاسبه کرد و در انتهای هر
صفحه زیر جدول یک سطر دیگر برای ثبت معدل اضافه کرد .همچنین برای مشخص کردن وضعیت قبولی یا
مردودی هر درس ستونی را به این بخش اختصاص داد و نمرات هر درس را بررسی و نتیجه را در آن ستون
وارد کرد که انجام این کارها برای هر هنرجو زمان بر بود.

این محاسبه طوالنی رضا را به این نتیجه رساند که از نرم افزار مناسبی استفاده کند تا بتواند به شکل مناسبی
جداول خود را در آن ایجاد کند .نرم افزار مورد نظر رضا باید ساختار جدولی مناسبی داشته ،و به سهولت
امکان انجام محاسبات پایه همانند محاسبه مجموع ،میانگین ،حاصل ضرب ،محدود کردن عناوین وارد شده
و حتی در صورت نیاز امکان ایجاد نمودار برای درک بهتر وضعیت تحصیلی هنرجویان و چاپ نتایج را هم
داشته باشد .رضا پس از تحقیق زیاد به این نتیجه رسید که نرم افزارهای صفحه گسترده ()Spreadsheet
بهترین گزینه برای کار او هستند.
یک نرم افزار صفحه گسترده یک برنامه رایانه ای تعاملی برای فروشگاه ها ،مؤسسات و ادارات است که امکان
ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطالعات را در یک قالب جدولی فراهم می آورد .نرم افزارهای صفحه گسترده
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درواقع نتیجه توسعه و شبیه سازی کاربرگ های ( )Worksheetکاغذی حسابداری در دنیای رایانه هستند.
امروزه نرم افزار  Excelاز مجموعه نرم افزارهای اداری  Microsoft officeپرکاربردترین نرم افزار صفحه
گسترده جهان است.
در نرم افزار  Excelبسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش تعریف شده قابل انجام است .این برنامه عالوه
بر فرمول ها و توابع ،قابلیت های دیگری برای سازمان دهی داده های صفحه گسترده و مدیریت آنها ارائه می کند.
همچنین امکاناتی نظیر جست وجوی اطالعات ،مرتب سازی و فیلترکردن داده ها برای سهولت کار با داده های با
حجم باال کمک می کند .عالوه بر این ،رسم نمودار بر مبنای داده های وارد شده ازجمله امکاناتی است که برنامه
 Excelبرای ارائه بهتر گزارش ها عرضه می کند .در این کتاب از نسخه  2016این نرم افزار استفاده شده است.
فعالیت
کارگاهی

ـ نرم افزار  Excelرا اجرا کرده ،شباهت
آن را با نرم افزار  Wordبنویسید.
ـ با کمک هنرآموز خود نام بخش های
مختلف محیط کاری  Excelرا در کادر
شکل  1بنویسید.

پژوهش

دو برنامه صفحه گسترده تحت سیستم عامل و دو برنامه صفحه گسترده برخط را بنویسید و با نتیجه
پژوهش انجام شده به وسیله هم کالسی خود ،مقایسه کنید.

شکل1ـ محیط کاری نرم افزار Excel

مفاهیم پایه در صفحه گسترده
سلول ( :)Cellاز برخورد هر سطر و ستون در یک کاربرگ ،یک سلول ایجاد
می شود .سلول ها محل درج داده ها و اطالعات هستند .سلولی که بر روی آن
کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده است،
سلول فعال نامیده می شود.
سطر ( :)Rowهر کاربرگ از تعدادی ردیف افقی تشکیل شده است که به
آنها سطر می گویند .هر سطر با یک شماره مشخص می شود.
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شکل2ـ سلول فعال

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

ستون ( :)Columnهر کاربرگ از تعدادی ستون تشکیل شده است 26 .ستون اول در  Excelبا حروف
التین ( Zـ  )Aنام گذاری می شوند .بقیه ستون ها با حروف  AAتا  XFDنام گذاری می شوند.
کاربرگ ( :)Worksheetدر هر کارپوشه یک یا تعدادی صفحه وجود دارد که به آن کاربرگ گفته می شود.
یک پرونده  Excelحداقل شامل یک کاربرگ است.
کارپوشه ( :)Workbookدر محیط  Excelهر پرونده صفحه گسترده یک کارپوشه نام دارد .هر کارپوشه
از چندین کاربرگ یا صفحه کاری تشکیل شده است.
فعالیت
کارگاهی

ـ در یک صفحۀ نرم افزار ،سطر و ستون را تعیین کنید.
ـ تعداد سطرهای هر کاربرگ چند تا است؟
ـ نام خود را در سلول  M100000وارد کنید.
آدرس سلول :هر سلول با توجه به اینکه از برخورد کدام سطر و
ستون به وجود آمده است ،دارای یک آدرس است و با آن شناسایی
می شود .آدرس یک سلول از ترکیب نام ستون و سپس شماره سطر
آن تشکیل شده است .برای مثال سلول  B3محل برخورد دومین
ستون و سطر سوم است .آدرس سلول در کادر نام ()Name Box
مشخص شده است (شکل.)3

کنجکاوی

شکل 3ـ کادر نام

آیا نوشتن نام سلول به صورت  GA8با  ga8در کادر نام ،تفاوت دارد؟

  کارگاه  ١شروع کار با نرم افزار
رضا برای اینکه اطالعات مورد نظر خود را در
 Excelوارد کند ،یادگیری  Excelرا شروع کرده
است .اولین قدم برای کار عملی ،ایجاد یک پرونده
جدید است.
 ١نرم افزار  Excelرا اجرا کنید.
پس از اجرای نرم افزار ،به صورت خودکار یک
کارپوشه جدید ایجاد می شود .اما اگر از قبل
پرونده ای در  Excelباز شده است و بخواهید یک
پرونده جدید ایجاد کنید ،از منوی  Fileفرمان
 Newرا اجرا کنید و یا از فهرست الگوهای آماده،
پروندۀ مورد نیاز خود را انتخاب کنید (شکل.)4

شکل4ـ فهرستی از الگوهای آماده برای ایجاد پرونده جدید
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کاربرگ را به صورت راست به چپ تنظیم کنید (شکل.)5

شکل   5ـ راست به چپ کردن صفحه

 Data Entry 3انجام دهید.
اطالعات را مطابق شکل  6وارد کنید .هرکدام از عناوین درج شده در جدول شامل ردیف ،نام ،نام خانوادگی،
نام پدر ،شماره شناسنامه ،محل تولد و تاریخ تولد را فیلد ( )Fieldو هر سطر از جدول که شامل مشخصات
مربوط به یک شخص است را رکورد ( )Recordمی گویند.

شکل   6ـ ورود اطالعات نمونه

پنج رکورد دیگر به جدول اضافه کنید.
 ٤مکان نما را به سلول دیگر انتقال دهید.
با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید می توانید مکان نما را به سلول های مجاور منتقل کنید .برای انتقال
مکان نما به سلول های غیرمجاور در کاربرگ شامل داده ،عملکرد کلیدهای جدول  1را با قرار گرفتن در سلول
مبدأ بررسی کنید.
جدول 1ـ کلیدهای پیمایش کاربرگ
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نام کلید

سلول مبدأ

← Ctrl +

A1

← Ctrl +

G1

→ Ctrl +

G1

→ Ctrl +

XFD1

↓ Ctrl +

A1

↓ Ctrl +

A7

↑ Ctrl +

A7

↑ Ctrl +

A1048576

عملکرد کلید

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

محتوای سلول  D1و  A4را حذف کرده و مجددا ً عملکرد کلیدهای جدول را بررسی کنید .چه نتیجه ای
می گیرید؟
 5محدودۀ ( )Rangeاطالعات را انتخاب کنید.
گاهی الزم است عملیاتی روی محدودۀ مشخصی انجام شود .این محدوده انتخابی ممکن است به صورت
سطری ،ستونی و یا ترکیبی از سطر و ستون باشد .حتی ممکن است محدوده های انتخابی به صورت پیوسته
و هم جوار و یا به صورت پراکنده باشند.
با کشیدن ماوس روی محدوده مورد نظر می توان آن را انتخاب کرد .این روش هم برای محدوده های دارای
داده و هم محدوده خالی مورد استفاده قرار می گیرد .اگر در یکی از سلول های شامل داده قرار بگیرید با
فشردن کلید ترکیبی  Ctrl+Aتمام محدوده دارای داده انتخاب می شود.
برای انتخاب چند سلول مجاور هم ،می توان از کلید  Shiftبه همراه کلیدهای جهتی استفاده کرد .برای
انتخاب یک سطر شامل داده اگر اولین سلول آن سطر انتخاب شده است می توانید از کلیدهای ترکیبی
 Shift+Ctrl+ استفاده کنید .برای مثال اگر سلول  A1انتخاب شده است با فشردن کلیدهای ترکیبی
 Shift+Ctrl+ سلول های A1تا  G1انتخاب می شوند .برای انتخاب یک ستون شامل داده کدام کلیدهای
ترکیبی استفاده می شود؟
یادداشت

با استفاده از کلید  Ctrlو کلیدهای جهتی می توان در بین محدوده شامل داده جابه جا شد .نگه داشتن
کلید  Shiftهمراه آن کلیدها ضمن انتقال باعث انتخاب آن محدوده می شود.
روش دیگر انتخاب محدوده ای از سلول ها ،وارد کردن آدرس محدوده در کادر نام ( )Name Boxو
فشردن کلید  Enterاست.

کنجکاوی

برای انتخاب چند محدوده به صورت پراکنده از چه روشی استفاده می شود؟

 ٦قالب بندی سلول ها را انجام دهید.
نوع قلم ،رنگ و اندازه نوشته ها را تغییر دهید .خطوط مرزی سلول ها را مشخص کنید .برای این کار یک کادر
ساده به رنگ مشکی با استفاده از زبانه  Homeو گروه  Fontترسیم کنید (شکل.)7

شکل 7ـ تنظیمات قالب بندی
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 ٧پرونده را با نام مشخصات هنرجویان ذخیره کنید.
 ٨پرونده را ببندید.
برای بستن پرونده از منوی  Fileفرمان  Closeرا اجرا کنید.

انواع داده ها
در کاربرگ  Excelمی توان انواع داده ها را درج کرد .پس از واردکردن داده مورد نظر و فشردن هر یک از
کلیدهای جهت دار Enter ،یا  ،Tabاطالعات در سلول ثبت می شوند.
1ـ داده های متنی
در سلول های  Excelمی توان هر متن را با نویسه های دلخواه وارد کرد .فیلدهایی مانند نام ،نام خانوادگی،
شماره ملی و تلفن از نوع متنی در نظر گرفته می شوند.
2ـ داده های عددی
روی سلول های شامل داده های عددی می توان عملیات محاسباتی و مقایسه ای انجام داد .داده های عددی را
به سه دسته تقسیم می کنیم:
اعداد صحیح و اعشاری :اعداد  0تا  9و عالمت ممیز
داده های تاریخی با قالب های مختلف :برای درج تاریخ باید از نویسه های  /یا ـ برای جدا کردن اعداد
سال ،ماه و روز استفاده کرد .مانند  1998/01/15یا  Marـ 4یا 3/4
داده های زمان :برای جدا کردن داده های زمان از عالمت :استفاده می شود که ترکیبی از ساعت :دقیقه:
ثانیه است مانند  12:45یا 1:10:25
کنجکاوی

در سلولی شماره شناسنامۀ  0019584785را وارد کنید .صفرهای ابتدای عدد از بین می روند .چرا؟

یادداشت

برای اینکه  Excelاعداد را به صورت رشته در نظر بگیرد باید قبل از عدد موردنظر یک عالمت ’ قرار
داد.
3ـ داده های یادداشت
با استفاده از ابزار  New Commentدر زبانه  Reviwو یا کلید ترکیبی  Shift+F2می توانید برای سلول
یادداشت یا توضیح درج کنید .به صورت پیش فرض ،هنگام چاپ کاربرگ ،یادداشت ها چاپ نمی شوند.
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یادداشت

در زمان ورود نویسه ها برای متن توجه داشته باشید اولین نویسه عالمت مساوی نباشد.

پرکردن خودکار ()AutoFill
یکی از امکانات پرکاربرد در  Excelپرکردن خودکار سلول ها بر اساس داده های موجود در یک یا چند سلول
است.
فیلم

فیلم شماره  :11201پرکردن خودکار سلول ها

پس از مشاهدۀ فیلم فعالیت را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از  AutoFillتقویم سال  2017تا
 2020را ایجاد کنید (شکل.)8

شکل   8ـ پر کردن خودکار سلول ها با تاریخ

  کارگاه  2وارد کردن داده ها
رضا برای آشنایی با انواع داده های مختلف در  Excelقصد دارد مشخصات  3هنرجو را به انتهای پرونده
ثبت نام هنرجویان  RegisterStudentاضافه کند.
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١

پروندۀ صفحه گسترده را باز کنید.

شکل9ـ یک نمونه کاربرگ در Excel

 ٢در سطرهای  29و  30شماره ردیف وارد کنید.
سطرهای  29و  30را انتخاب کنید و روی نشانگر  AutoFillدابل کلیک کنید.
 Data Entry ٣انجام دهید.
در سلول های نام ،نام خانوادگی ،نام پدر ،شماره شناسنامه و محل صدور اطالعات را به صورت متنی وارد کنید.
در سلول تاریخ تولد و تاریخ ثبت نام اطالعات را به صورت تاریخ ،شامل روز ،ماه و سال وارد کنید .در سلول
معدل سال قبل ،عدد اعشاری وارد کنید .در سلول رشته ،رشته تحصیلی را از فهرست کشویی انتخاب کنید.
در سلول شهریه ،داده عددی وارد کنید .پس از وارد کردن عدد و فشردن  Enterبه صورت خودکار واژه ریال
به انتهای آن اضافه می شود .در سلول ساعت ثبت نام ،اطالعات را به صورت ساعت وارد کنید.
یادداشت

تاریخ ،واحد پول و عالمت ممیز ،وابسته به تنظیمات منطقه ای ویندوز ( )Regional Optionsاست.

قالب بندی سلول ها

معموالً نوع داده سلول با اولین مقدار ورودی ،تنظیم می شود و با وارد کردن مقداری از نوع دیگر تغییر
نمی کند .برای نمونه در سلول  K1عبارت 1ـ 1را وارد کنید .داخل سلول اول ژانویه نمایش داده می شود .اگر
داخل سلول  K1عدد  20را وارد کنید ،محتوای سلول به  20ژانویه تغییر می کند .برای حل این مشکل باید
در قالب بندی سلول ها نوع داده ای را تغییر دهید.
فیلم
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فیلم شماره  :11202قالب بندی سلول ها

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

پس از مشاهده فیلم ،فعالیت کارگاهی را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

در کاربرگ شکل 10نام خانوادگی  B3و  B6کامل نمایش
داده نشده است و اجازه تغییر عرض ستون  Bو همچنین
تغییر اندازه قلم سلولها را بهصورت تکتک ندارید .فرمانی
اجرا کنید که بهصورت خودکار اندازه نوشته با عرض سلول
متناسب شود.

کنجکاوی

اگر در فهرستی شامل داده اجازه تغییر قلم و عرض ستون داده نمی شود ،برای اینکه نوشته ها به درستی
در سلول ها نمایش داده شوند چه باید کرد؟

شکل10ـ تنظیم خودکار متن به اندازه عرض سلول

  کارگاه  3طراحی کاربرگ نمونه
رضا می خواهد کارنامه دستی خود را در  Excelترسیم کند (شکل.)11

شکل 11ـ یک نمونه کارنامه تحصیلی
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١
٢
٣
٤

یک کارپوشه جدید ایجاد کنید.
صفحه را راست به چپ تنظیم کنید.
نمون برگ را طراحی کنید (شکل .)11
 Data Entryرا انجام دهید (شکل .)12

شکل 12ـ واردکردن اطالعات در سلول ها

 ٥اعداد مربوط به ستون ردیف را با استفاده از AutoFillوارد
کنید.
 ٦سلول ردیف را به صورت عمودی بچرخانید.
از زبانه  Homeدر قسمت  Alignmentبر روی عالمت Orientation
کلیک کرده و گزینه  Rotate Text Upرا انتخاب کنید (شکل.)13

شکل 13ـ چرخش متن درون سلول

 ٧سلول ها را ادغام کنید.
سلول هایی که باید ادغام شوند را انتخاب کرده ،فرمان  Merge & Centerدر
زبانه  Homeرا اجرا کنید.
شکل 14ـ ادغام کردن سلول ها
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 ٨عرض ستون های  Gو  Qرا تغییر دهید.
برای تغییر عرض ستون ها ،بین دو حرف مربوط به ستون ،نشانگر ماوس را نگه دارید تا فلش دو جهته ظاهر
شود .سپس با کلیک و کشیدن ،عرض ستون را تغییر دهید .عرض ستون  Gرا کاهش و عرض ستون  Qرا
افزایش دهید .عرض ستون های Hتا  Oیکسان است .برای اینکه عرض ستون ها را دقیق وارد کنید ستون H
تا  Oرا انتخاب کنید .روی یکی از ستون های انتخابی راست کلیک کرده و فرمان  Column Widthرا انتخاب
کنید .اندازه عرض را عدد  6بر حسب نقطه ( )pointوارد کرده و روی  OKکلیک کنید.
یادداشت

اگر یک یا چند ستون انتخاب شده است با دابل کلیک روی مرز مشترک دو ستون در عناوین ستون ،
عرض هر ستون متناسب با محتوا تغییر می کند.
 9قالب بندی سلول ها را انجام دهید.
محدوده ای که داده ها را در آن وارد کرده اید انتخاب کنید و نوع قلم را به  B Nazaninبا اندازه  11تغییر
دهید .خطوط دور سلول ها را با توجه به شکل  15رسم کنید.
 10کارپوشه را با نام «کارنامه» ذخیره کنید.
 11کارپوشه را به صورت الگو نیز ذخیره کنید.
می خواهیم از پرونده کارنامه به ازای هر هنرجو استفاده کنیم .بنابراین به صورت الگو ( )Templateآن را
ذخیره می کنیم تا قابلیت ایجاد پرونده جدید براساس آن باشد .برای این کار فرمان  Save Asرا از منوی
 Fileاجرا کرده ،نام الگو و مکان ذخیره سازی آن را تعیین کرده ،در قسمت  Save As Typeگزینه Excel
 Templateرا انتخاب کنید .بهتر است مکان پیش فرض ذخیره سازی الگو را تغییر ندهید.

شکل 15ـ کاربرگ نهایی کارنامه تحصیلی
کنجکاوی

ـ پسوند پرونده های الگو در  Excelچیست؟
ـ چگونه می توان از الگوی ساخته شده مربوط به کارنامه استفاده کرد؟
13

فعالیت
کارگاهی

علی برای اینکه حساب دخل وخرج فروشگاه خود را
داشته باشد و برای مشتریان برگه خرید صادر کند،
باید اطالعات اقالم خریداری شده ،شامل ردیف،
نام کاال ،تعداد ،قیمت کاال ،تخفیف ،قیمت کل ،نام
خریدار ،شماره برگه خرید و تاریخ و همچنین اطالعات
اقالم موجود در فروشگاه شامل نام کاال و قیمت واحد
را نگهداری کند .او در انتهای هرماه برای محاسبه
سود و زیانکار خود قیمت مجموع اقالم خریداری و
یا فروخته شده را محاسبه می کند .همچنین برای
محاسبه موجودی انبار ،باید به ازای هر کاال ،مجموع
اقالم فروخته شده را از اقالم خریداری شده کم کند.
در یک پرونده جدید نمون برگ خرید (شکل )16را
رسم کرده ،سپس آن را به صورت یک پرونده  Excelو
پرونده الگو ( )Templateبا نام  factorذخیره کنید.

شکل 16ـ نمون برگ خرید

  کارگاه  4تعیین نوع داده سلول های کارنامه
رضا می داند که در برخی از ستون ها اطالعات باید در قالب خاصی وارد شوند .برای مثال نام درس از نوع متنی
و تعداد واحد و نمرات از نوع عددی هستند .بنابراین می خواهد نوع داده سلول های کارنامه را تنظیم کند.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢نوع داده مربوط به ستون های کد درس و نام درس را به  Textتغییر دهید.
 ٣نوع داده مربوط به ستون تعداد واحد را عدد صحیح انتخاب کنید.
در زبانه  Numberبرای نوع داده عددی ،گزینه  Numberرا انتخاب کنید .تعداد رقم های اعشار
(  )Decimal Placeرا به  0تغییر دهید.
کنجکاوی

زبانه  Numberگزینه های مختلفی را برای قالب بندی اعداد در اختیار قرار می دهد .جدول 2را متناسب
با عملکرد گزینه ها ،تکمیل کنید.
جدول2ـ برخی گزینه های قالب بندی اعداد
گزینه
General

عملکرد
اعداد را به صورت معمولی و بدون قالب بندی نشان می دهد.

Number
Currency
Date
Percentage
14

Text

عدد را به همراه واحد پولی که در گزینه های سیستم عامل تعریف شده است ،نشان می دهد و
می توان قالب نمایش مقادیر منفی را نیز مشخص کرد.
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٤
٥
فعالیت
کارگاهی

نوع داده سلول های پودمان ها را عددی با دو رقم اعشار انتخاب کنید.
پرونده را ذخیره کنید.
در کارپوشه  factorبرای سلول هایی که قرار است مقداری در آن وارد شوند ،نوع داده مناسب انتخاب
کنید.

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

شرایط عملکرد
استاندارد
نمره
(ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)
مکان و)...

مسئولیتپذیری ،توجه به جزئیات
شایستگی های غیرفنی
کار ،وجدان کاری ـ زبان فنی
قابل قبول
ایمنی و بهداشت

رعایت ارگونومی

حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ
امانتداری در مورد اطالعات
و آمار و ارقامی که کارفرما
برای انجام کار در اختیار 2
قرار میدهد ـ بررسی تمام
حاالت ورود داده غیرمجاز و
پیشگیری از ورود آنها

نگهداری داده و انجام محاسبات
توجهات زیست محیطی آنها بهصورت الکترونیکی کاهش
مصرف کاغذ و نوشتافزار

نگرش

دقت در تعیین نوع داده و قوانین
توجه به ایمنی و بهداشت
اعتبارسنجی ـ انتخاب گذرواژه غیرقابل قبول
محیط کارگاه
غیرقابل حدس برای کارپوشه
یا کاربرگ ـ دسترسی راحت
به عناوین سطر و ستون هنگام
پیمایش کاربرگ

1

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد کارپوشه ـ تعیین جهت
کاربرگ ـ واردکردن داده ـ
قالببندی سلول ـ ذخیره پرونده
باالتر از حد انتظار صفحه گسترده ـ پر کردن خودکار 3
سلولها ـ تعیین نوع داده    ـ ایجاد
کارپوشه الگو ـ رفع خطای ورود
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
داده
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
ورود و نمایش
صفحه گسترده روی آن نصب
دادهها
ایجاد کارپوشه ـ تعیین جهت
باشد
کاربرگ ـ واردکردن داده ـ
زمان 20 :دقیقه
در حد انتظار
قالببندی سلول ـ ذخیره پرونده 2
صفحه گسترده ـ پر کردن خودکار
سلولها ـ تعیین نوع داده
ایجاد کارپوشه ـ تعیین جهت
پایین تر از حد انتظار
کاربرگ ـ واردکردن داده

1

فرمول نویسی
فرض کنید برای خرید به فروشگاه رفته و در فروشگاه از هر کاال تعدادی انتخاب کرده اید .عالوه بر قیمت
کاالها باید درصدی را هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید .شما باید برای محاسبه جمع مبلغ
هر کاالی خریداری شده ،تعداد کاال را در قیمت کاال ضرب کرده ،سپس میزان مالیات بر ارزش افزوده را نیز
محاسبه کرده ،به کل مبلغ اضافه کنید تا پرداختی کل را به دست آورید .اگر به ازای خرید بیشتر از یک مبلغ
خاص ،تخفیفی هم در نظر گرفته شود انجام محاسبات فوق با سرعت و دقت باال با استفاده از ماشین حساب
کار سختی خواهد بود .برای این مثال و مثال های مشابه می توان از امکانات فرمول نویسی موجود در برنامه
 Excelاستفاده کرد.
کنجکاوی

فرمول مربوط به محاسبه مبلغ پرداختی با احتساب درصد تخفیف را بنویسید.

فرمول نویسی و استفاده از فرمول های آماده یکی از قابلیت های مهم  Excelهستند .فرمول ها ،عبارت های
محاسباتی یا مقایسه ای هستند که با کمک عملگرها ،روی مقادیر عددی یا غیرعددی عملیاتی را انجام
می دهند .فرمول ها در  Excelبا عالمت = شروع می شوند .فرمول را می توان به صورت مستقیم در سلول یا از
16
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طریق کادر فرمول درج کرد .پس از درج فرمول بر اساس قواعد خاص ،نرم افزار محاسبات را انجام داده ،نتیجه
را در همان سلول نمایش می دهد .هر فرمول می تواند یک یا چند قسمت داشته باشد.
اجزای فرمول عبارت اند از :ثابت ها ،آدرس سلول ها ،عملگرها و انواع تابع ها.
ثابت ها :مقادیری هستند که تغییر نمی کنند .مث ً
ال در فرمول  = )A1+A5( /5عدد  5یک مقدار ثابت است.
آدرس سلول :خانه ای که مقدار آن در فرمول استفاده می شود .در فرمول  =(A1+A5)/5از دو آدرس A1
و  A5استفاده شده است.
عملگرها :عملگرهای محاسبات ریاضی ،مقایسه ای و منطقی و رشته ای از انواع مختلف عملگرها هستند .در
عبارت  =(A1+A5)/5از عملگرهای  +و /استفاده شده است.
جدول 3ـ عملگرهای محاسباتی یا ریاضی
عملگر

توضیحات

مثال

%

درصد

%15

^

توان رسانی

2^3

*
/

ضرب
تقسیم

4*3
4/2

+
ـ

جمع
تفریق و قرینه

10+15
25ـ 470ـ

  کارگاه  5درج فرمول های ساده
در این کارگاه قصد داریم فرمول مربوط به قیمت
کل و جمع کل را درج کنیم.
 ١یک کاربرگ جدید ایجاد کنید (شکل.)17
 ٢فرمول محاسبه قیمت هر قلم کاالی
خریداری شده را وارد کنید.
در سلول  E3عالمت = را تایپ کنید .سلول
مربوط به تعداد ( )C3را کلیک کنید .عالمت
* را از صفحه کلید فشار دهید .سلول مربوط
به قیمت واحد ( )D3را کلیک کنید.
 ٣فرمول را اجرا کنید.
شکل 17ـ درج فرمول ساده
کلید  Enterرا برای محاسبه نتیجه بفشارید.
 ٤فرمول را برای محاسبه قیمت سایر کاالهای خریداری شده استفاده کنید.
برای اینکه فرمول برای سایر سلول های ستون قیمت اعمال شود .دستگیره  Autofillرا تا سلول  E9بکشید.
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 ٥فرمول جمع کل قیمت کاالهای خریداری شده را وارد و اجرا کنید.
روی سلول روبه روی جمع کل ( )E10کلیک کنید .عالمت = را تایپ و سلول  E3را کلیک کنید .عالمت  +را
از صفحه کلید بفشارید .سلول  E4را کلیک کرده ،تایپ عالمت  +و درج آدرس سلول بعدی را برای سلول های
تا  E9تکرار کنید و کلید  Enterرا بفشارید.
 ٦عرض ستون قیمت واحد را کاهش دهید و خطای رخ داده را بررسی و رفع کنید.
هنگامی که عرض سلول برای نمایش محتویات کافی نباشد ،خطایی رخ می دهد و عالمت  #####در سلول های
این ستون دیده می شود .برای رفع خطا ،عرض سلول را افزایش دهید.
پس از رفع خطا

قبل از رفع خطا

شکل 18ـ رفع خطای #####
یادداشت

با دابل کلیک روی خط جداکننده عنوان ستون ها ،عرض سلول به اندازه طوالنی ترین محتوای درج شده
در آن ستون تغییر می کند.

فعالیت
کارگاهی

ـ پرونده  factorرا بازکرده و
فرمول مربوط به قیمت کل را
وارد کنید.
تعداد*قیمتکاال=   قیمتکل
ـ در فرمول باال به جای عملگر*
فاصلۀ خالی درج کنید .چه
خطایی بروز می کند؟
ـ کاربرگ شکل  19را ایجاد
کنید .برای حقوق پرداختی
فرمول باال را وارد کرده ،سپس
فرمول را به تمام سلول های
پایین آن تعمیم دهید.

یادداشت

اگر به جای استفاده از عملگرهای ریاضی یا عالئم جداکننده در فرمول ها از عالمت فاصله استفاده کنید
خطای ! #NULLظاهر می شود.
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شکل 19ـ جدول فهرست حقوق کارمندان
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آدرس دهی
آدرس دهی در فرمول
آدرس ،یک سلول یا محدوده ای از سلول های کاربرگ را مشخص می کند .آدرس سلول یا سلول ها برای ارجاع
دادن در فرمول ها استفاده می شود .با استفاده از آدرس دهی می توان از داده های بخشی از کاربرگ در یک
فرمول استفاده کرد و یا مقدار یک سلول را در چندین فرمول مورد استفاده قرار داد .همچنین می توان از
سلول های کاربرگ دیگر که در یک کارپوشه قرار دارند در فرمول استفاده کرد یا آدرس سلول های موجود در
کارپوشه دیگر را در فرمول به کار برد که این نوع آدرس دهی را آدرس دهی خارجی ()External Reference
می گویند.
آدرس دهی سطر و ستون
استفاده از ترکیب ستون برای نمایش ستون و عدد برای نمایش سطر است.
فعالیت
کارگاهی

با مثال هایی که از آدرس دهی سطر و ستون در جدول  4آورده شده است .جدول را تکمیل کنید.
جدول 4ـ آدرس دهی سلول
برای آدرس دهی به

تعداد سلول ها

مثال

سلول ستون  Aو سطر 5

A5

سلول های ...

A5 : A10
B1 :E1
5:5

تمام سلول های سطرهای  ...تا  ...شامل  ...ستون ها

5:10
A:A

تمام سلول های ...

A:C
A5 : E10

آدرس دهی به کاربرگ های دیگر
در زمان فرمول نویسی می توان از آدرس سلول موجود در کاربرگ دیگر استفاده کرد .برای مثال اگر بخواهید
حاصل جمع سلول های  A1و  A2از کاربرگ  Sheet2را محاسبه کنید ،از فرمول زیر استفاده کنید.
=Sheet2!A1+Sheet2!A2
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  تفاوت آدرس دهی نسبی ،مطلق و ترکیبی
آدرس دهی نسبی :در آدرس دهی نسبی ،سلولی که در فرمول مورد استفاده قرار می گیرد مانند  A1ترکیبی
از حروف و اعداد و بدون عالمت خاص هستند .اگر با استفاده از پر کردن خودکار ،فرمول را در خانه های دیگر
نسخه برداری کنید یا از پرکردن خودکار ( )AutoFillاستفاده کنید ،آدرس دهی فرمول نیز تغییر می کند
و آدرس سلول ها متناسب با سلول های جابه جا شده به صورت خودکار تنظیم می شود .مث ً
ال اگر سلول C1
دارای فرمول  =A1+B1است ،آنگاه با نسخه برداری کردن فرمول سلول  C1در سلول  ،C2محتوای سلول به
فرمول  =A2+B2تغییر می یابد.
در فعالیت کارگاهی شکل  19فرمول نوشته شده برای نفر اول را نمیتوانستید برای نفر بعدی نسخهبرداری کنید
چون سلول درصد کسر مالیات آدرسش با نسخهبرداری تغییر میکند .برای حل این مشکل میتوانید از آدرس
مطلق استفاده کنید.
آدرس دهی مطلق :برای آدرس دهی مطلق از کاراکتر  $قبل از نام ستون و شماره ردیف استفاده می شود.
در آدرس دهی مطلق آدرس استفاده شده در فرمول ،همیشه به سلول مشخص شده اشاره دارد .اگر سلول
دارای فرمول به محل دیگری نسخه برداری شود ،آدرس مطلق ثابت باقی می ماند .برای مثال اگر سلول C1
دارای فرمول  =$A$1+$B$1است و این فرمول را به سلول  ،C2نسخه برداری کنید آنگاه آدرس فرمول
همان  =$A$1+$B$1باقی می ماند.
آدرس دهی ترکیبی :دارای آدرس دهی مطلق و نسبی است .اگر سلول دارای فرمول جابه جا شود ،آدرس
مطلق ثابت باقی می ماند و آدرس دهی نسبی به تناسب تغییر می کند .برای مثال اگر سلول  C1دارای فرمول
 =$A$1+B1است و فرمول را به سلول  ،C2نسخه برداری کنید ،آدرس مطلق فرمول ثابت مانده اما آدرس
نسبی به تناسب میزان جابه جایی تغییر می کند و فرمول سلول  C2برابر  =$A$1+B2می شود.
یادداشت

در زمان استفاده از آدرس سلول در فرمول ،با فشردن متناوب کلید  ،F4آدرس دهی از نسبی به مطلق
و ترکیبی و دوباره به نسبی تغییر می کند.

  کارگاه  6تغییر شیوه آدرس دهی
در پرونده مربوط به حقوق کارمندان ،هنگام تعمیم فرمول به سلول های پایین تر محاسبات به درستی انجام
نمی شود .زیرا سلول درصد کسر مالیات به صورت نسبی در فرمول آدرس دهی شده است و تعمیم دادن باعث
می شود آدرس سلول ها به نسبت تغییر یابند .باید در فرمول ،آدرس سلول درصد کسر مالیات به صورت مطلق
تنظیم شود تا هنگام تعمیم دادن فرمول ،آدرس تغییر نکند.
 ١پرونده حقوق کارمندان را بازکنید.
 ٢سلول حقوق پرداختی را در حالت ویرایش قرار دهید.
روی سلول کلیک کرده ،کلید  F2را برای ویرایش فرمول فشار دهید.
 ٣آدرس سلول درصد کسر مالیات را مطلق کنید.
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روی آدرس مربوط به سلول درصد کسر مالیات درون فرمول کلیک کنید .برای تبدیل کردن سلول نسبی
به مطلق کلید  F4را فشار دهید .در ابتدای حرف مربوط به ستون و شماره مربوط به سطر از آدرس سلول،
عالمت  $را مشاهده می کنید که نشان دهنده مطلق بودن آن سلول است .برای تأیید ،کلید  Enterرا
بفشارید.
 4فرمول ویرایش شده را روی سایر سلول ها تعمیم دهید.

جدول پویا
پس از واردکردن اطالعات در جدول های  Excelو قالب بندی سلول ها ،اگر یک رکورد جدید به انتهای جدول
اضافه شود ،قالب جدول ممکن است تغییر کند و به قالب بندی مجدد نیاز شود .یکی از امکانات  Excelایجاد
یک جدول پویا است .برای سازمان دهی مجموعه ای از داده ها می توان از جدول پویا استفاده کرد .زمانی که
جدول پویا ایجاد می شود ،می توان داده ها را مستقل از داده های خارج از محدوده تعریف شده آن جدول
مدیریت و بررسی کرد.
برای تبدیل اطالعات وارد شده در یک محدوده به جدول پویا،
پس از انتخاب سلول های محدوده مورد نظر از زبانه  Homeدر
بخش  Stylesروی  Format as Tableکلیک کرده و یک قالب
دلخواه برای جدول انتخاب کنید .در کادر بازشده آدرس محدوده
جدول نشان داده می شود (شکل  .)20اگر جدول دارای عنوان
است گزینه  My table has headersرا عالمتدار کنید .اکنون
با اضافه کردن رکورد به هر بخش از جدول ،قالب بندی جدول
شکل 20ـ ایجاد جدول پویا
حفظ می شود.
فعالیت
کارگاهی

جدول مربوط به برگه خرید در پرونده  factorرا به صورت جدول پویا تنظیم کنید.

  کارگاه  7ثابت نگه داشتن سطر یا ستون در پیمایش رکوردها
رضا متوجه شد که با افزایش تعداد هنرجویان ثبت نام شده ،هنگامی که اطالعات انتهایی جدول را برای
واردکردن اطالعات پیمایش می کند ،عنوان جدول مشاهده نمی شود و این امر کار ورود اطالعات وی را با
مشکل مواجه کرده است .راه حل این مشکل ،ثابت نگه داشتن سطر عنوان جدول است.
 ١پرونده  RegisterStudentرا بازکنید.
 ٢سطر عنوان را ثابت نگه دارید.
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سلول  A4را انتخاب کنید .در زبانه  Viewاز بخش  Windowsابتدا
 Freeze Paneرا انتخاب کرده ،سپس فرمان  Freeze Top Rowرا اجرا
کنید .تا اولین سطر در زمان پیمایش به سمت پائین ثابت باقی بماند.

شکل 21ـ فرمان Freeze Pane

 ٣یک رکورد جدید انتهای جدول درج کنید.
با پیمایش رکوردها همچنان عناوین جدول مشاهده می شوند.
 4سطر عنوان را از حالت ثابت خارج کنید.
فعالیت
کارگاهی

ـ در پرونده  factorفرمانی اجرا کنید که سطرهای باالتر از سطر شماره  8از کاربرگ ،هنگام پیمایش
ثابت بمانند.
ـ عملکرد  Freeze Paneو  Freeze First Columnرا بررسی کنید.
  کارگاه  8مرتب سازی داده ها
معموالً پس از مدتی کار کردن با یک پرونده در  ،Excelبه دلیل افزایش حجم اطالعات ،الزم است داده ها
بر اساس شرایط خاص مرتب شوند .رضا می خواهد مشخصات هنرجویان را به ترتیب حروف الفبا به صورت
صعودی به مدیر اعالم کند.
 ١پرونده  RegisterStudentرا بازکنید.
 ٢ستون معیار مرتب سازی را تعیین کنید.
سلول نام خانوادگی را با کلیک کردن انتخاب کنید.
 ٣جدول را صعودی مرتب کنید.
چه عملی انجام می دهد؟
کلیک کنید .عالمت
در زبانه  Dataاز بخش  Sort & Filterروی عالمت
 ٤شماره گذاری اعداد مربوط به ستون ردیف را با استفاده از  AutoFillاصالح کنید.
برای این کار شماره های  1و  2را برای رکوردهای اول و دوم وارد کنید .سپس روی دستگیره AutoFill
دابل کلیک کنید.
 ٥پرونده را ذخیره کنید.

فعالیت
کارگاهی
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ـ در پرونده  RegisterStudentفهرست را برحسب معدل به صورت نزولی مرتب کنید.
ـ پرونده  RegisterStudentرا بر اساس نام خانوادگی و سپس برحسب تاریخ تولد مرتب کنید.
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  کارگاه  9فیلتر کردن داده ها
مدیر هنرستان از رضا خواسته است رکوردهای اطالعات هنرجویان رشته رایانه را به صورت جداگانه فهرست
کند .برای پیدا کردن رکوردهایی با شرایط خاص از میان حجم زیاد اطالعات ،بهتر است از امکان فیلتر
کردن  Excelاستفاده شود .فیلتر کردن این امکان را به کاربر می دهد که از بین صدها یا هزاران رکورد ،تنها
رکوردهایی که دارای معیارهای خاصی هستند نمایش داده یا چاپ کنند.
 ١پرونده  RegisterStudentرا بازکنید.
 ٢روی کاربرگ ،فیلتر اعمال کنید.
روی یکی از سلول های جدول که دارای داده است کلیک کنید .در زبانه  Dataدر بخش  Sort & Filterروی
فرمان  Filterکلیک کنید .با اجرای این فرمان عالمت فلش در تیتر جدول ظاهر می شود.
 ٣مقادیر فیلتر را تعیین کنید.
فلش مربوط به رشته را بازکنید .عالمت گزینه  Select Allرا برداشته و فقط رشته رایانه را عالمت دار کنید.
با توجه به اینکه فیلتر را روی چه فیلدی و از چه نوعی انجام می دهید ،در زیرمنوی فیلتر گزینه های متفاوتی
مشاهده می شوند .به دلیل اینکه ستونی که برای فیلتر کردن انتخاب شده است دارای مقادیر متنی هستند،
در این بخش  Text Filtersرا مشاهده می کنید.
 ٤اعمال فیلتر را تأئید کنید.
برای مشاهده نتیجه روی  OKکلیک کنید .در نوار وضعیت نیز تعداد رکوردهای فیلتر شده از کل رکوردها
نمایش داده می شود (شکل.)22

شکل 22ـ اعمال فیلتر بر روی فیلد رشته و مشاهده نتیجه آن
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فعالیت
گروهی

به کمک هم گروهی خود جدول  5را کامل کنید.
جدول  5ـ معیارهای فیلتر کردن برای نوع داده عددی
برابر بودن

کمتر یا مساوی با

 ٥فیلتر را بردارید.
پس از اعمال فیلتر روی یک فیلد ،عالمت قیف روی فلش دیده می شود.
برای برداشتن فیلتر ،فلش را بازکرده Clear Filter From ،را اجرا کنید
(شکل .)23
شکل 23ـ برداشتن فیلتر
کنجکاوی

گزینه های مربوط به فیلتر تاریخ ثبت نام ( )Date Filtersبا معدل ( )Number Filtersچه تفاوتی
دارد؟

  کارگاه  10مدیریت سلول ها و کاربرگ ها
گاهی الزم است بین سلول هایی که شامل داده ها هستند ،سلول یا سلول های جدید درج و یا حذف شوند این
مسئله در مورد کاربرگ ها نیز صدق می کند.
 ١پرونده  RegisterStudentرا بازکنید.
 ٢یک رکورد باالی ردیف شماره  10شامل مشخصات خودتان اضافه کنید.
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برای ایجاد سطر یا ستون خالی پس از انتخاب سلول مورد نظر،
از زبانه  ،Homeدر بخش  Cellsروی  Insertکلیک کنید و از
منوی باز شونده گزینه مورد نظر را با توجه به شکل  24انتخاب
کنید.
فعالیت
کارگاهی

درج سلول ها
درج سطرها

درج ستون ها
درج کاربرگ

شکل 24ـ فرمان های درج

در کاربرگ  RegisterStudentsبین سطر  12و  13یک سطر اضافه کرده و مشخصات یک هنرجو
را اضافه کنید.
 ٣یک نسخه مشابه از آخرین رکورد جدول ،ابتدای کاربرگ ایجاد کنید.
سطر مورد نظر را انتخاب کرده ،کلید  Ctrl+Cرا بفشارید و یا با راست کلیک گزینه  Copyرا انتخاب کنید.
سپس سطری که قرار است سطر انتخاب شده باالی آن درج شود را انتخاب کرده ،پس از راست کلیک گزینه
 Insert Copy cellsرا انتخاب کنید .انتقال یک سطر بین سطرهای دیگر چگونه انجام می شود؟

کنجکاوی

برای نسخه برداری یا انتقال یک ستون چه کاری باید انجام داد؟

 ٤ستون مربوط به ساعت ثبت نام را حذف کنید.
برای حذف سلول ،سطر یا ستون پس از انتخاب سلول در
زبانه  Homeاز بخش  Cellsفرمان  Deleteرا انتخاب کرده
و گزینه مناسب را کلیک کنید (شکل.)25

حذف عنوان نمودار
حذف سطرها
حذف ستون ها

حذف کاربرگ

شکل 25ـ گزینه های حذف

برای پاک کردن محتویات داخل یک یا چند سلول ،پس از انتخاب سلول یا سلول های مورد نظر ،کلید
 Deleteاز صفحه کلید را بفشارید .با این کار فقط محتوای سلول ها پاک می شوند و سلول ها و قالب بندی های
تعیین شده از جمله رنگ متن ،خطوط حاشیه و نوع قلم همچنان حفظ می شوند.
اگر قصد پاک کردن بخشی از محتوای سلول را دارید باید سلول را در حالت ویرایش قرار دهید .برای این
منظور روی سلول دابل کلیک کرده یا کلید  F2را از صفحه کلید بفشارید.
فعالیت
کارگاهی

نام خانوادگی سلول  C10را به "علوی" تغییر دهید.
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کنجکاوی

پس از انتخاب کل ستون یا کل سطر و راست کلیک روی ناحیه انتخابی ،فرمان Clear Contents
مشاهده می شود .این فرمان چه تفاوتی با فرمان Delete Cellsدارد؟ فشردن کلید  Deleteاز

صفحه کلید معادل کدام یک از فرمان های تدریس شده است؟

 ٥نام کاربرگ را به «  مشخصات هنرجویان» تغییر دهید.
برای تغییر نام کاربرگ ،روی زبانه نام کاربرگ راست کلیک کرده و فرمان  Renameرا اجرا کنید .نام جدیدی
برای کاربرگ تایپ کرده و با فشردن کلید  Enterاز صفحه کلید آن نام را تأیید کنید.
 ٦یک نسخه مشابه از کاربرگ «مشخصات هنرجویان» ایجاد کنید.
روی نام کاربرگ راستکلیک کرده و گزینه  Move or Copyرا اجرا
کنید .در کادر بازشده با انتخاب گزینه  Create a copyیک نسخه دیگر
از کاربرگ انتخابشده ایجاد میشود (شکل.)26
برای انتقال یا ایجاد نسخه مشابه کاربرگ به محل جدید ،در قسمت
 ،To bookاز میان فهرست پرونده های  Excelکه باز هستند پرونده
مقصد را انتخاب کنید یا با انتخاب  New bookیک کارپوشه جدید
به عنوان مقصد ایجاد کنید .چه روش دیگری برای انتقال و نسخه برداری
کاربرگ وجود دارد؟

شکل 26ـ انتقال یا ایجاد نسخه مشابه کاربرگ

 ٧کاربرگ جدید و کاربرگ هنرجویان را انتخاب کنید.
برای مدیریت کاربرگ ،ابتدا باید آن را انتخاب کنید برای انتخاب یک کاربرگ روی نام آن کلیک کنید .برای
انتخاب چند کاربرگ کنار هم ،روی اولین کاربرگ کلیک کرده ،سپس کلید  Shiftرا نگه داشته و روی آخرین
کاربرگ کلیک کنید .برای انتخاب چند کاربرگ به صورت پراکنده کافی است کلید  Ctrlرا نگه داشته و سپس
روی کاربرگ های دلخواه یک بار کلیک کنید .کاربرگ های انتخاب شده با رنگ دیگری مشخص می شوند.
برای اینکه کاربرگ ها از حالت انتخاب خارج شوند ،روی کاربرگ دیگری غیر از کاربرگ های انتخابی کلیک
کنید یا روی نام یکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده و گزینه  Ungroup sheetsرا انتخاب
کنید.
 ٨رنگ زبانه کاربرگ های انتخاب شده را تغییر دهید.
برای متمایز کردن هر کاربرگ ،می توان زبانه آن را به رنگ دلخواه تغییر داد .روی نام یکی از کاربرگ های
انتخاب شده راست کلیک کرده و فرمان  Tab Colorرا انتخاب کنید .سپس رنگ زبانه کاربرگ را انتخاب
کنید .با جابه جایی بین کاربرگ ها ،رنگ تعیین شده برای آنها مشخص می شود.
 ٩کاربرگ جدید را حذف کنید.
پس از انتخاب کاربرگ یا کاربرگ های مورد نظر ،روی یکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده
و گزینه  Deleteرا انتخاب کنید .اگر کاربرگ خالی است پیام تأیید حذف ظاهر نمی شود و کاربرگ حذف
می شود؛ اما اگر کاربرگ دارای محتوا است ،پیام تأیید حذف ظاهرشده و با تأیید آن ،کاربرگ حذف می شود.
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یادداشت

امکان بازگرداندن کاربرگ حذف شده با فرمان  Undoوجود ندارد .اگر کاربرگی را به طور سهوی حذف
کردید ،پس از حذف تنها راه آن است که بدون ذخیره کردن پرونده ،آن را ببندید تا حذف کاربرگ
ذخیره نشود.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

درج فرمول با شیوههای مختلف آدرسدهی
ـ درج ،حذف و نسخهبرداری سطر ،ستون و
باالتر از حد
سلول ـ مرتبسازی و فیلتر کردن دادهها ـ 3
انتظار
ایجاد جدول پویا ـ مدیریت کاربرگ ـ رفع
خطا   های احتمالی
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که
درج فرمول با شیوههای مختلف آدرسدهی
فرمول نویسی نرمافزار صفحه گسترده روی در حد انتظار ـ درج ،حذف و نسخهبرداری سطر ،ستون و
2
آن نصب باشد
سلول ـ مرتبسازی و فیلتر کردن دادهها ـ
دقیقه
زمان10 :
مدیریتکاربرگ
پایین تر از حد
انتظار

درج فرمول ساده ـ درج ،حذف و
نسخهبرداری
سطر و ستون

1

توابع
در یک هنرستان ،دبیر ریاضی تصمیم گرفته است برای افرادی که نمره آنها از میانگین نمرات کل هنرجویان
در این درس کمتر است ،کالس رفع اشکال برگزار کند .برای محاسبه میانگین نمرات درس ریاضی از چه
فرمول ،روش و ابزارهایی استفاده می کنید؟ تا چه اندازه به صحت اطالعات محاسبه شده اطمینان دارید؟ برای
محاسبه تعداد افرادی که نمرات آنها از میانگین کمتر است و یا استخراج نام افرادی که باالترین و کمترین
نمره را کسب کرده اند از چه فرمولی استفاده می کنید؟ در پرونده factorاگر تعداد ردیف های برگه خرید
بیشتر شود بازهم باید سلول ها را یکی یکی با هم جمع کنیم؟ برای حل این مشکالت باید از توابع محاسباتی
 Excelاستفاده کنیم.
کنجکاوی

فرمول مربوط به روش محاسبه میانگین نمرات درس را بنویسید.
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نرم افزار  Excelدارای تعداد زیادی تابع ریاضی و آمار است .به کمک این توابع می توان عملیات محاسباتی
را بهراحتی انجام داد .در برخی موارد برای انجام یک عمل خاص ،هم می توان از عملگر و هم از تابع استفاده
کرد اما استفاده از تابع کار را ساده تر می کند.
شکل کلی درج تابع در فرمول:

(آرگومان های ورودی) نام تابع =

تابع پس از انجام عملیات بر روی آرگومان ها ،درصورتیکه خطایی رخ ندهد ،نتیجه را محاسبه کرده و در
سلول نشان می دهد .آرگومان ها با عالمت; یا  ,از هم جدا می شوند .عالمت جداکننده به تنظیمات ویندوز
وابسته است .توابع از نظر تعداد آرگومان هایشان به سه دسته تقسیم می شوند:
 ١توابع فاقد آرگومان
 ٢توابع دارای تعداد آرگومان مشخص
 ٣توابع دارای چند آرگومان
جدول  6ـ توابع و آرگومانهای آنها
نام تابع

توضیحات

این تابع ها هیچ ورودی یا آرگومانی ندارند
)(PI
اما باید حتماً پرانتز باز و بسته پس از نام
)(Rand
تابع قرار بگیرد.
Sum

)(= PI
)(= Rand

تابع یک آرگومان دارد )= Sum(A1: A7
این تابع می تواند چند ورودی داشته باشد.
تابع دو آرگومان دارد )= Sum(A1: A3 ; B4 : B7
تابع سه آرگومان دارد )= Sum(A1:A7;D1:D7;G1:G7

یادداشت

تابع  Sumمی تواند حداکثر  255ورودی داشته باشد.

فعالیت
کارگاهی

ـ عملکرد توابع  PIو  Randرا بررسی کنید.
ـ مثالی از تابع میانگین با توجه به کتاب همراه هنرجو انجام دهید.

28

مثال

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

جدول7ـ توابع پرکاربرد در Excel
نام تابع

ساختار تابع

مثال

توضیح

Sum

)…; = SUM (Number1; Number2مجموع مقادیر عددی
موجود در سلولهای مجاور
یا غیرمجاور را محاسبه
می کند.

IF

;] = IF (Logical_test; [Value_if_trueشرطی را بررسی میکند
)] [Value_if_falseکه در صورت درست بودن
شرط ،آرگومان دوم در نظر
گرفته میشود و در غیر این
صورت آرگومان سوم تابع
در نظر گرفته میشود.
برای محاسبه مجموع
حاصلضرب ها

)= SUM (A1:B7
)= SUM (A1; A5; B8; C10

A1=18
;= IF(A1>=10

)"مردود" ; "قبول"

= SUMPRODUCT(A1:F1
); A3:F3

= SUMPRODUCT(array1;array2;….) SumProduct

  کارگاه  11نوشتن فرمول با استفاده از توابع
 ١پرونده  factorرا بازکنید.
 ٢فرمول جمع کل را با تابع بازنویسی کنید.
در برگه خرید شکل  16بهجای رابطه جمع کل نوشته شده از فرمول  SUMاستفاده کنید .برای درج تابع
می توانید نام آن را تایپ کنید یا از دستور  Insert Functionاز زبانه Formulaاستفاده کنید .چه روش
دیگری برای درج تابع وجود دارد؟
 ٣در رکورد سوم قیمت کاال را با حروف وارد کنید و خطای رخداده را بررسی و رفع کنید.
زمانی که نوع آرگومان ورودی تابع یا مقدار استفادهشده در فرمول اشتباه باشد ،برای تابع قابلمحاسبه نیست
و خطای  Valueظاهر می شود .برای رفع این نوع خطا می توان نوع داده نامناسب را اصالح کرد ،مقدار سلول
 D4را به عدد تغییر دهید.
پس از رفع خطا

قبل از رفع خطا

شکل 27ـ رفع خطای Value

29

اگر در سلولی محدوده را بدون نام تابع بنویسید خطای  Valueرخ می دهد مث ً
ال نوشتن )=(A1: A5

یادداشت

 ٤در سلول جمع کل نام تابع را به  Samتغییر داده و خطای رخداده را بررسی و رفع کنید.
وقتی نام یا آدرس سلول اشتباه است ،خطای ? #Nameرخ می دهد .برای اصالح خطا شکل صحیح فرمول
را وارد کنید .واژه  Samرا به SUMتغییر دهید.
پس از رفع خطا

قبل از رفع خطا

شکل 28ـ رفع خطای ?#Name

یادداشت

اگر در فرمول  =A+A2به جای آدرس  A1از  Aاستفاده شود خطای? #Nameرخ می دهد.

٥

فیلم شماره  :11203به کارگیری تابع SUMPRODUCT

فیلم

٦
کنجکاوی

30

فیلم زیر را مشاهده کرده و جمع کل را به کمک تابع  SUMPRODUCTمحاسبه کنید.

با استفاده از محاسبۀ مجموع واحدها ،معدل هنرجو را حساب کنید.
اگر مجموع واحدها را صفر وارد کنید ،چه خطایی بروز میکند؟
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  کارگاه  12استفاده از تابع IF

در ستون «نتیجه» پرونده کارنامه وضعیت قبولی یا مردودی هر درس هنرجو نوشته می شود .رضا قصد دارد
به کمک تابع  IFمقدار این ستون را محاسبه کند.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 2ستون مربوط به نتیجه را انتخاب کنید.
 3برای درج تابع از زبانه  Formulasبر روی  Insert Functionکلیک کنید.
 4نام تابع را جست وجو کنید (شکل.)29
درصورتیکه محل تابع  IFدر فهرست توابع را نمی دانید
می توانید آن را جست وجو کنید .پس از تایپ تابع if
روی دکمه  Goکلیک کنید (شکل .)29تابع در بخش
 select a functionانتخاب می شود .روی دکمه OK
کلیک کنید.

شکل 29ـ جست وجوی نام تابع

 5مقدار آرگومان های تابع را تعیین کنید.
در قسمت  Logical_testعبارت
شرطی را وارد کنید (شکل.)30
 F11سلول نمره نهایی است که برای
قبولی باید مقدارش بزرگتر از 12
باشد.
 Value_if_trueمقداری است که
در صورت برقرار بودن شرط باید در
سلول درج شود .مقدار «قبول» را
وارد کنید.
شکل 30ـ تعیین آرگومان های تابع IF
 Value_if_falseبرای برقرار نبودن
شرط استفاده می شود .مقدار «مردود» را در این بخش وارد کنید.
نیازی به واردکردن عالمت گیومه نیست .چون مقدار واردشده متنی است  Excelآن را درون عالمت گیومه
قرار می دهد.
 6فرمول را با استفاده از  AutoFillبرای سایر سلول های «  نتیجه» تعمیم دهید.
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   خطاهای فرمول نویسی
هنگام کار کردن با  Excelبهویژه زمانی که فرمولی درج می شود ممکن است با خطاهایی مواجه شوید .در
کارگاه های قبل با برخی از این خطاها مواجه شده اید .یکی از این خطاها ،خطای ! #REFاست که در سه
حالت رخ می دهد.
حالت اول :اگر سلولی که فرمول به آن ارجاع دادهشده است حذف شود این خطا رخ می دهد .فرض کنید
در سلول  C1رابطه  =A1+B1استفادهشده است .اگر سلول  A1و یا ستون  Aرا حذف کنید خطای !#REF
در سلول  C1رخ میدهد و محتوای سلول  C1بهصورت  =#REF!+B1خواهد بود.
حالت دوم :انتقال محتویات آدرس سلولی در سلولهایی که در فرمول به آن ارجاع داده شده است .فرض
کنید در سلول  C1رابطه  =A1+B1استفاده شده است ،اگر سلول  B1را انتخاب کرده پس از  Cutکردن آن
را در سلول  A1درج کنید ( )Pasteخطای ! #REFدر سلول  C1رخ میدهد و محتوای سلول  C1بهصورت
 =#REF! +B1خواهد بود.
حالت سوم :نسخه برداری محتویات آدرس سلولی در سلول هایی که در فرمول به آن ارجاع دادهشده است.
فرض کنید در سلول  C1رابطه =A1+B1استفاده شده است .اگر سلول  B3که خود شامل فرمول است را
انتخاب کرده پس از نسخه برداری ،آن را در سلول  A1درج کنید ( )Pasteخطای ! #REFدر سلول  C1و A1
رخ میدهد .اگر در سلولی که فرمول در آن درج می شود ،از آدرس خود سلول استفاده کنید ،باعث نمایش
کادر خطای  Circular Referenceمی شود.

شکل 31ـ خطای Circular Reference

خطای ! : #Numهنگامیکه در یکی از اعداد موجود در ورودی تابع ،مشکلی وجود داشته باشد این خطا
رخ می دهد .مث ً
ال زمانی که برای محاسبه جذر یک عدد در تابع  SQRTآرگومان ورودی را منفی وارد کنید.
پس از رفع خطا

قبل از رفع خطا

شکل 32ـ رفع خطای!#Num

محاسباتی که دارای نتیجه اعداد خیلی بزرگ هستند خطای ! #Numرخ میدهد مث ً
ال =100^308

32

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده

کنجکاوی

پژوهش

چه عامل دیگری میتواند باعث به وجود آمدن خطای ! #REFشود؟

در مورد سایر خطاهای  Excelتحقیق کرده ،در کالس ارائه کنید.

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)
فرمولنویسی با استفاده از توابع
بهصورت ساده و ترکیبی ـ رفع خطای
فرمولنویسی و بهکارگیری توابع

نمره
3

باالتر از
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار صفحه حد انتظار
گسترده روی آن نصب باشد
زمان 10 :دقیقه
استفاده
در حد فرمول نویسی با استفاده از توابع بهصورت 2
از توابع
انتظار ساده و ترکیبی
پایین تر از فرمولنویسی با استفاده از توابع بهصورت 1
حد انتظار ساده

داده مجاز و کنترل ورود اطالعات
در نرم افزار  Excelبا استفاده از قالب بندی سلول ( )Format Cellsمی توان نوع داده ورودی را تعیین کرد
اما این فرمان از ورود داده های نامعتبر جلوگیری نمی کند .در مثال کارنامه ،اگر برای نمره هنرجویان ،نمره ای
خارج از محدوده  0تا  20وارد شود ،بدون نمایش پیام خطا ،داده را می پذیرد و این منجر به تولید نتایج نامعتبر
در معدل و سایر فرمول ها می شود؛ بنابراین الزم است به نحوی از ورود داده های غیرمجاز جلوگیری شود.
بهوسیله ابزار Data Validationمی توان ورود داده در سلولهای تعیین شده را محدود کرد .کاربردهای
 Data Validationعبارتاند از:
ایجاد محدودیت برای ورود داده در سلول ها بر اساس شرط های مختلف مانند اعداد صحیح ،اعشاری ،تاریخ
و زمان در محدودهای خاص و همچنین تعداد نویسه ها
ایجاد فهرستهای کشویی ( Downـ  )Dropکه بهوسیله آن کاربران داده های خود را سریع تر ،دقیق تر
و با اشتباه کمتر انتخاب کنند .همچنین از طریق آن کاربران ملزم به انتخاب یک داده مشخص و از پیش
33

تعیینشده در فهرست هستند و یا دادهای که تایپ میکنند باید بهطور دقیق مطابق با داده فهرست از قبل
تعیین شده باشد.
جلوگیری از ورود دادهها بر اساس فرمولی خاص
ایجاد راهنما برای ورود داده ها در سلول ها
نمایش پیام خطا در صورت رعایت نکردن شرط
  کارگاه  13اعتبارسنجی داده های ورودی
رضا متوجه شد که در برخی موارد ،معدل هنرجو معتبر نیست .زیرا نمراتی که برای برخی از دروس هنرجو
وارد شده ،خارج از محدوده  0تا  20است .او درصدد برآمد تا این مشکل را با اعتبارسنجی نمره مستمر و
پایانی برطرف کند.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢ستون ها را برای اعتبارسنجی انتخاب کنید.
ستون های مربوط به نمره مستمر و پایانی نوبت اول و
دوم را انتخاب کنید.
 ٣فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید.
در زبانه  Dataاز بخش  Data Toolsفرمان
 Data Validationرا اجرا کنید .کادر شکل33
به نمایش درمیآید.
 ٤معیار اعتبارسنجی را انتخاب کنید (شکل.)33
در قسمت  Allowگزینه  Decimalرا برای واردکردن
اعداد اعشاری انتخاب کنید.
شکل 33ـ کادر محاوره ای Data Validation

فعالیت
کارگاهی

با توجه به شکل  33جدول  ٨را تکمیل کنید.
جدول 8ـ برخی معیارهای Data Validation
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معیار

توضیح

Any value

پذیرفتن ....

Whole number

دریافت ....

Decimal

....

List

انتخاب داده از فهرست کشویی

Text length

دریافت متن ....

Custom

دریافت محتوا بر اساس فرمول
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 ٥شرط محدودکننده معیار را تعیین کنید.
در قسمت  Dataگزینه  Betweenرا انتخاب کنید .مقدار  Minimumرا برابر  0و مقدار  Maximumرا
برابر  20وارد کنید.
 ٦پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.
زبانه  Error Alertرا انتخاب کنید .در قسمت Titleواژه «خطا» و در قسمت  Error Messageپیام «فقط
اعداد صفرتا  20قابلقبول است» را وارد کرده و  Styleرا از نوع  Stopانتخاب کنید .روی دکمه  OKکلیک
کنید.
کنجکاوی

تفاوت دکمه  Retryو  Cancelدر کادر پیام خطای ورود داده خارج از محدوده چیست؟

نامگذاری محدوده ای از آدرس ها
بهصورت پیش فرض هر سلول در  Excelدارای
یک نام منحصر بهفرد است .اگر پرونده دارای تعداد
زیادی فرمول باشد ،بررسی ،تصحیح و در بسیاری
موارد درک فرمول ها دشوار خواهد شد .نامگذاری
محدوده ها در  Excelاین امکان را می دهد تا برای
سلول های خود نامی دلخواه وارد کنیم.
برای نامگذاری سلول ها در  Excelدو راه وجود
دارد .پس از انتخاب محدوده مورد نظر ،در
روش اول نام دلخواه را در  Name Boxوارد و
کلید  Enterرا بفشارید و در روش دوم در زبانه
 Formulasاز گروه  Defined Namesفرمان
 Define Nameرا اجرا کرده ،نام محدوده و
توضیحات آن را وارد کنید (شکل.)34

شکل 34ـ نام گذاری محدوده ای از آدرس ها

  کارگاه  14ایجاد فهرست کشویی
رضا می خواهد با ایجاد فهرست کشویی برای استان ،زمان الزم و امکان اشتباه تایپی در ورود داده برای استان
را کاهش دهد.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢عناصر فهرست را وارد کنید.
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یک کاربرگ جدید ایجاد کرده و در ستون  Aاسامی تمام استان های کشور را تایپ کنید.
 ٣محدوده شامل نام استان ها را نامگذاری کنید.
برای سلول های شامل نام استان ها ،نامی مناسب مانند  ostanوارد کنید.
 ٤برای اعتبارسنجی سلول مورد نظر ،فهرست کشویی ایجاد کنید.
در کاربرگ کارنامه ،سلول روبه روی استان را انتخاب کنید.
از زبانه  Dataفرمان  Data Validationرا اجرا کنید .در
قسمت  Allowگزینه  Listو در قسمت  Sourceمنبع
داده ها را انتخاب کنید .برای انتخاب منبع داده ها باید آدرس
آنها را بهصورت دستی وارد کنید .برای این مثال در قسمت
 Sourceعبارت  =ostanرا وارد کنید یا بر روی عالمت فلش
قرمزرنگ کلیک کرده ،با استفاده از ماوس سلول های شامل
نام استان ها را انتخاب کنید .تا بهصورت خودکار آدرس آنها
در قسمت  Sourceوارد شود.

شکل 35ـ انتخاب گزینه  Listو تعیین Source

کنجکاوی

در هنگام ایجاد فهرست کشویی ،عالمت دار بودن هرکدام از گزینه های  Cell dropdownـ     Inو
 Ignore Blankچه تأثیری دارند؟

فعالیت
کارگاهی

ـ در پرونده کارنامه یک کاربرگ جدید به نام «رشته تحصیلی» ایجاد کرده و فهرستی از عناوین
رشته تحصیلی موجود در هنرستان خود را وارد کنید .سلول های شامل رشته را بهصورت جدول پویا
قالب بندی کنید .سپس برای سلول روبه روی رشته یک فهرست ایجاد کنید که داده ها را از کاربرگ
«رشته تحصیلی» نشان دهد.
ـ در پرونده  factorنام کاال را به فهرست کشویی با نام «کاال» تبدیل کنید.
  کارگاه  ١٥تعیین پیام ورودی و پیام خطای اعتبارسنجی
رضا می داند که کد دانش آموزی  8رقم است .او قصد دارد ضمن ایجاد محدودیت برای آن ،پیام راهنما و پیام
خطا تعیین کند تا دستیارش نیز متوجه محدوده مجاز شود.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید.
سلول روبه روی کد دانش آموز را انتخاب کنید .از زبانه  Dataفرمان  Data Validationرا اجرا کنید.
 ٣تنظیمات اعتبارسنجی را انجام دهید (شکل .)36
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1
3

2

شکل 36ـ تنظیمات زبانه های مختلف فرمان Data Validation

یادداشت

اگر گزینه  Apply these changes to all other cells with the same settingsعالمتدار است،
تغییرات انجام شده روی تمام سلول هایی که دارای تنظیمات یکسان هستند ،اعمال می شود.
 ٤در سلول روبه روی کد دانش آموزی مقداری  7رقمی وارد کنید.
پیام خطای صادر شده را بنویسید.

کنجکاوی

در زبانه  Error Alertاز پنجره Data Validation
گزینه های موجود در بخش  Styleچه تفاوتی باهم

دارند؟

شکل 37ـ زبانه Error Alert

  کارگاه  16جلوگیری از ورود داده
همیشه مقدار محدودکننده شرط اعتبارسنجی یک مقدار ثابت نیست .گاهی این مقدار با توجه به محاسباتی
تعیین می شود .در سیستم انبارداری تعداد کاالیی که روزانه از انبار خارج می شود نمی تواند از موجودی
انبار بیشتر باشد .در ابتدای روز موجودی انبار اعالم میشود .در این کارگاه قصد داریم با در نظر گرفتن این
محدودیت برگۀ خروج از انبار را طراحی کنیم.
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 ١یک کاربرگ جدید به نام « خروج کاال از انبار» ایجاد
کنید (شکل .)38

شکل38ـ کاربرگ خروج کاال

 ٢برای اعمال محدودیت در تعداد خروجی
سلولهای B2تا  B11را انتخاب کنید.
 ٣اعتبارسنجی را اعمال کنید.
در بخش  Allowگزینه  Customرا انتخاب کنید
(شکل  .)39برای اینکه مجموع در ستون تعداد
خروجی از  100بیشتر نشود ،در کادر Formula
رابطه  =SUM($B$2:$B$11)<100را وارد کنید.

شکل 39ـ درج فرمول برای اعتبارسنجی داده
٤
یادداشت

پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.
برای درج ساعت جاری میتوانید از کلید ترکیبی ; Ctrl+Shift+استفاده کنید.

  کارگاه  17قالب بندی شرطی
گاهی ضروری است با توجه به اهمیت و نوع گزارش در  ،Excelبرخی از اطالعات متمایز شوند .بهطور مثال
افرادی که نمرات آنها باالتر یا کمتر یا بین محدوده خاصی است با رنگ دیگری نمایش داده شوند .در این
38
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صورت باید از قالببندی شرطی استفاده کنیم تا قالب بندی بهصورت پویا و بر اساس مقدار واردشده در سلول
تغییر کند.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢سلولهای مورد نظر برای قالببندی شرطی را انتخاب کنید.
سلول های مربوط به نمره نهایی ،نمرات مستمر و پایانی نوبت اول و دوم را انتخاب کنید.
 ٣فرمان قالب بندی شرطی( )Conditional Formattingرا اجرا کنید.
از گروه  Stylesدر زبانه  Homeفرمان
ر ا ا جر ا کنید  .گز ینه Highlight
 C e l l s R u l e sر ا ا نتخا ب کنید .
 ٤شرط و نوع قالب بندی را تعیین
کنید.
برای اینکه با واردکردن نمرات
کمتر از  ،10قالب بندی اعمال شود
گزینه  Less Thanرا انتخاب کنید
( شکل . )4 0

شکل 40ـ فرمان Conditional Formatting

مقدار  10را در کادر وارد کنید و در قسمت  Withنوع قالب را Light Red Fill with Dark Red Text

انتخاب کنید (شکل )41تا نمره های کمتر از  ،10به رنگ زمینه قرمز روشن و رنگ نوشته قرمز تیره نمایش
داده شوند.
نوع قالب

تعیین نوع قالب

شکل 41ـ تعیین شرط و نوع قالب برای معیار انتخابی
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فعالیت
کارگاهی

ـ در پرونده  RegisterStudentیک ستون برای شماره دانشآموزی ایجاد کنید .سپس محدوده شماره
دانشآموزی را انتخاب کرده ،با استفاده از  Conditional Formattingتنظیمی انجام دهید که اگر
شماره دانشآموزی تکراری وارد شد با رنگ قرمز مشخص شود.
ـ چگونه می توان روی سلول های انتخابی چندین قالب بندی شرطی اعمال کرد؟
ـ عملکرد بقیه گزینههای موجود در بخش Highlight Cells Rules
از قالببندی شرطی را بررسی کنید.

شکل 42ـ معیارهای فرمان
Highlight Cells Rules

یادداشت

برای تعیین داده تکراری از گزینه  Duplicate Valueاستفاده میشود.

  کارگاه  18حفاظت از کاربرگ و کارپوشه
رضا پس از نوشتن فرمولها در پرونده Transcriptبه خاطر بیدقتی ،فرمول محاسبه مجموع نمرات و معدل
را پاک کرد و پرونده را ذخیره کرد و بست .پس از مراجعه مجدد به پرونده متوجه شد که فرمول معدل کار
نمیکند و سلول فرمول مجموع و معدل خالی است .او قصد دارد با حفاظت از کاربرگ و کارپوشه چنین
مشکالتی را برطرف کند.
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شکل 43ـ انتخاب محدوده مجاز برای ورود اطالعات

 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢برای حفاظت از کاربرگ ،سلول های مجاز به تغییر را تعیین کنید.
سلول های مشخصشده در شکل  43را انتخاب کنید .فرمان  Format Cellsرا از زبانه Homeو بخش Cells
اجرا کرده و در زبانه  Protectionعالمت گزینه  Lockedرا بردارید.

شکل 44ـ زبانه  Protectionاز Format Cells
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 ٣فرمول ها را مخفی کنید.
پس از انتخاب سلول های شامل فرمول ،فرمان  Format Cellsرا اجرا کرده و در زبانه  Protectionگزینه
 Hiddenرا عالمت دار کنید .پرونده را ذخیره کرده و مجددا ً بازکنید .آیا فرمول ها مخفیشدهاند؟
 ٤تنظیمات حفاظت از کاربرگ را انجام دهید.
بهصورت پیش فرض تمام سلول های  Excelقفل شده
( )Lockedهستند اما تا زمانی که کاربرگ قفل نشود تأثیری
ندارد؛ بنابراین باید تنظیمات مربوط به قفل شدن سلول ها و
تنظیمات مربوط به حفاظت کاربرگ ها را با هم انجام داد .با
راست کلیک روی نام کاربرگ و یا از زبانه  Reviewفرمان
 Protect Sheetرا اجرا کنید .در قسمت Password to
 unprotect sheetگذرواژهای برای حفاظت از کاربرگ وارد
کنید .در بخشAllow all users of this worksheet to
مشخص کنید که کاربران چهکارهایی را می توانند با این پرونده
انجام دهند .بهصورت پیش فرض کاربران چهکارهایی می توانند
انجام دهند؟
شکل 45ـ کادر محاوره ای فرمان Protect Sheet

کنجکاوی

عملکرد گزینه های بخش  Allow all users of this worksheet toرا بیان کنید.

 ٥امکان درج و حذف کاربرگ را بررسی کنید .چه نتیجه ای می گیرید؟
 ٦کارپوشه را در برابر تغییرات حفاظت کنید.
در زبانه Reviewاز بخش  Changesفرمان  Protect Workbookرا اجرا کنید .در قسمت Password
گذرواژه را برای حفاظت از کارپوشه وارد کنید (شکل .)46واردکردن گذرواژه اختیاری است یعنی بدون قرار
دادن گذرواژه هم میتوان از کارپوشه حفاظت کرد.

شکل 46ـ کادر محاوره ای فرمان Protect Workbook
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فعالیت
کارگاهی

در پرونده  factorتنظیماتی انجام دهید که
ـ کاربر امکان تغییر هیچ قسمتی از کاربرگ را به غیر از
موارد مشخصشده در شکل نداشته باشد و فرمول ها قابل
مشاهده نباشند.
ـ امکان درج یا حذف کاربرگ را از کاربر سلب کنید.
ـ هنگام باز کردن پرونده ،از کاربر گذرواژه درخواست شود.

شکل 47ـ انتخاب سلول ها جهت انجام عمل حفاظت
٧

کاربرگ و کارپوشه را از حالت حفاظتشده خارج کنید.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل
کار

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

نامگذاری یک محدوده ـ قالببندی شرطی        ـ 3
اعتبارسنجیدادههایورودیـایجادفهرست
باالتر از حد انتظار کشویی منبع داده ـ تعیین پیامهای راهنما
و خطای اعتبارسنجیـ حفاظت از کاربرگ و
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
کنترل
کارپوشه ـ رفع اشکاالت و خطاهای احتمالی
تجهيزات :رایانه ای که
ورود
نرم افزار صفحه گسترده روی
نامگذاری یک محدوده ـ قالببندی شرطیـ 2
داده ها و
آن نصب باشد
اعتبارسنجی دادههای ورودی ـ ایجاد
حفاظت
در حد انتظار
زمان   15  :دقیقه
فهرست کشویی منبع داده ـ تعیین پیامهای
اطالعات
راهنما و خطای اعتبارسنجی
پایین تر از حد
انتظار

نامگذاری یک محدوده ـ قالببندی شرطی 1
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نمودار
یکی از قابلیت های مهم نرم افزار  ،Excelرسم نمودار بر اساس داده های موجود در صفحه گسترده است که به
تجزیهو تحلیل ،ارزیابی و مقایسه ساده تر و سریع تر داده ها کمک می کند .با استفاده از عملیات رویدادهها
می توان تفاوت ها ،شباهت ها و تغییرات در اعداد و ارقام را شناسایی کرد؛ اما داده ها بهاندازه تصاویر ،مقصود
مورد نظر را بیان نمی کنند .به کمک نمودارها ،داده ها به شکل تصویری نمایش داده می شوند .در واقع نمودارها،
یک نمایش گرافیکی از داده ها هستند که درک ارتباط بین داده ها را آسان تر می کنند و در تصمیم گیری های
مدیریتی ابزار مهمی به شمار می روند و یکی از شیوههای بسیار مناسب برای ایجاد گزارش هستند.
انواع نمودارها در Excel
 Excelطیف وسیعی از نمودارهای دو بعدی و سه بعدی را برای نمایش داده ها در اختیار کاربران قرار
می دهد .در جدول  9انواع نمودارهایی که می توان در  Excelترسیم کرد به همراه توضیح و یک نمونه تصویر

آورده شده است.

جدول9ـ انواع نمودارها
نام نمودار

نمودار ستونی

نمودار خطی
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توضیحات
نمودار ستونی ( )Columnبیشتر برای
نشان دادن داده های گسسته بهمنظور
مقایسه یا مشاهده روند رشد آنهاست.
هر ستون ،یکی از مقدارهای گروه داده را
نشان میدهد.

نمودار خطی ( )Lineبرای رسم تغییرات
دادههای پیوسته و نشان دادن میزان رشد
استفاده میشود و در واقع برای مقایسه
گروههای اطالعاتی همنوع که در شرایط
مختلف پدید آمدهاند ،مفید است .نمودار خطی
از جمله پرکاربردترین نمودارها در Excel
است .در این نوع از نمودارها میتوان دادهها
را بهصورت نقطهنقطه ترسیم کرد و یا نقاط را
بهصورت خطی به یکدیگر متصل کرد.

تصویر
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نام نمودار

نمودار دایره ای

نمودار میله ای

نمودار ناحیه ای

توضیحات

تصویر

نمودار دایرهای ( )Pieبرای نشان دادن اجزای
تشکیلدهنده یک سری از مقادیر و رابطه
هر جزء نسبت بهکل اجزاء مورد استفاده
قرار می گیرد .هر قسمت از دایره ،در واقع
تعیینکننده یکی از مقدارهای سری داده
است و میزان بزرگی هر قسمت را نسبت به
دیگری نشان می دهد و برای مقایسه یکسری
از مقادیر گزینه مناسبی است.
کاربرد نمودار میله ای ( )Barو شیوه کار
کردن با آنها مشابه نمودار ستونی است
که ستون های آن بهجای محور  ،Xنسبت
به محور  Yترسیم شدهاند .هنگامی که
فضای موجود در جهت افقی ،بیشتر از
فضای موجود در جهت عمودی باشد
میتوان از این نوع نمودار استفاده کرد.
نمودار ناحیهای ( )Areaتغییرات یک متغیر
را به ازای متغیری دیگر نمایش میدهد با
این تفاوت که برای نمایش این تغییرات
بهجای خطوط یا ستون از سطوح استفاده
میکند .در این نمودار هر سطح نشان دهنده
یک سری از دادههاست.

نمودار نقاط پراکنده ( )Scatterشبیه نمودار
خطی است با این تفاوت که از آن برای نشان
دادن رابطه بین دو یا چند گروه داده که
نمودار نقاط پراکنده
در فواصل نامساوی قرار گرفتهاند استفاده
میشود .در این نوع نمودار ،دادههای محور
 Xباید نشاندهنده تغییرات یکنواخت یک
نوع داده منفرد باشد.

نمودار سهام

نمودار سهام ( )Stockبرای نشان دادن
نوسانات قیمت استفاده می شود .برای
هر سهم ،قیمت آن در شروع و پایان و
همچنین کمینه و بیشینه قیمت در نمودار
نشان داده می شوند.
45

نام نمودار

توضیحات
برای رسم پوسته ها ( )Surfaceدر Excel

نمودار پوسته

نمودارحلقه ای

نمودار حبابی

نمودار رادار

46

می توان از این نوع نمودار استفاده کرد.
نمودار پوسته سهبعدی در  Excelدر واقع
راه دیگری برای بررسی روند تغییرات چند
سری داده است.

نمودار حلقهای ( )Doughnutهمانند نمودار
دایرهای ( )Pieبرای نشان دادن سهم هر
عنصر نسبت به عناصر مختلف یک سری از
دادهها کاربرد دارد .در این نمودار برخالف
نمودار دایرهای میتوان بیش از یک سری
داده را نشان داد که هر حلقه نشاندهنده
یک سری از دادهها است.
نمودار حبابی ( )Bubbleبرای نشان دادن
میزان رشد یک مورد در ازای تغییرات
دو مورد دیگر استفاده کرد .برای مثال
بهمنظور نمایش میزان فروش در ماه های
یک سال ،به ازای هزینه های تبلیغات
مختلف می توان از این نمودار استفاده
کرد .مشابه نمودار پراکندگی است با این
تفاوت که به ازای هر نقطه از محور ،یک
حباب در نظر گرفته می شود.
نمودار رادار ( )Radarنوعي نمودار خطي
است ولي بهجای اینکه نقاط نسبت به
محورها درج شوند ،نسبت به يك نقطه
مركزي رسم شده ،با يك خط به هم وصل
ميشوند و يك چندضلعي را ايجاد مي كنند.
هر خط معرف يك گروه از دادهها است .اين
نوع نمودار ،براي مقايسه مقادير همنوع در
چندین گروه مورد استفاده قرار میگیرد.

تصویر
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فعالیت
گروهی

باتوجه به موضوع دادههای جمعآوری شده و کاربرد نمودار برای تشریح موضوع ،کدام نمودار را
پیشنهاد می کنید؟
ردیف

نوع نمودار

موضوع

1
2
3
4
5

  کارگاه  19ترسیم و ویرایش نمودار
رضا می خواهد برای هر هنرجو عالوه بر کارنامه یک نمودار ستونی بهمنظور مقایسه نمرات درس های مختلف
بهصورت گرافیکی ترسیم کند .هر نمودار ،متناسب با نوع آن دارای اجزای متفاوتی است (شکل.)48
ناحیه نمودار
برچسب داده ها

برچسب محور عمودی
خطوط راهنما
نمودار مقایسه نمرات هنرجویان

راهنمای نمودار
عنوان محور عمودی

برچسب محور افقی

عنوان محور افقی
شکل 48ـ اجزای یک نمودار
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 1پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢محتوای ستون های نام درس و نمره نهایی را
برای رسم نمودار انتخاب کنید.
 ٣نمودار متناسب را درج کنید.
از زبانه  Insertو بخش  Chartیکی از نمونه های نمودار
ستونی ( )Columnرا انتخاب کنید.
٤
فعالیت
کارگاهی

شکل 49ـ نمودار نمرات دانش آموز

نمودار رسم شده را در مکان مناسب قرار دهید.
نمودار ستونی داده های جدول زیر که مربوط به مقایسه درصد قبولی سه سال تحصیلی متوالی است
را رسم کنید.
A

B

C

D

E

1

سال تحصیلی

شبکه و نرم افزار

الکترونیک

نقشه کشی

حسابداری

2

93-94

100%

86 %

65 %

75 %

3

94-95

85 %

78 %

87 %

87 %

4

95-96

94 %

80 %

90 %

95 %

شکل 50ـ جدول مقایسه درصد قبولی هنرجویان
٥
فیلم

نمودار را ویرایش کنید.
فیلم شماره  :11204تغییر تنظیمات نمودار

پس از مشاهده فیلم ،فعالیت را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی
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نمودار ترسیم شده را ویرایش کنید.
عنوان «مقایسه نمرات پایانی نوبت اول» را به باالی نمودار اضافه کنید.
نوع نمودار را به  Pieتغییر دهید.
رنگ بندی قطعه های مختلف نمودار را تغییر دهید.
تنظیماتی انجام دهید که برچسب درصد بر روی هر بخش از نمودار دیده شود.

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده
فعالیت
منزل

نموداری که در فعالیت کارگاهی ایجاد کردید ،بهصورت الگو ذخیره کنید و سپس آن را روی نمودار
کارنامه اعمال کنید.

ارزشیابی مرحله 5
مراحل
کار

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

نتایج ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

باالتر از حد درج نمودار با تنظیمات تعیینشده ـ
ویرایش نمودار ـ رفع اشکاالت احتمالی
انتظار

ترسیم
نمودار

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
افزار
تجهيزات :رایانه ای که نرم
در حد انتظار درج نمودار با تنظیمات تعیینشده
صفحه گسترده روی آن نصب باشد
زمان 10 :دقیقه
درج نمودار با تنظیمات پیشفرض
پایین تر از
حد انتظار

نمره

3
2
1

صفحه بندی و چاپ
در نرم افزار  Excelاین امکان وجود دارد که تمام محتویات کاربرگ را چاپ کرده یا محدوده ای برای چاپ
مشخص کرد .صفحه بندی و چاپ کاربرگ ها در  ،Excelباعث می شود تحلیل های آماری و سایر موارد درج
شده در کاربرگ بهطور مطلوب و به دلخواه کاربر روی کاغذ چاپ شوند .قبل از چاپ اطالعات ،بهتر است
ابتدا تنظیمات مربوط به صفحات را انجام داده و پیش نمایش آن را مشاهده کرد تا اگر شکل نهایی اطالعات
هنگام چاپ اشکالی داشته باشد با انجام تنظیمات بیشتر آن را اصالح کرد.
  کارگاه  20تنظیمات صفحه
رضا می خواهد کارنامه هر هنرجو را در یک برگه چاپ کند .اطالعاتی که در کارنامه چاپ می شوند دارای
تنظیمات خاصی هستند .اگر کارنامه خود را با همکالسی خود مقایسه کنید مشاهده می کنید که تنظیمات
یکسانی برای آنها بهکار رفته است .برای مثال اندازه کاغذ ،افقی بودن ،میزان حاشیه از اطراف کاغذ برای
تمامی کارنامه ها یکسان است.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢برای انجام تنظیمات صفحه قبل از چاپ ،از زبانه  Page Layoutگزینه سمت راست گروه
 Page Setupرا کلیک کنید (شکل .)51
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شکل   51ـ زبانه Page Layout

 ٣تنظیمات صفحه را انجام دهید (شکل.)52
جهت صفحه افقی و اندازه را  A5قرار دهید .در زبانه  Pageو بخش  Scalingتنظیمات را مانند شکل 52
انتخاب کنید تا کارنامه در یک صفحه قرار گیرد.

تنظیم جهت صفحه
تنظیم اندازه خروجی چاپی

تنظیم اندازه کاغذ
تنظیم کیفیت چاپ

تنظیم شماره گذاری اولین صفحه

شکل 52ـ تنظیمات صفحه

 ٤تنظیمات حاشیه را انجام دهید (شکل
.)53
در زبانه  Marginsبرای حاشیه چپ و راست
مقدار  0.3و برای حاشیه باال و پایین مقدار
 0.9را وارد کنید.

5

50

2

4

6

شکل 53ـ تنظیمات حاشیه صفحه

1

3

7

پودمان اول :کار با نرمافزار صفحه گسترده
فعالیت
کارگاهی

کاربرد بخش هایی که در شکل  53با شماره مشخص شدهاند را بنویسید.

٥

سرصفحه و پا صفحه درج کنید (شکل.)54

تنظیم پا صفحه

تنظیم سر صفحه

سرصفحه و پاصفحه متفاوت
برای صفحات زوج و فرد

سرصفحه و پا صفحه متفاوت
برای اولین صفحه

شکل 54ـ تنظیمات سر صفحه و پاصفحه

برای تعیین سرصفحه در زبانه  Header and Footerروی دکمه  Custom Headerکلیک کنید .در قسمت
وسط و باالی صفحه ،تاریخ درج کنید (شکل .) 55سمت راست و پایین صفحه شماره صفحه را درج کنید.
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شکل 55ـ تنظیمات سرصفحه
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فعالیت
کارگاهی

عملکرد گزینههایی که در شکل  55با شماره تعیین شدهاند را در جدول زیر بنویسید.
شماره
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عملکرد
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عملکرد

تنظیمات کاربرگ را بررسی کنید(شکل .)56

تنظیم ناحیه چاپ
تعیین سطرهایی که در باالی
صفحات تکرار می شوند

تعیین ستون هایی که در سمت
چپ صفحات تکرار می شوند

چاپ خطوط مشبک
چاپ سیاه و سفید
چاپ به صورت پیش نویس
چاپ عناوین سطر و ستون Excel
ترتیب چاپ صفحات

شکل 56ـ تنظیمات چاپ کاربرگ
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فعالیت
کارگاهی

ـ در پرونده فهرست ثبت نام هنرجویان تنظیماتی انجام دهید که عنوان جدول در تمامی صفحات
تکرار شود.
ـ در پرونده  factorتنظیمات صفحه را بهصورت زیر انجام دهید.
الف) اندازه کاغذ  A5است.
ب) صفحه بهصورت عمودی تنظیم شود.
ج) میزان فاصله حاشیه از چپ و راست  0.25و از باال و پایین  0.75است.
د) سمت چپ و باالی صفحه ،تاریخ ،در سمت راست و باالی صفحه یک تصویر بهعنوان نشان وارۀ
( )Logoشرکت و در قسمت وسط و پایین صفحه شماره صفحه درج شود.
هـ) برگه خرید در یک صفحه قرار گیرد.

چاپ کاربرگ
در هر سیستم و محیط عملیاتی ،خروجی هایی بهصورت چاپی وجود دارند .برای مثال در سیستم مدرسه
خروجی بهصورت کارنامه در اختیار هنرجویان قرار می گیرد .برای هنرآموزان فهرست حضور و غیاب بهصورت
چاپی در نظر گرفته می شود .فهرست اسامی هنرآموزان شاغل در مدرسه در اختیار مدیر قرار می گیرد .تمام
اینها بهصورت خروجی چاپی هستند.
کنجکاوی

برای سیستم فروشگاه چه خروجی هایی بهصورت چاپی می تواند وجود داشته باشد؟

  کارگاه  21چاپ کاربرگ کارنامه
رضا می خواهد کارنامه هنرجویان را چاپ کند.
 ١پرونده کارنامه را بازکنید.
 ٢سلول های مربوط به کارنامه را انتخاب کنید.
 ٣تنظیمات چاپ را انجام دهید.
برای دسترسی به تنظیمات چاپ فرمان  Printدر منوی  Fileرا اجرا کنید یا از کلید  Ctrl+Pاستفاده
کنید.
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شکل    57ـ تنظیمات چاپ کاربرگ
فعالیت
کارگاهی

ـ عملکرد گزینه های تعیین محدوده چاپ را در جدول 10بنویسید.
جدول10ـ تنظیمات محدوده چاپ
فرمان

ترجمه

توضیح

Print Active Sheets
Print Entire Workbook
Print Selection
Fit Sheet on one page
Fit all columns on one page
Fit all rows on one page

ـ برای چاپ کارنامه تنظیمات را بهصورت زیر تعیین کنید.
تعداد نسخه های چاپی  ،3محدوده چاپ فقط بخش انتخابی ،جهت چاپ بهصورت افقی ،اندازه کاغذ
 ،A5حاشیه اطراف کاغذ باریک و مقیاس چاپ بهگونهای که کل صفحه در یک کاغذ قرار گیرد.
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 ٤پیشنمایش چاپ کارنامه را مشاهده کنید.
قبل از اقدام به چاپ بهتر است پیش نمایش آن را مشاهده کنید تا اگر شکل نهایی اطالعات هنگام چاپ
اشکالی دارد آن را اصالح کنید .این گزینه کمک می کند بدون نیاز به استفاده از چاپگر و بدون مصرف جوهر و
کاغذ ،نمونه چاپی متناظر با تنظیمات انجامشده را ،مشاهده کنید .سمت راست تنظیمات چاپ ،پیش نمایش
چاپ را مشاهده می کنید.
 ٥کاربرگ را چاپ کنید.
فعالیت
کارگاهی

در پرونده  factorپیش نمایش را مشاهده کرده ،سپس آن را با در نظر گرفتن تنظیمات زیر روی کاغذ
چاپ کنید.
الف) تعداد نسخه های چاپی  2عدد است.
ب) فقط بخشی که شامل اطالعات مربوط به برگه خرید است چاپ شود.
ج) جهت چاپ بهصورت عمودی است.
د) اندازه کاغذ A4است.
ه) حاشیه اطراف کاغذ عادی است.
و) مقیاس چاپ بهگونهای است که کل صفحه در یک کاغذ قرار گیرد.

کنجکاوی

اگر بخواهیم فقط جدول برگه خرید بدون نام ،شماره برگه خرید و تاریخ چاپ شود ،چه تنظیماتی
باید انجام داد؟

ماکرو در  Excel
ماکرو( )Macroیکی از ابزارهای موجود در نرم افزارهای  Officeاست و در  Excelنیز می توان از این ابزار
استفاده کرد .ماکرو مجموعه ای از دستورالعمل هایی است که برای انجام خودکار یک وظیفه تکراری استفاده
می شود .کارهایی که انجام می دهید به صورت دستورالعملهایی به عنوان ماکرو ضبط میشوند .و با فراخوانی
ماکرو مجموعه دستورات درون ماکرو اجرا می شوند .در واقع کارهایی که در محیط  Excelانجام میدهید به
ترتیب اجرا به کد تبدیل می شوند و شما هروقت نیاز داشتید می توانید از آن کدها استفاده کنید .بنابراین با
کمک ماکرو از انجام عملیات تکراری جلوگیری شده و در زمان صرفه جویی نیز می شود.
به کدهای تولیدشده توسط ضبط ماکرو  )Visual Basic for Applications( VBAمی گویندVBA .
نسخه خاصی از ویژوال بیسیک هست که برای مدیریت نرمافزارهای مجموعه  Officeاستفاده می شود.
  کارگاه  22استفاده از ماکرو
می خواهیم یک فاکتور فروش حاوی تمام فرمول های الزم در یک کاربرگ مستقل با استفاده از ماکرو ایجاد کنیم.
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 ١فرمان ضبط ماکرو را اجرا کنید.
از زبانه  Viewدر گروه  Macrosروی فلش زیر  Macrosکلیک کرده و فرمان  Record Macroرا اجرا
کنید.
 ٢تنظیمات ضبط ماکرو را انجام دهید.
در قسمت  Macro nameآن را وارد کنید .در نام ماکرو از
فاصله ،نقطه ،نویسه های ویژه ،اسامی رزرو شده مانند Print,
 Save, Copy, Pasteنمی توان استفاده کرد .همچنین حداکثر
طول نام ماکرو  80نویسه است .در قسمت  Shortcut keyیک
نویسه را به عنوان کلید میانبر ،وارد کنید .اگر حرف  qرا وارد
کنید کلید ترکیبی میانبر  Ctrl+qخواهد بود.
در قسمت  Store macro inگزینه  This workbookرا
انتخاب کنید تا ماکرو در کارپوشه فعلی ذخیره شود .با انتخاب
 New Workbookماکرو در کارپوشه جدید ایجاد و ذخیره
شکل  -58كادر ضبط ماکرو
می شود .با انتخاب  Personal Macro Workbookماکرو
در پروندهای به نام  Personal.xlsbذخیرهشده و در هر اجرای  Excelبه صورت مخفی توسط نرم افزار
باز می شود .در نتیجه قادر خواهید بود در تمام کارپوشه ها از آن ماکرو استفاده کنید.
برای درج توضیحات برای ماکرو در مراجعه بعدی می توانید توضیحات خود را در کادر Description
بنویسید .روی  OKکلیک کنید تا عملیات ضبط ماکرو آغاز شود.
 ٣عملیات ماکرو را تعیین کنید.
روی عالمت  New Sheetبرای ایجاد کاربرگ جدید کلیک کنید.
سلولهای  A1تا  F1را انتخاب کنید .از ابزار merge & Center
در گروه  Alignmentزبانه  Homeاستفاده کرده و عبارت فاکتور
فروش را وارد کنید .در سلولهای  C2 ،A2و  E2به ترتیب عبارت
نام مشتری ،:شماره فاکتور :و تاریخ :را وارد کنید .در سلولهای
 A3تا  F3به ترتیب عبارت ردیف ،نام کاال ،قیمت واحد ،تعداد،
جمع قیمت و توضیحات را وارد کنید .در سلولهای  A4تا A13
اعداد  1تا  10را با استفاده  AutoFillوارد کنید.
در سلول  E4رابطه  = D4*C4را بنویسید و سپس با استفاده از
 AutoFillفرمول را تا سلول  E13را پر کنید .در سلول E14
رابطه ) =SUM(E4:E13را برای محاسبه جمع کل قیمت ها
شکل  -59نمون برگ فاکتور
بنویسید .قالب بندی سلول  E15را به درصد تغییر دهید .در
سلول  E16رابطه ) =E14*(1-E15را برای محاسبه خالص پرداختی بنویسید.
سلولهای  A1تا  F16را انتخاب کنید نوع قلم را  B Titrانتخاب کرده و ترازبندی را وسطچین کنید.
 All Borderرا برای حاشیهدار شدن محدوده انتخابشده اعمال کنید.
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 ٤ضبط ماکرو را متوقف کنید.
از زبانه  Viewدر گروه  Macrosروی فلش زیر  Macrosکلیک کرده و فرمان  Stop Recordingرا اجرا کنید.
 ٥ماکرو را اجرا کنید.
از زبانه  Viewگزینه  Macrosو سپس  View Macrosرا اجرا کنید .ماکرویی را که ایجاد کرده اید انتخاب
کرده و روی دکمه  Runکلیک کنید .یک کاربرگ جدید حاوی فاکتور ایجاد می شود .همچنین می توانید به
جای اجرای ماکرو از کلید میانبر آن استفاده کنید.
 ٦کدهای ماکرو را مشاهده کنید.
برای مشاهده کدهای تولیدشده با استفاده از ضبط ماکرو از زبانه  Viewروی  Macrosو سپس روی View
 Macrosکلیک کنید .نام ماکرو را انتخاب کرده و روی دکمه  Editکلیک کنید تا وارد محیط  VBAشوید.
از منوی  Fileفرمان  Close and return to Microsoft Excelرا اجرا کنید تا به محیط  Excelبازگردید.
فیلم

فعالیت
کارگاهی

پروژه

فیلم شماره  : 11205اجرای ماکرو با دکمه فرمان

براي ايجاد كاربرگ كارنامه تحصيلي كارگاه 3يك ماكرو ايجاد كنيد و ماكرو را با دكمه فرمان «كارنامه»
اجرا كنيد.
ایجاد دفتر حقوق و دستمزد

كارپوشه شامل دو كاربرگ به نام هاي «دفتر کل» و «فروردین» است.
در کاربرگ دوم فروردین در سلولهای  A2تا  S2عناوین زیر را بنویسید:
ردیف  :در زیر آن اعداد  1تا  100را با  AutoFillبنویسید شمارههای تکراری با رنگ قرمز مشخص شود.
کد پرسنلی  :فقط شامل اعداد  8رقمی باشد و درصورتی که کدی تکراری وارد شد با رنگ قرمز مشخص
شود.
نام خانوادگی  :حداقل شامل سه نويسه باشد.
نام :حداقل شامل دو نويسه باشد.
نام پدر :حداقل شامل دو نويسه باشد.
مدرک تحصیلی  :به صورت انتخابی و شامل دیپلم ،فوقدیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس ،دکترا و حوزوی باشد.
اسامی مدرک ابتدا در ستون  AAدرجشده سپس با نام مدرک نام گذاری شود..
رشته تحصیلی  :حداقل شامل سه نويسه باشد.
حقوق پایه  :به صورت انتخابی و شامل اعداد ،11000000 ،10000000 ،900000 ،8000000
 12000000باشد.
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فوقالعاده شغل  :براساس  40درصد حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.
فوقالعاده سختی کار  :براساس  10درصد حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.
جمع حقوق  :از مجموع حقوق پایه ،فوقالعاده شغل و فوقالعاده سختی کار و غیرقابل ویرایش باشد.
بیمه  :بر اساس  5درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.
بازنشستگی :بر اساس  6درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.
مالیات :بر اساس سه و نیم درصد جمع حقوق و غیرقابل ویرایش باشد.
خالص حقوق  :از جمع حقوق مقادیر بیمه ،بازنشستگی و مالیات کسر گردد و غیرقابل ویرایش باشد.
ساعات اضافهکار  :حداکثر  150ساعت و اعداد باالی  100ساعت با رنگ سبز مشخص شود.
مبلغ اضافهکار :بر اساس  5هزارم حقوق پایه و غیرقابل ویرایش باشد.
جمع اضافهکار  :از حاصلضرب مبلغ اضافهکار در ساعات اضافهکار محاسبهشده و غیرقابل ویرایش باشد.
خالص دریافتی  :از مجموع جمع اضافهکار و خالص حقوق محاسبهشده و غیرقابل ویرایش باشد.

شكل -60كاربرگ «فروردين»

در سلول باالی بیمه یا  L1جمع کل ستون بیمه باشد.
در سلول باالی بازنشستگی یا  M1جمع کل ستون بازنشستگی باشد.
در سلول باالی مالیات یا  N1جمع کل ستون مالیات باشد.
در سلول باالی خالص حقوق یا  O1جمع کل ستون خالص حقوق باشد.
در سلول باالی جمع اضافهکار یا  R1جمع کل ستون جمع اضافهکار باشد.
در سلول باالی خالص پرداختی یا  S1جمع کل ستون خالص پرداختی باشد.
سلولهای غیرقابل ویرایش با رنگ آبی آسمانی مشخص شود.
بعد از تکمیل مشخصات كاركنان ستون مربوط ساعات اضافه کاری تکمیل نگردد و از این كاربرگ  11نسخه
مشابه تهیه شود و نام كاربرگ ها از اردیبهشت تا اسفند درنظر گرفته شود.
در کاربرگ اول یا دفتر کل مطابق با شکل  61در سلولهای  A3تا  A15اسامی ماههای فروردین تا اسفند
درج شود .در سلولهای  B2تا  G2عناوین بیمه ،بازنشستگی ،مالیات ،خالص حقوق ،جمع اضافهکار و خالص
دریافتی درج شود .سلول  B3در واقع معادل محتوای  L1کاربرگ فروردین باشد و بقیه سلولها هم متناظر
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با کاربرگ و عنوان مشخصشده تنظیم شوند.

شكل-61كاربرگ «دفتر كل»

گذرواژه برای حفاظت کاربرگ ها  iran@1397باشد.
نموداری مستقل بر اساس جمع ساعات اضافهکار و ماههای سال در یک کاربرگ مستقل ایجاد کنید.
با استفاده از ماکرو به ازای هر ماه که کد پرسنلی و تعداد ساعات اضافهکار انتخاب شده باشد نمودار مربوطه
ترسیم شود.

ارزشیابی مرحله 6
شرایط عملکرد
مراحل
کار (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
و )...

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره
3

تنظیمات صفحه ،حاشیه ،سرصفحه و
باالتر از حد پاصفحه و کاربرگ ـ تنظیمات چاپ
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
انتظار ـ ضبط ماکرو و اجرای آن به کمک
چاپ
صفحه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
دکمه فرمان ـ رفع خطاهای احتمالی
کاربرگ
گسترده روی آن نصب باشد
در حد تنظیمات صفحه ،حاشیه ،سرصفحه و 2
و اجرای
زمان 15 :دقیقه
انتظار پاصفحه ـ ضبط ماکرو و اجرای آن
ماکرو
1
پایین تر از تنظیمات صفحه ـ اجرای ماکرو
حد انتظار
معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل فرمول نویسی ،استفاده از توابع و کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
 -1ورود و نمایش داده ها
 -3استفاده از توابع
 -5ترسیم نمودار

 -2فرمول نویسی
 -4کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات
 -6چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو

استاندارد عملکرد:
با استفاده از امکانات نرم افزار صفحه گسترده ،اعتبار داده های ورودی را کنترل کرده ،عملیات محاسباتی و فرمول نویسی به کمک توابع و رسم نمودار را
انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.
شاخصها:
شماره مرحله کار
1

شاخصهای مرحله کار
درج داده و تعیین نوع آن بر حسب نیاز  -قالب بندی سلول ها با تنظیمات موردنیاز  -رفع خطاهای احتمالی ورود داده
به کارگیری عملگر و شیوه آدرس دهی مورد نیاز هنگام درج فرمول -رفع خطاهای احتمالی  -مرتبسازی و فیلتر کردن داده ها بر حسب نیاز  -انجام

2

عملیات الزم برای مدیریت کاربرگ در صورت نیاز
به کارگیری آرگومان های تابع برحسب نیاز در فرمول ـ رفع خطاهای احتمالی

3

کنترل ورود داده با تنظیمات موردنیاز و بر اساس سفارش کارفرما ـ انتخاب پارامترهای قالب بندی شرطی و انجام تنظیمات مورد نیاز آن  -حفاظت از

4

کاربرگ و ساختار کارپوشه با تنظیمات مورد نیاز  -رفع خطاهای احتمالی
رسم نمودار بر اساس کاربرد یا سفارش کارفرما و با تنظیمات مورد نیاز

5

انجام تنظیمات صفحه بر حسب نیاز  -انجام تنظیمات کاربرگ برحسب نیاز  -تنظیمات چاپ بر اساس نیاز  -ضبط ماکرو و تعیین نحوه اجرای آن بر

6

اساس کاربرد

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات  :رایانه ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد
زمان  80 :دقیقه (ورود و نمایش داده ها  20دقیقه ـ فرمول نویسی  10دقیقه ـ استفاده از توابع  10دقیقه ـ کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات 15
دقیقه ـ ترسیم نمودار  10دقیقه ـ چاپ کاربرگ  15دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

ورود و نمایش داده ها

1

2

فرمول نویسی

2

3

استفاده از توابع

2

4

کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات

2

5

ترسیم نمودار

1

6

چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو

1

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ـ زبان فنی ـ رعایت ارگونومی ـ نگهداری داده و انجام محاسبات آنها بهصورت الکترونیکی کاهش
مصرف کاغذ و نوشتافزارـ دقت در تعیین نوع داده و قوانین اعتبارسنجی ـ انتخاب گذرواژه غیرقابل حدس برای
کارپوشه یا کاربرگ ـ دسترسی راحت به عناوین سطر و ستون هنگام پیمایش کاربرگ
میانگین نمرات

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

60

حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان 2

طراحی صفحات وب ایستا
صفحات وب ،شامل انواع داده هاي متنی ،گرافیکی و چندرسانهای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته میشوند .اگر
بخواهید اطالعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطالعات به ندرت نیاز به تغییر داشته باشد ،یک صفحه وب ایستا
بسيار مناسب است .صفحات وب ایستا به بیان ساده صفحاتی هستند که براساس یک نیاز طراحی میشوند و نیاز به
به روز رسانی مداوم ندارند .این گونه صفحات مانند آگهیها ،تبلیغات ،شرح فعالیتها و یا معرفی محصوالت شرکت یا سازمان
میتواند استفاده شود .زبان نشانه گذاري  html 5برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفههای چندرسانهای،
از سهولت استفاده برخوردار است .در این پودمان ضمن ايجاد و توسعه صفحات وب ايستا ،دستورالعملهای کارآمد ابزارهای
نرمافزار  Dreamweaver ccرا فراخواهید گرفت.

واحد یادگیری ٢
شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا

آیا تا به حال پی برده اید
تارنماها چگونه ساخته می شوند؟
برای طراحی اولیه یک تارنما چه ابزاری مورد نیاز است؟
چگونه می توان در طراحی تارنماها ،تغییر نوع و اندازه و ضخامت قلم و تغییر قالب متن و صفحه آرایی را
ایجاد کرد؟
نرم افزار  Dreamweaverدر ایجاد یک تارنما چگونه به ما کمک می کند؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی طراحی صفحات وب با  htmlو ایجاد تارنمای محلی در نرمافزار
 dreamweaverاست.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش و ساختار صفحات وب ،صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری  IDEیک تارنمای
محلی ایجاد کند.
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اینترنت ()Internet
امروزه واژه اینترنت یک اصطالح پر کاربرد در سطح
جامعه بوده و استفاده از فضای مجازی ،جزء جدانشدنی
زندگی مردم شده است .بخش زیادی از کارهای
روزمره انسان ها از طریق اینترنت انجام می شود .شما
می توانید به کمک اینترنت ،محل کار خود را از راه
دور کنترل کرده ،حساب بانکی خود را چک کنید و یا
با دوستان و آشنایان خود به صورت صوتی و تصویری
در ارتباط باشید .اینها تنها استفاده های کوچکی از
اینترنت است .اینترنت چیست؟
اینترنت مجموعه ای از شبکه های مستقل و مرتبط با
یکدیگر است که ارتباطات همگانی را میسر می کند.
هنگامی یک شبکه ایجاد می شود که شما دو یا چند
رایانه را به یکدیگر متصل کنید به نحوی که قادر به
انجام دو کار باشند :برقراری ارتباط ()Connection
اشتراک منابع ( )Sharing Resourcesهدف اصلی
شبکه نیز همین دو مفهوم است .یعنی ما شبکه را
به وجود می آوریم تا بتوانیم با یکدیگر ارتباط برقرار
کنیم و پس از بر قراری ارتباط منابع خود را به
اشتراک بگذاریم .

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11215تاریخچه شبکه و اینترنت

فیلم را مشاهده کرده و اصطالحات زیر را توضیح دهید.
شبکه:
اینترنت:
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برای اتصال به اینترنت چه روشهایی وجود دارد؟
دستگاه های مختلفی مانند ،گوشی های هوشمند ،تبلت،
لپ تاپ ،سیستم های شخصی ،تلویزیون و  ...می توانند
به اینترنت متصل شده ،از اطالعات و امکانات آن
استفاده کنند .اکنون سؤال اینجاست که چگونه می توان
سیستمی را متصل به اینترنت کرد؟ برای اتصال یک
دستگاه به اینترنت ،باید مقدماتی را فراهم کرد.

فیلم

پژوهش

فیلم شماره  :11216اتصال به اینترنت

یکی از موارد زیر را انتخاب کرده ،پس از تحقیق به کالس ارائه کنید.
ـ به کمک هم گروهی خود ،اطالعاتی در مورد  ISPهایی که در شهر شما خدمات ارائه می کنند،
به دست آورید .فهرست قیمت ها و سرویس هایی که ISPها ارائه می دهند را به صورت یک پرونده ارائه
مطلب برای هم کالسی های خود ،آماده کنید.
ـ در مورد روش های دیگر اتصال به اینترنت که در فیلم به آنها اشاره نشده بود ،تحقیق کنید.
ـ در مورد نمادهای  G،E،3G،H،H+،4Gکه در هنگام استفاده از سرویس  GPRSروی گوشی
هوشمند نشان داده می شود ،تحقیق کنید.

مفهوم وب
وب ( )World Wide Webمنبعی از صفحات اینترنت است که هریک دارای نشانی مشخصی هستند .کاربری
که به شبکه اینترنت متصل شده ،می تواند با نوشتن نشانی صفحه ای از وب ،در نوار نشانی مرورگر خود ،به
صفحه وب مورد نظر که در منبع صفحات وب در اینترنت قرار دارد ،دسترسی پیدا کند .هر کدام از صفحات
وب می توانند شامل گرافیک ،صدا ،تصویر و یا متن باشند.
فیلم

پژوهش
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فیلم شماره  :11217نشانی وب

به کمک هم گروهی خود ،در مورد انواع پروتکل های موجود در اینترنت تحقیق کنید.
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فعالیت
کارگاهی

تعاریف اصطالحات زیر را با توجه به مطالب ارائه شده در فیلم بنویسید.
:URL
دامنه:
پروتکل:

مرورگر وب ()web browser
برای مشاهده صفحات وب ،نیاز به نرم افزار مخصوص این کار داریم که اصطالحاً به آن مرورگر ()browser
می گویند .مرورگر وب نوعی نرم افزار کاربردی است که برای دریافت ،نمایش و مرور اطالعات از وب مورد
استفاده قرار می گیرد.
فیلم

کنجکاوی

فیلم شماره  :11218انواع مرورگر

پس از مشاهده فیلم جدول زیر را تکمیل کنید.
نام مرورگر

شرکت سازنده

نسخه سیستم عامل

امکانات

فعالیت
کارگاهی

ـ مرورگر  Firefoxرا باز کنید و در نوار نشانی مرورگر http://tvoccd.oerp.ir ،را تایپ کرده ،دکمه
 Enterرا فشار دهید.
ـ در این وب گاه ،از منوی باال ،روی گزینه «جستجوی کتاب» کلیک کرده و لیست کتاب های پایۀ دهم
رشتۀ شبکه و نرم افزار را جستجو کنید.

پژوهش

ـ به کمک هم گروهی خود ،فهرستی از مرورگرهای گوشی های هوشمند را تهیه کنید.
ـ آیا نسخه تحت سیستم عامل اندروید مرورگرهای سیستم عامل ویندوز ،وجود دارد؟
ـ امکانات مرورگر  Google chromeتحت اندروید را با نسخه سیستم عامل ویندوز ،مقایسه کنید.
ـ در مورد انواع مرورگرهای موجود برای سیستم عامل های  Windows ، Linux ، Macتحقیق کنید.
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مرورگر
مرورگرهای وب از نظر واسط کاربری تفاوت هایی با یکدیگر دارند اما با این وجود ،در کلیت کار و امکانات،
شباهت های زیادی با هم دارند .به طوری که اگر روش کار با یک مرورگر را به خوبی بدانیم کار کردن با سایر
مرورگرها با کمی کنجکاوی و کسب اطالعات از راهنما ،آسان خواهد بود.
در این کتاب مرورگر  FireFoxنسخه  58آموزش داده می شود.
فعالیت
کارگاهی

کاربرد ابزارهای تعیین شده در شکل را بنویسید.

شکل1ـ امکانات عمومی مرورگر FireFox

نشانکگذاری ()bookmarking
کتاب درسی خود را مطابق تصویر ،در دست بگیرید .همان طور که مشاهده می کنید ،صفحاتی از کتاب،
با رنگ نارنجی ،عالمت گذاری شده است .این صفحات
مشخص کننده صفحاتی هستند که شروع یک واحد
یادگیری را مشخص می کنند .اکنون اگر در هنگام مرور
کتاب ،مطلبی وجود داشت که متوجه آن نشدیم می توانیم
آن صفحه را عالمت گذاری کنیم و بعدا ً از هنرآموز خود
بپرسیم .این عالمت گذاری سبب می شود که بتوان سریع تر
به آن صفحه از کتاب دسترسی پیدا کرد .همین کار را
می توان برای تارنما ها و صفحات وب نیز انجام داد.
کارگاه  1نشانک گذاری صفحه وب
 ١مرورگر را باز کرده ،به تارنمای سازمان هواشناسی
کشور بروید.
 ٢روی استان خود کلیک کنید.
 ٣صفحه هواشناسی مربوط به استان خود را
به عنوان  Bookmarkتنظیم کنید.
بعد از باز کردن صفحه موردنظر روی نماد
کلیک
کرده ،و نام و محل ذخیره سازی را تعیین کنید (شکل.)2
شکل2ـ تنظیمات نشانک گذاری صفحه وب
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 ٤برای مرورگر  Bookmark Barبگذارید.
در قسمت خالی مقابل نوار نشانی ،راست کلیک کرده
و گزینه  Bookmark Toolbarرا انتخاب کنید
(شکل.)3

شکل3ـ فعال کردن Bookmark Bar

 Bookmark Barنواری است که می توان به باالی مرورگر اضافه کرد و صفحات نشانک گذاری شده را برای
دسترسی راحت تر به آن اضافه کرد.
کنجکاوی

چگونه می توان  Bookmark Barرا از مرورگر برداشت؟

تاریخچه ()History
یکی از امکاناتی که مرورگرها در اختیار کاربران قرار می دهند ،امکان مشاهده تارنماهای مرور شده در بازه های
زمانی متفاوت است.
کارگاه  2مدیریت تاریخچه
 ١تاریخچه مرورگر را فعال کنید.
مرورگر  FireFoxرا باز کرده ،کلیدهای  Ctrl+Hرا
فشار دهید.
روش دوم فعال کردن تاریخچه را در شکل 4می بینید.
شکل4ـ فعال کردن تاریخچه مرورگر

 ٢تاریخچه را براساس تارنماهایی که بیشترین
بازدید را داشته اند ،مرتب کنید.
در پنل  ،Historyروی فلش سمت راست View
کلیک کرده ،سپس گزینه  By Most Visitedرا
انتخاب کنید.

شکل  5ـ گزینه های دسته بندی تاریخچه مرورگر
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فعالیت
کارگاهی

عملکرد سایر گزینه های  viewرا بررسی کنید (شکل.)5

 ٣تاریخچه را حذف کنید.
روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Libraryرا انتخاب کرده و از منوی باز شده ،روی گزینه
 historyکلیک کنید .در منوی باز شده ،گزینه  clear recent historyرا انتخاب کنید (شکل.)6

شکل 6ـ حذف تاریخچه

 ٤فهرست کوکی ها را مشاهده کنید.
کوکی ( )cookieپرونده ای است که در آن اطالعاتی درباره تارنمایی که از آن بازدید شده است را روی سیستم
کاربر ذخیره می کند .این اطالعات میتواند شامل تنظیمات ورود به تارنما ،مکان بازدید از تارنما و اطالعات
دیگری باشد که تارنما برای شناسایی کاربر و ارائۀ خدمات بهتر به آن نیاز دارد .وقتی یک تارنما را باز میکنید،
درخواستی به مرورگر کاربر ارسال میشود تا پرونده کوکی روی دیسک سخت ذخیره شود و پس از آن ،اطالعات
مورد نیاز تارنما ،برای شناسایی کاربر و ارائۀ خدمات از طریق اطالعات موجود در پرونده ،انجام شود.
روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Optionsرا انتخاب کنید.
در صفحه باز شده ،از منوی سمت چپ ،گزینه  privacy & securityرا
کلیک کرده ،سپس از بخش  Historyگزینه  Show cookiesرا انتخاب
کنید.
 5کوکی را حذف کنید.
روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Optionsرا
انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،از منوی سمت چپ ،گزینه
 privacy & securityرا کلیک کرده ،سپس از بخش History
گزینه  remove individual cookiesرا انتخاب کنید.
شکل 7ـ حذف کوکی ها
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کنجکاوی

حذف کوکی ،چه مزایا و معایبی دارد؟

مرورگر پیش فرض
مرورگر پیش فرض ،مرورگری است که صفحات وب به صورت پیش فرض درآن باز می شود .اگر بیش از یک
مرورگر روی رایانه نصب کنیم و بخواهیم با کلیک روی پیوند صفحات وب ،همیشه با یک مرورگر باز شوند
باید آن مروگر به عنوان مرورگر پیش فرض به سیستم عامل معرفی شود.
کارگاه  3تنظیمات مرورگر پیش فرض
 ١مرورگر  Firefoxرا مرورگر پیش فرض کنید.
روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،گزینه
 Alwayes check if firefox is your default browserرا انتخاب کنید.
 Home page 2مرورگر را تعیین کنید.
می خواهیم هر بار پس از باز کردن مرورگر ،به صورت خودکار تارنمایه وزارت آموزش و پرورش باز شود .برای
این منظور کافی است تا نشانی این تارنما را به عنوان  Home Pageتعریف کنیم .روی  Open Menuکلیک
کرده ،گزینه  Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،در کادر  ،Home pageنشانی تارنمای وزارت
آموزش و پرورش ( )medu.irرا وارد کنید.
مرورگر را بسته و مجدد باز کنید.
 3برای مرور بیش از یک  Home pageتعیین کنید.
روی  Open Menuکلیک کرده ،گزینه  Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،در کادر ،Home page
نشانی تارنماهای سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش را به شکل زیر وارد کنید.

شکل  8ـ تعیین بیش از یک Home Page

مرورگر را بسته و مجدد باز کنید .چه صفحات وبی در مرورگر باز شده است؟
 4موتور جستجوی پیش فرض را به  Bingتغییر دهید.
روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،از منوی سمت
چپ ،گزینه  searchرا کلیک کرده ،سپس از بخش  default Search Engineگزینه  Bingرا انتخاب کنید.
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شکل 9ـ تغییر موتور جست و جوی پیش فرض

موتور جستجوی وب ()web search engine
هر زمان به دنبال اطالعاتی هستیم ،اولین مرجعی که به ذهن مان می رسد و می توان از آن کمک گرفت،
اینترنت است .اما اینترنت فقط بستر را فراهم می کند و برای جستجو در فضای اینترنت ،باید از موتورهای
جستجو استفاده کرد .موتور جستجو ،نرم افزاری است که کار جستجوی اطالعات در وب را انجام می دهد.
موتورهای جستجوی گوناگون با کاربردهای متفاوت در فضای اینترنت وجود دارند.
فعالیت
گروهی

به کمک هم گروهی خود ،فهرستی از موتورهای جستجوی ایرانی و غیرایرانی که می شناسید یا از آن
استفاده کرده اید ،تهیه کنید.

پژوهش

در مورد روش کار یک موتور جستجو ،تحقیق کنید.

کارگاه  4جستجو در وب
 ١در موتور جستجوی  googleعبارت «خلیج فارس» را جستجو کنید.
مرورگر را باز کرده و نشانی  google.comرا تایپ کرده و در کادر جستجو ،عبارت «خلیج فارس» را تایپ
کنید .کلید  Enterرا بزنید یا روی نماد
کلیک کنید.
 2در صفحه نتایج جستجو ،منویی ظاهر می شود ،عملکرد گزینه های آن را در نمایش نتیجه
جستجو بررسی کنید.
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 3عبارت  Persian golfرا جستجو کنید.
یکبار دیگر عبارت را با حروف بزرگ جستجو کنید .آیا در جستجوی کلمات انگلیسی ،تفاوتی بین حروف
کوچک و بزرگ وجود دارد؟
فعالیت
کارگاهی

فهرستی از نویسه هایی که در جستجو خنثی هستند ،بنویسید.
 4جستجوی پیشرفته انجام دهید.
تارنمای گوگل ،امکان جستجوی دقیق تر و با توجه به شرایطی که کاربر می خواهد را به وسیلۀ گزینه
 advanced searchفراهم کرده است.

فیلم

فیلم شماره  :١١٢١٩جستجوی پیشرفته

فیلم را مشاهده کرده و فعالیت را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

عملکرد هر یک از موارد زیر ،در جستجوی پیشرفته را بنویسید.
All these words
This exact word or phrase

Any of these words

در این کادر کلمات کلیدی مورد نظر خود را وارد می کنیم و حاصل آن
صفحاتی است که دارای حداقل یکی از این کلمات هستند .می توان بین
کلمات از کاما ( )،نیز استفاده کرد.

None of these words
Last update

Site or Domain

در این کادر می توان جستجو را محدود به محتوای یک تارنما کرد.
به عنوان مثال به دنبال «گاهنامه الکترونیکی» در تارنما دبیرخانه
کشوری رایانه هستیم .برای این منظور کافیست نشانی تارنما را در
کادر  site or Domainوارد کنیم.

File type

 5تصویر قله دماوند را جستجو کنید.
یکی دیگر از امکانات مفید و پرکاربرد ،جستجوی تصویر است .وارد تارنمای گوگل شوید .روی گزینه images
کلیک کنید .در کادر جستجو ،عبارت «قله دماوند» را وارد کرده ،دکمه جستجو را کلیک کنید.
71

 6نتیجه جستجوی تصویر را محدود کنید.
روی دکمه  toolsکلیک کنید .در منوی باز شده ،امکانات جستجوی محدودتر فراهم شده است .جدول زیر
را تکمیل کنید.
Size
Color

در صورت نیاز به جستجوی تصاویر سیاه و سفید یا با ترکیب رنگ
متفاوت نیز می توان از این گزینه کمک گرفت.

Type
time

کنجکاوی

پژوهش

ـ عملکرد گزینه  ،user rightsدر جستجو چیست؟
ـ چگونه می توان تنظیم کرد که هنگام جستجو ،ابعاد تصاویر روی تصویر نمایش داده شود؟
حقوق مادی و حقوق معنوی یک تصویر را بنویسید.

بارگیری ( )downloadو بارگذاری ()upload
به فرایند برداشت داده های الکترونیکی از یک رایانه (معموالً
یک رایانه دور یا یک سرور) بارگیری و به فرایند ارسال
داده های الکترونیکی به رایانه دیگر بارگذاری می گویند.
می توان اصطالح  Upبه معنای ارسال و  Downبه معنای
قرارگیری تعبیر کرد .هر زمان که به اینترنت متصل می شویم،
داده های الکترونیکی به صورت مداوم در حال ارسال (آپلود)
و دریافت (دانلود) هستند .اما استفاده رایج از این اصطالحات
معموالً زمانی می باشد که بخواهیم پرونده یا صفحه وبی را از
سیستمی دیگر (مانند سرویس دهنده وب) دریافت کنیم و
در رایانه خود ذخیره کنیم ( )downloadیا پرونده ای را به
سیستم دیگر در اینترنت ارسال کنیم.
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کارگاه  5جستجو بر اساس تصویر
 1مسیر پیش فرض ذخیره پرونده های بارگیری شده را تغییر دهید.
در درایو  ،Dپوشه ای با نام  Filesایجاد کنید.
در مرورگر روی  Open Menuکلیک کرده ،سپس گزینه  Optionsرا انتخاب کنید .در صفحه باز شده ،از
بخش  Files and applicationsروی دکمه  browseکلیک کرده ،درایو  Dپوشه  Filesرا انتخاب کنید.
 2در موتور جستجوی  googleتصاویر «قله دماوند» را جستجو کنید.
 3سه تصویر را برای پس زمینه  Desktopبارگیری کنید.
برای بارگیری تصویر ،روی آن راست کلیک کرده و گزینه  Save Image Asرا انتخاب کنید .در صورتی که
بخواهید در مسیری غیر از مسیر پیش فرض پرونده های بارگیری شده ذخیره شوند ،مسیر را تعیین کنید.
 4کادر جستجو را خالی کنید
 5تصاویر مشابه یک تصویر ذخیره شده را جستجو کنید.
کلیک کنید .در کادری که نمایش داده می شود زبانه «»upload an image
در کادر جستجو روی آیکن
را فعال کنید و دکمه  browseرا کلیک کنید.

شکل10ـ جستجو براساس تصویر

یکی از تصاویری که ذخیره کرده اید را انتخاب کنید .این عمل باعث خواهد شد تمام تصاویری که مشابه
تصویر انتخاب شده است جستجو و فهرست شود.
کنجکاوی

پژوهش

کاربرد زبانه « »paste image URLچیست؟

ـ سه نرم افزار مدیریت بارگیری و سه نرم افزار بارگذاری فایل معرفی کنید.
ـ  3تارنما برای بارگذاری انواع فایل ها و  3تارنما برای بارگذاری تصویر معرفی کنید .امکانات تارنماها
را با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب هریک را بنویسید.
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شایستگی ها

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

نتایج ممکن استاندارد (شاخص ها  /داوری  /نمره دهی) نمره

کنترل کیفیت ،پایش شاخص های
شایستگی های
کیفیت ـ مسئولیت پذیری ،توجه به
غیرفنی
جزئیات کار ـ زبان فنی
قابل قبول
ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجه به تناسب قالب بندی متن با محتوای
صفحه و کاربر پسند بودن صفحه ـ توجه
به ذخیره پرونده های مورد استفاده در
2
پوشه های تارنما ـ بازگرداندن تنظیمات
مرورگر در کارگاه بعد از استفاده ـ حفاظت
از تجهیزات کارگاه

انتقال اطالعات به وسیله صفحات
توجهات
وب کاهش سفرهای درون شهری و
زیست محیطی
مصرف کاغذ
غیرقابل قبول توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه
نگرش

1

دقت در ذخیره صحیح صفحه برای
پشتیبانی در زبان فارسی

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

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

تنظیمات
مرورگر

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که مرورگر وب روی
آن نصب باشد.
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها  /داوری /
نمره دهی)

استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای
مشاهده صفحات وبگاه ـ نشانک گذاری
صفحات ـ تعیین مرورگر پیش فرض
باالتر از حد
و تنظیمات آن ـ مدیریت تاریخچه و 3
انتظار
کوکی ـ جست وجوی ساده و پیشرفته
بر اساس معیار مورد نیاز ـ محدود کردن
نتایج جست وجو ـ جست وجوی تصویر
استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای
مشاهده صفحات وبگاه ـ نشانک گذاری
صفحات ـ تعیین مرورگر پیش فرض
در حد انتظار
2
و تنظیمات آن ـ مدیریت تاریخچه ـ
جست وجوی ساده ـ محدود کردن نتایج
جست وجو
پایین تر از استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای
حد انتظار مشاهده صفحات وبگاه
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نمره

1
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انواع صفحات وب
اطالعات موجود در صفحات وب میتوانند بهصورت ایستا و پویا ایجاد شوند .تارنمای ایستا ()static website
از چند صفحه  HTMLتهیه شده است .هر صفحه یک پرونده مجزاست و هیچ پرونده دیگر یا پایگاه داده ای

وجود ندارد که به آن ارجاع شود .به همین دلیل برای تغییر تارنما باید جداگانه کد  HTMLآن را تغییر
دهید .از آنجا که حجم کمتری از کد در طراحی تارنماهای ایستا استفاده می  شود ،این صفحات سرعت
بارگذاری ( )Loadingباالیی دارند و با  css ، javascript ، htmlنوشته می  شوند.
معایب اصلی تارنمای ایستا عبارت است از:
زیاد بودن هزینه های به روز رسانی تارنما
لزوم ارتباط با طراح تارنما جهت به روز رسانی
وقت گیر بودن اعمال تغییرات در تارنما
برخالف تارنمای ایستا ،محتوای تارنمای پویا پس از طراحی ،به وسیله افراد عادی که به سیستم مدیریت
محتوای تارنما دسترسی داشته باشند ،قابل تغییر است .زبان برنامه نویسی تارنماهای پویا می تواند براساس
نیاز متفاوت باشد و اما بیشتر از زبان های)… ASP.Net(c#, J#,و  Phpاستفاده می شود.
مزایای اصلی تارنمای پویا عبارت است از:
وجود پنل مدیریت
انعطاف و کارایی باال
به روزرسانی آسان
امکان سفارشی سازی
معایب اصلی تارنمای پویا عبارت است از:
برای کسب وکارهای کوچک می تواند گران باشد.
روند طراحی و توسعه طوالنی تر
میزبانی وب گران تر
نیازمند مراقبت در مورد خط مشی و گلوگاه های امنیتی
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فعالیت
گروهی
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در مورد دو تصویر زیر در گروه بحث کنید .پویا یا ایستا بودن آنها را تعیین کنید.
دالیل خود را بنویسید.
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معرفی زبان نشانهگذاری HTML
عبارت  HTMLسرواژه های  Hyper Text Markup Languageو یک زبان نشانه گذاری برای توصیف
اسناد وب (صفحات وب) است .بیشتر صفحات وب با «زبان نشانهگذاری ابرمتن»  HTMLتولید میشــوند.
کد قابل فهم مرورگرها ،کدهای  HTMLاست که مرورگرها این کدها را از سند  HTMLخوانده و محتوای
آن صفحه را نمایانسازی ( )Renderمیکنند.
یک سند  HTMLیک پرونده مبتنی بر متن ( )Text–basedاست که به وسیله عناصر(element) HTML
توصیف می شوند و قالببندی صفحه را تعیین میکنند .هر یک از عنصرهای  HTMLمفهوم خاصی دارند
و تأثیر مشخصی بر محتوا میگذارند .این عناصر به مرورگر اعالم میکنند که هر بخش باید به چه صورت
نمایش داده شود .این عناصر میتوانند شامل متن ،عکس ،فیلم ،جدول و ...باشند.
 html5جدیدترین استاندارد  htmlاست و استفاده از آن طراحی تارنما را ساده تر کرده است.
در واقع هدف از طراحی  html5دستیابی به اهداف زیر بود:
ویژگی های جدید باید بر اساس  Javascript ،HTML ،CSSباشد.
کاهش نیاز به افزونه های خارجی (مانند فلش)
بهینه سازی مدیریت خطاها
( )internet Explorerاز نسخه  9به بعد از  html5پشتیبانی می کند.

ایجاد صفحه وب

ویرایشگرهای متنی نظیر  Notepadکه همراه با سیستمعامل ویندوز عرضه میشود ،یکی از سادهترین
ویرایشگرهایی است که برای نوشتن دستورات  HTMLبه کار می رود .یک سند  HTMLبا پسوند  htmیا
 htmlنامگذاری  می شود.
یادداشت

نباید از  HTMLبه عنوان زبانی برای صفحهآرایی صفحات وب استفاده کرد؛ این وظیفه برعهدۀ
فناوریهایی نظیر  CSSاست.

پژوهش

با کمک کتاب همراه هنرجو سه ویرایشگر دیگر قابلاستفاده برای طراحی صفحات وب ،معرفی کنید.

  کارگاه 6ایجاد اولین صفحه وب
 ١ابتدا یک ویرایشگر متنی مانند  Notepadرا باز کنید.
 2پرونده خالی را بانام  Shopو پسوند  htmیا  htmlذخیره کنید.
برنامۀ  Notepadبهطور پیشفرض پروندهها را با پسوند  txtذخیره میکند.
تغییر این پیشفرضها منجر به تغییر نماد پرونده ذخیره شده میشود.
77

 3در کاوشگر پرونده ،پرونده وب را پیداکرده ،اندازه آن را یادداشت کنید.
 ٤پرونده وب را اجرا کنید.
برای اجرای پروندههای وب روی آن کلیک کنید تا خروجی صفحه وب نمایش داده شود .پرونده وب با نماد
مربوط به مرورگر پیشفرض در سیستمعامل مث ً
ال مرورگر  IEنمایش داده میشود.
 ٥به محتوای صفحه وب یک پیام اضافه کنید و بار دیگر آن را اجرا کنید.
 ٦اندازه پرونده را با مرحله  3مقایسه کنید.

شکل 11ـ محتوای پرونده وب و اجرای آن
کنجکاوی

چگونه میتوان با سایر مرورگرها پرونده وب را نمایش داد؟

دستورات     HTML
تمام صفحات وب برای نمایش بهوسیله مرورگر از دستورالعملهای متعددی استفاده میکنند و با خواندن
این دستورالعملها توسط مرورگر ،نحوه نمایش اشیا در صفحات مشخص میشود .دستورات  HTMLبرای
نشانهگذاری محتوای صفحات به کار میروند.
هر عنصر  HTMLمعموالً شامل یک بخش ابتدایی ،یک بخش انتهایی و محتویات عنصر است.
شکل کلی عناصر HTML

< برچسب انتها  >/محتویات < برچسب ابتدا>

تمام نوشتهها و عناصر یا دستورات دیگری که بین برچسب ابتدا و پایان نوشته میشوند ،محتویات عنصر را
تشکیل میدهند .برچسبها درون عالمتهای < > قرار میگیرند.
یادداشت
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عناصری که دارای دو بخش شروع و پایان هستند اصطالحاً  containerنامیده می شوند.
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  کارگاه  7ایجاد صفحه وب ساده
میخواهیم یک صفحه وب ساده دارای عنوان و محتوا ایجاد کنیم.
 ١صفحه وب  webpage.htmرا باز کنید.
برای ویرایش مجدد کدهای یک صفحه وب در ویرایشگر متنی ،پس از انتخاب صفحه وب ،راست کلیک کنید و
از میان گزینههای  ،open withگزینه  Notepadرا انتخاب کنید یا در نرمافزار  Notepadصفحه را باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را « »web designقرار دهید.
 ٣صفحه وب را مجددا ً ذخیره و اجرا کنید.
 ٤عنوان صفحه را به «طراحی وب» تغییر دهید.
برای درج عنوانی به فارسی یا انگلیسی برای صفحه ،از عنصر < >titleاستفاده کنید.

شکل کلی عنصر title

<> /titleعنوان صفحه<>title

 ٥عبارت «  اصول طراحی صفحات وب» را در صفحه نمایش دهید.
 ٦پرونده را دوباره با همان نام ذخیره کنید.
چون عنوان صفحه فارسی است ،باید امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب فراهم شود .بنابراین هنگام
ذخیره پرونده در فهرست  Encodingحالت  UTF- 8را انتخاب کنید.
 ٧صفحه وب را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.
کنجکاوی

اگر زمان ذخیره از فهرست  Encodingحالت  8ـ UTFانتخاب نشود چه پیامی ظاهر میشود؟ هنگام
نمایش صفحه وب محتوای آن چگونه نمایش داده میشود؟
 ٨عنصر  titleرا با حروف بزرگ بنویسید و صفحه را اجرا کنید.
با توجه به نتیجهای که دریافت کردید جمله زیر را کامل کنید.
برچسبهای  HTMLنسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف ،حساس ..........................

یادداشت

درون هر برچسب ،بعد از عالمت < و قبل از عالمت > نباید از فاصله استفاده کنید.
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ساختار    HTML
عنصر  : htmlکدهای موجود در صفحه میان
برچسبهای شروع و پایان< >HTMLقرار
میگیرند .برای برچسب پایان باید قبل از برچسب
عالمت /استفاده کنید.
عنصر  : headاین عنصر اطالعات کلی درباره سند را
نشان میدهد و به نحوه نمایش اطالعات در مرورگر
کمک میکند .معموالً محتوایی که در عنصر head
قرار میگیرد ،هنگام اجرا در صفحه ،نمایش داده
نمیشود اما محتوای عنصر  bodyدر صفحهنمایش
داده خواهد شد.
شکل 12ـ ساختار HTML
عناصر متعددی درون عنصر  headقابلاستفاده
هستند که مهمترین آنها عبارتاند از:
link ، meta ، title ،  script
عنصر  : metaاین عنصر اطالعاتی را در مورد صفحه در اختیار موتور جستجو قرار میدهد .این اطالعات
که شامل شرح صفحه و کلمات کلیدی است کمک فراوانی به موتورهای جستجو میکند و نیاز به برچسب
پایانی ندارد.
شکل کلی عنصر meta

یادداشت

< ”مقدار“ =  ” contentنام صفت“ = < meta name

برای تعیین زبان اصلی تارنما ،از صفت  Langدر عنصر  htmlاستفاده می شود.
مقدار  enبرای زبان انگلیسی Fa ،برای زبان فارسی و  IRزبان فارسی با گویش ایرانی را در سند html
اعالم می کند.
جدول 1ـ صفت های عنصر meta

صفت
author

کاربرد
نام نویسنده یا طراح صفحه وب را مشخص می کند.

 descriptionتوضیح مختصری راجع به محتویات صفحه وب نشان میدهد.
keywords
Charset
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واژههای کلیدی مورداستفاده موتورهای جستجو را تعیین می کند.
نوع کدینگ مورد استفاده در محتویات صفحه وب را تعیین می کند.
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یادداشت

برای فراهم کردن امکان مشاهده متن فارسی در صفحات وب کد زیر را در عنصر  headوارد کنید.
>" 8ـ <meta charset="utf

کنجکاوی

به تارنمای وزارت آموزشوپرورش به نشانی  http://www.medu.irمراجعه کرده و عناصر موجود در
کد سر صفحه عنصر  headرا بررسی کنید.
عنصر  : bodyاین عنصر بدنه اصلی صفحه  HTMLرا معرفی میکند .همه کدهایی که برای تعیین محتوای
صفحه موردنیاز اســت در بین برچسبهای شروع و پایان عنصر  bodyقرار میگیرند .فقط محتویات این
قسمت توسط مرورگر بهعنوان خروجی نمایش داده میشوند.
شکل کلی عنصر body

>"مقدار" = <body dir

متن و محتویات صفحه وب
></body
صفت  dirدر عنصر  bodyبرای تعیین جهت متن به صورت راست به چپ یا برعکس به کار می رود.
جدول 2ـ صفت های عنصر body

صفت
dir
bgcolor
text

کنجکاوی

کاربرد

برای تعیین جهت متن بهصورت راست به چپ یا برعکس به کار میرود.
رنگ زمینه صفحه وب را تغییر میدهد.

رنگ پیشفرض متنهای درون صفحه را تعیین می کند.

جدول زیر را تکمیل کنید.
جدول 3ـ مقادیر صفت dir

مقدار

کاربرد

rtl
ltr
81

صفت عناصر در Html
برخی از عناصر عالوه بر نام دارای جزء دیگری هستند که صفت نامیده می شود .هر عنصر دارای مجموعهای
از صفتها است که مقادیری به آن اختصاص می یابد .هریک از این صفتها را میتوان درون برچسب ابتدایی
معرفی و مقداردهی کرد.
هر صفت از دو بخش اصلی تشکیل میشود:
 : Nameنام صفت را تعیین میکند.
 :Valueمقداری که برای صفت تعریف میشود.
>”<label name=”value
شکل کلی تخصیص صفت های یک عنصر
< " .....مقدار"= نام صفت دوم "مقدار"= نام صفت اول    نام عنصر>
محتوای عنصر
>   نام عنصر</
  کارگاه  8تعیین جهت متن
قصد داریم صفحه وبی طراحی کنیم که محتوای آن بهصورت راستچین یا چپچین نمایش داده شود.
 ١صفحه وب  Shopرا باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را «تعیین جهت متن» قرار دهید.
 ٣متن زیر را بهعنوان محتوای صفحهنمایش دهید.
انواع محصوالت ایرانی:
ـ قطاب یکی از شیرینی های سنتی است.
ـ گز یکی از محصوالت اصفهان است.
ـ یکی از هنرهای ظریف و صنایع دستی ایران خاتم کاری است.
 4صفحه وب را ذخیره و اجرا کنید.
تمام محتوا در یک سطر نمایش داده میشود.
 5محتوای صفحه را در خطوط جداگانه نمایش دهید و متن را راست چین کنید.
برای درج محتوا در خطوط جداگانه ،از برچسب< >brاستفاده کنید .به کار بردن برچسب< >brباعث ایجاد
یک خط جدید و انتقال محتوا به ابتدای سطر بعدی میشود.

6
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تغییرات را ذخیره کرده ،مجددا ً پرونده را اجرا کنید.

پودمان دوم :طراحی صفحات وب ایستا

عناصر قالببندی متن و بند در Html
به عملیاتی مانند تعیین اندازه ،حالت و رنگ قلم ،پاراگرافبندی متن و هر آنچه در زیبایی متن مؤثر باشد،
قالببندی متن میگویند .در زبان  HTMLتعدادی عنصر برای قالببندی متن و بند معرفیشده که هرکدام
دارای ویژگی هایی برای تغییر شکل ظاهری متن هستند.
برای بهکارگیری عناصر قالببندی از نوع  containerیا عناصر بلوکی ،کافی است متن یا عبارتی را که قصد
دارید تحت تأثیر آن قالب قرار گیرد ،میان برچسب ابتدا و انتها قرار دهید.
شکل کلی عناصر  bو  iو u

فعالیت
کارگاهی

></bمحتویات><b
></iمحتویات><i
></uمحتویات><u

در جدول زیر کاربرد هر یک از عناصر را بنویسید.
عنصر

کاربرد

b
u
i

نمایش متن درون عنصر به صورت مورب ()italic

عنصر  : fontاز این عنصر برای تعیین نوع ،اندازه و رنگ قلم عبارات متنی استفاده میشود.
شکل کلی عنصر font

>"نام رنگ قلم"= " colorمقدار"=" sizeنام قلم"=<font face

محتوای متن
></font

  کارگاه  9قالب بندی متن
میخواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که در آن قالببندی متن صفحه را بهدلخواه تعیین کنیم.
 ١صفحه وب  Shopرا باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را به «قالببندی متن» تغییر دهید.
 ٣سطر اول محتوای صفحه را پررنگ ،سطر دوم را مورب و سطر سوم را زیر خطدار کنید.
صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
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 ٤رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.
از صفت  colorدر عنصر  bodyاستفاده کنید.
 ٥نوع ،اندازه و رنگ قلم سطر اول را بهدلخواه تغییر دهید.
یادداشت

عنصر های متداخل را دقیق ببندید به طوری که متقاطع نشوند.

عنصر p
این عنصر متن را در یکبند جداگانه و جدید قرار میدهد.
شکل کلی عنصر p

>"مقدار"= <p align

محتوای بند
></p

عنصر < >pدارای صفتی به نام  alignبرای ترازبندی متن است.
عنصرهای سرفصل ()Heading
برای تعیین نوع سرفصل و عنوان یک متن از عنصرهای  headingاستفاده می شود h1.بزرگترین و h6

کوچکترین اندازه برای عنوان است.
شکل کلی عناصر h1تا h6

< >/h1محتوا <>h1
< >/h2محتوا <>h2

عنصر hr

برای ترسیم خط افقی از عنصر  hrاستفاده می شود.
شکل کلی عنصر hr
<"مقدار" = " alignمقدار" = " sizeمقدار" = >hr width

  کارگاه  10ایجاد سرفصل
می خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.
 ١صفحه وب  shopرا باز کنید.
 ٢عنوان صفحه را به «ایجاد سرفصل» تغییر دهید.
 ٣متن صفحه بعد را با استفاده از سرفصلهای  h1و  h2بنویسید.
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٤
٥

بعد از توضیح هر محصول یک خط افقی بکشید.
صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

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

استاندارد (شاخصها/داوری/
نمرهدهی)

ایجاد صفحه وب ـ تعیین عنوان
صفحه ـ درج متن و بند ـ ذخیره
باالتر
صفحه وب ـ قالببندی متن ـ درج
از حد
عناوین ـ تعیین مشخصات صفحه ـ
انتظار
قالببندی صفحه به وسیله فناوری
 CSSـ رفع اشکاالت احتمالی

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
ساخت
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار ویرایشگر
ایجاد صفحه وب ـ تعیین عنوان
صفحه
متنی و مرورگر وب روی آن نصب باشد.
در حد صفحه ـ درج متن و بند ـ ذخیره
وب
زمان 25 :دقیقه
انتظار صفحه وب ـ قالب بندی متن ـ درج
عناوین ـ تعیین مشخصات صفحه
پایینتر ایجاد صفحه وب ـ تعیین عنوان
از حد صفحه ـ درج متن و بند ـ ذخیره
انتظار صفحه وب

نمره

3

2

1
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فناوري CSS
اگر بخواهیم برای تارنمایی مانند فروشگاه محصوالت ایرانی سبک های مختلفی را درنظر بگیریم و نحوه
نمایش عناصر را تغییر دهیم ،آیا استفاده از صفت هایی که تاکنون آموخته اید و نحوه استفاده از آنها به شکلی
که مشاهده کردید ،می تواند پاسخگوی نیاز شما باشد؟ آیا استفاده از این صفت ها برای این منظور می تواند
سبب بروز مشکل شود؟ برای پیدا کردن پاسخ این سؤاالت بهتر است دست به کار شوید و سبک های مختلفی
را با استفاده از آنچه تاکنون آموخته اید ،برای تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی اعمال کنید.
فیلم

فیلم شماره  : 11207آشنایی با CSS
فیلم آشنایی با  CSSرا مشاهده کرده ،فعالیت زیر را انجام دهید.

فعالیت
گروهی

سؤاالت زیر را در کالس مطرح کرده و پس از گفت وگو با هم کالسی های خود در این باره ،پاسخ را ارائه دهید:
ـ  ،CSSمخفف چه واژگانی است؟
ـ نقش  ،CSSدر ایجاد تارنماها را شرح دهید؟
ـ استایل شیت ( )Style sheetچیست؟
ـ انواع استفاده از  CSSرا نام برده ،درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه دهید.

آشنایی با قواعد CSS
با استفاده از  CSSسبک ها ( )stylesرا به عناصر
 HTMLنسبت می دهیم و در نتیجه نحوه نمایش
محتوای این عناصر را در صفحه کنترل می کنیم.
 CSSشامل مجموعه ای از قواعد است که هر
قاعده از دو بخش  selectorو declaration
تشکیل شده است (شکل .)13
شکل 13ـ بخش های مختلف یک قانون در CSS
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ـ  : Selectorدر این بخش ،عنصر یا عناصر  HTMLکه می خواهیم سبک مورد نظر روی آنها اعمال شود
را مشخص می کنیم .در مثال باال ،محتوای تمامی عناصر  pبا رنگ سبز نمایش داده می شوند .در صورتی که
بیش از یک عنصر را بخواهیم در این بخش مشخص کنیم ،نام عناصر باید با عالمت کاما از یکدیگر جدا شوند.
ـ  : Declarationنحوه نمایش عناصر در این بخش تعیین می شود .این بخش از دو قسمت زیر تشکیل شده
است:
ـ  : Propertyنام ویژگی مورد نظر در این بخش مشخص می شود.
ـ  :Valueمقدار ویژگی مورد نظر را تعیین می کند.
فعالیت
گروهی

بخش های مختلف قسمت  declarationرا در کادرها بنویسید.

در بخش  declarationمی توان چندین ویژگی را مشخص کرد .در این صورت ویژگی ها با عالمت سمی کولن (;)
از یکدیگر جدا می شوند.

برای خوانایی بیشتر دستورات به گونه ای که بتوان با یک نگاه بخش مورد نظر را پیدا کرد ،هر ویژگی و مقدار
آن را در یک خط مستقل قرار می دهند .اما می توان تمامی ویژگی ها را پشت سر هم در یک خط نیز نوشت.
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برای نوشتن کدهای  HTMLو  CSSاز ویرایشگرهای مختلفی می توان استفاده کرد .یکی از این ویرایشگرها
که امکانات خوبی در اختیار کاربر قرار می دهد Notepad++ ،است .هنگام نوشتن کدها در این برنامه ،فقط
کافی است که نوع زبان برنامه نویسی را مشخص کنید تا ویرایشگر بتواند کدها را شناسایی کند.
در ناحیه  selectorانتخابگرهای متنوعی می توانند قرار گیرند ،در نتیجه این امکان برای ما وجود دارد بتوانیم
عناصر خاصی را در یک سند  HTMLرا انتخاب کرده ،قواعد  CSSرا روی آنها اعمال کنیم .درجدول 4انتخابگرهای
رایج  CSSرا مشاهده می کنید.
جدول   ٤ـ انتخابگرهای رایج در CSS

انتخابگر

توضیحات

به عناصری که نام آنها ذکر می شود ،اعمال
می شود .یکی از ساده ترین و پرکاربردترین
انتخابگر
نوع انتخابگرها است و با استفاده از آن می توان
نوع یا عنصر
( )element - typeکلیه عناصر  HTMLرا بدون در نظر گرفتن
موقعیت عنصر انتخاب کرد.
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مثال

{ }h1, h2, h3
به تمامی عناصر  h2 ،  h1و  h3اعمال
می شود.

انتخابگر کالس
()Class

} { .  note
به عناصری اعمال می شود که مقدار صفت
به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت
 classآنها برابر با  noteباشد.
 classآن عنصر برابر با مقداری باشد که در
} {p. note
جلوی عالمت نقطه ( ).مشخص شده است.
تنها به عناصر < >pاعمال می شود که مقدار
صفت  classآنها  noteباشد.

انتخابگر شناسه
()ID

به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت id
} { #introduction
آن عنصر برابر با مقداری باشد که در جلوی
عالمت ( )#مشخص شده است .به عبارت به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت id
آن برابر با  introductionباشد.
دیگر ،سبک مورد نظر را به یک عنصر یکتا
اعمال می کند.
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فعالیت
کارگاهی

جدول زیر را تکمیل کنید

جدول 5ـ declerationهای رایج
کاربرد

صفت
Center
Left
Text-align

Right

 Justifyابتدا و انتهای سطرها از هر دو طرف هم تراز می شوند و برای نوشته های فارسی
مناسب است
text-decoration
direction
font-family

font-weight

برای تعریف نوع قلم مورد استفاده برای نوشتن متن در صفت  styleدر عناصر
 HTMLاستفاده می شود
تعیین
ضخامت قلم

bold

bolder
font-size
margin-left
margin-right
border
padding
background-color
Color

برای تعریف رنگ در ویژگی  styleدر عناصر  HTMLاستفاده می شود.

    نوع قلم
با استفاده از ویژگی  ،font-familyمی توان نوع قلم متن مورد نظر را تعیین کرد .مقداری که برای این
ویژگی در نظـر گرفته می شود ،نام قلم مورد نظر است .برای اینکه بـازدیدکنندگان سایت بتوانند متن ها را با
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قلم مشخص شده مشاهده کنند ،الزم است که آن قلم را در رایانه خود داشته باشند .می توان نام چند قلم
را به عنوان مقدار این ویژگی در نظر گرفت و آنها را با کاما از یکدیگر جدا کرد .در این صورت اگر کاربر قلم
اول را در رایانه خود نداشته باشد ،نرم افزار مرورگر می تواند از قلم های جایگزین مشخص شده ،استفاده کند.
به مثال زیر توجه کنید:
{h1, h2
};"font-family : Arial , Verdana , "Courier New
یادداشت

اگر نام قلم مورد نظر بیش از یک کلمه باشد ،باید نام قلم را درون عالمت نقل قول دوتایی قرار داد.

    اندازه قلم:
با استفاده از صفت  font-sizeمی توان اندازه قلم ها را در صفحه وب تعیین کرد .روش های مختلفی برای
انتخاب اندازه قلم وجود دارد که شامل موارد زیر است:
ـ پیکسل :برای تعیین اندازه قلم بر اساس پیکسل ،از پسوند  pxاستفاده می شود.
ـ درصد :برای تعیین اندازه قلم بر اساس درصد ،از عالمت  %استفاده می شود.
ـ نقطه :برای تعیین اندازه قلم بر اساس نقطه از پسوند  Ptاستفاده می شود که مناسب برای چاپ است.
به مثال زیر توجه کنید:
{ body
};font-size: 12px
{ h1
};font-size: 200%
{ h2
};font-size: 12Pt
پژوهش

درباره روش های مختلف انتخاب اندازه قلم تحقیق کرده ،تفاوت آنها را بررسی کنید.
    ضخامت قلم:
با استفاده از صفت  font-weightمی توان متن مورد نظر را به صورت ضخیم نمایش داد .این صفت دارای
دو مقدار زیر است:
ـ  : normalمتن را به صورت عادی نمایش می دهد.
ـ  : boldمتن را به صورت ضخیم نمایش می دهد.
به مثال زیر توجه کنید:
{ # guide
}; font-weight: bold
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کارگاه  11تغییر رنگ عناصر
 1نرم افزار  Notepad++را باز کنید و برای نوشتن کدهای  htmlزبان را انتخاب کنید.
 ٢صفحه وب با عنوان «قالب بندی متن» را باز کنید که در پودمان قبل ایجاد کردید.
 ٣یک استایل شیت داخلی ایجاد کنید.
در قسمت < >headصفحه وب ،عنصر < >styleرا به شکل زیر اضافه کنید:
>”<style type=”text/css
></style
برای اینکه مشخص شود که قصد استفاده از سبک های  CSSرا داریم ،در عنصر < >styleاز صفت type
استفاده می کنیم.
 ٤سبک مورد نظر برای تغییر رنگ عناصر صفحه را ایجاد کنید.
برای تغییر رنگ متن عناصر صفحه ،می توان از انتخابگر نوع استفاده کرد.
برای تعیین سبک عناصر  h1و  pکد زیر را داخل عنصر < >styleوارد کنید:
{ h1
};color: red
{p
};color: green
 ٥صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
استایل شیت خطی ()inline
در استایل شیت خطی برای تعیین سبک از صفت  styleعناصر استفاده می شود.
سبک نگارش صفت  styleکه برای تغییر ظاهر و قالب بندی محتوا عناصر  HTMLهنگام نمایش در مرورگر
استفاده می شوند به روش زیر است:
شکل کلی صفت style
			

< "…; مقدار بعدی :صفت دوم; مقدار :صفت اول" =  Styleنام عنصر>

; ; font-family:Tahomaنام رنگ ; color:مقدار  Style="Text-align:نام عنصر <
>" font-size:18px
صفت  Text-alignشیوۀ ترازبندی متن را مشخص می کند.
عنصر <>span

برای اضافه کردن قالب به بخشی از یک متن و یا بخشی از یک سند از عنصر  spanاستفاده می شود که از
کاربردهای آن نشانه گذاری بخشی از یک نوشته و تقسیم بندی متن های موجود است.
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شکل کلی عنصر span
> </spanمحتوا > "<span style="....;....;….

کارگاه  12قالب بندی متن با استایل شیت خطی
می خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.
 1صفحه وب  shopرا باز کنید.
 2عنوان صفحه را به "تغییر قالب محتوا" تغییر دهید.
 3رنگ زمینه سطر اول را به دلخواه تغییر دهید.
 4رنگ کلمات قطاب و خاتم کاری را تغییر دهید.

شکل- 14کاربرد عنصر span

صفحه وب را ذخیره کرده ،نتیجه را مشاهده کنید.
 5رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.
 6اندازه قلم سطر اول را به  20 pxتغییر دهید .نوع قلم را به دلخواه تغییر دهید.
صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
فعالیت
کارگاهی
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متن زیر را با عنوان «قالب بندی متن» به صورت راست چین و زیر هم ،رنگ متن قرمز و رنگ زمینه
محتویات را صورتی طراحی کنید.
سطر اول وسط چین شود و اندازه قلم را  30 pxقرار دهید و سطر دوم و سوم توپر نمایش داده شود.
قطعات سخت افزاری رایانه
مادر بورد :در واقع سیستم عصبی رایانه است بدون آن هیچ قطعه ای به درد نمی خورد.
کارت شبکه :رایانه ها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه ها و اشتراک برنامه ها به
 lan cardنیاز دارند.
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  کارگاه  13استفاده از استایل شیت داخلی ()Internal
1
٢

صفحه وب معرفی محصول پسته را باز کنید.
یک استایل شیت داخلی به شکل زیر در صفحه ایجاد کنید.

>”<meta charset=”utf-8
></titleمحصوالت ايراني ><title/
>”<style type=”text/css
};body{ background-color: yellow
};h1{color: gray
};h1, p{text-align: right
></style
></head
><body
></h1معرفی پسته ایرانی><h1
یکی از بهترین محصوالت ایران پسته<>p

		
		
		

است .این محصول سرشار از پتاسیم است.مراکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و
شهرستان رفسنجان قـرار دارند .در ایران چهـار نـوع پسته فندقی ،کلـه قـوچی،
< >/pاحمد آقایی و اکبری تولید می شوند.

٣

فعالیت
کارگاهی

صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.

></body
></html

برای سایر صفحات معرفی محصول فروشگاه محصوالت ایرانی ،با استفاده از استایل شیت داخلی،
سبک هایی را مانند مثال فوق ،برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با
خروجی قبلی مقایسه کنید.
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کارگاه  14استفاده از استایل شیت خارجی ()External
1

صفحه وب معرفی محصول پسته را به شکل زیر تغییر دهید.

		

><!DOCTYPE html
<>html
><head
>”<meta charset=”utf-8
></titleمحصوالت ايراني><title
></head
><body
< >/h1معرفی پسته ایرانی <>h1
یکی از بهترین محصوالت ایرانی پسته است>p< .

این محصول سرشار از پتاسیم است .مرکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و شهرستان رفسنجان قرار دارد.
< >/pدر ایران  4نوع پسته فندقی ،کله قوچی ،احمد آقایی و اکبری تولید می شود.
></body
></html
 ٢برای صفحه وب استایل شیت خارجی ایجاد کنید.
پرونده جدیدی ایجاد و آن را با نام  styles.cssذخیره کنید و آن را در کنار پرونده مربوط به صفحه وب قرار
دهید .سپس کدهای زیر را در آن وارد کنید.
می توان قواعد  cssرا درون یک پرونده جداگانه قرار داده ،آن را با پسوند  cssذخیره کرد.
{body
};background-color: yellow
{h1
};color: gray
{h1, p
};text-align: right

 ٣برای استفاده از استایل شیت خارجی در صفحه وب ،به پرونده آن ارجاع دهید.
در بخش < >headصفحه وب ،کد زیر را اضافه کنید:
><link href="css/styles.css” type=”text/css” rl=”stylesheet” /
با استفاده از عنصر  linkارتباط بین صفحه وب و یک پرونده برقرار میشود .این عنصر دارای سه صفت زیر است:
ـ  : hrefآدرس پرونده ( CSSکه معموال ً در پوشهای با نام  cssیا  stylesاست) در این بخش مشخص میشود.
ـ  :typeنوع سندی که در بخش  hrefمشخص شده است ،در این قسمت تعیین می شود .برای پرونده css
از مقدار  text /cssاستفاده می شود.
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ـ  : relنوع ارتباط صفحه  HTMLبا پرونده استایل شیت مورد نظر ،در این قسمت تعیین می شود .برای
پرونده  cssاز مقدار  stylesheetاستفاده می شود.
 ٤صفحه را ذخیره کرده ،نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
کنجکاوی

چرا برای تارنما هایی که بیش از یک صفحه دارند ،بهتر است از استایل شیت های خارجی استفاده شود؟

فعالیت
کارگاهی

ـ برای صفحات معرفی محصول تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی ،با استفاده از استایل شیت خارجی،
سبک هایی را مانند مثال باال ،برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید را با
خروجی قبلی مقایسه کنید.
ـ در دو تصویر زیر ،قسمت های مختلف کد را شناسایی کرده ،به طور مجزا درباره هر کدام توضیح دهید.

انواع قالبهای طراحی صفحات وب
امروزه سبکهای جدیدی برای طراحی قالب وب به وجود آمده است که بهترین ارتباط را با کاربر برقرار
میسازد .در این بخش به تعاریف برخی از قالبهای جدید طراحی صفحه وب پرداخته میشود:
 ١طراحی تک صفحه یا  :One Page Designدر این مدل طراحی با کلیک روی برخی از منوهای تارنما
بهجای انتقال به صفحۀ دیگر ،به بخشی از همان صفحه منتقل شده ،کاربر قادر خواهد بود تا اطالعات الزم
را در همان بخش مرور کند.
 ٢طراحی دوبعدی یا  :Flat Designطراحی که در آن از گرافیکهای سهبعدی در قالب استفاده نمیشود.
در این مدل طراحی معموالً نویسهها بسیار بزرگتر از قبل است بهطوریکه ارائه اطالعات به کاربر نسبت به گرافیک
تارنما در اولویت قرار میگیرد .به این نوع طراحی تارنما معموالً محتوا اول ( )Content Firstنیز میگویند.
 ٣طراحی واکنشی یا  :Responsive Designدر این مدل طراحی با استفاده از  HTMLو  ،CSSتارنما
بهگونهای طراحی میشود تا با کلیه اندازههای مرورگر سازگار شود.
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 ٤طراحی پویانمایی یا  :Animated Designوجود بخشهای متحرک در تارنما باعث جذابیت بیشتر
تارنما و پویا بودن آن میشود .اگر این کار بهدرستی انجام شود حس بهتری نسبت به تارنماهای بدون تحرک
در کاربر ایجاد میشود.
 ٥طراحی  :3D Designاین نوع طراحی تارنما طرفداران خاص خود را دارد و برای کسانی مناسبتر است
که به دنبال قالبهای خاص هستند .در این نوع طراحی ،قالب بهگونهای طراحی میشود که حس سهبعدی
بودن فضا در کاربر ایجاد شود.
فعالیت
کارگاهی

برای هر نوع قالب طراحی ،یک تارنما جستجو کرده و تصویر آن را در کالس نصب کنید.

در حال حاضر دو نوع ساختار برای طراحی صفحات وب با  htmlوجود دارد که عبارت اند از:
 ١طراحی با ساختار جدول ()table
 2طراحی با ساختار قطعه قطعه ()div
عنصر < >divو مقایسه آن با عناصر html5

 divمخفف کلمه ( )divisionمعرف یک دسته بندی یا یک بخش در  htmlاست که با استفاده از این عنصر
می توانید بخش های بزرگی از عناصر  htmlرا گروه بندی کنید و در واقع در طراحی تارنما کاربرد دارد و تا
حدود زیادی جایگزین عنصر < >tableدر  html4است .ساختار جدول < >tableبرای وارد کردن داده ها و
اطالعات و ارقام مناسب تر است.
شکل کلی عنصر div

یادداشت

>"………………… "=<div style
></div

در عنصر  divمی توان از دو صفت  idو  classهم استفاده کرد که هر دو در طراحی صفحات وب کاربرد
دارد .از  idبرای بخش بندی صفحات وب می توان استفاده کرد و با  classمی توان برای یک عنصر
 htmlسبک های متفاوتی تعریف کرد.
کارگاه  15گروه بندی عناصر و ایجاد سرصفحه ،منو و پاصفحه
می خواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که عناصر طراحی صفحه را در بخش های مختلف با رنگ ها و قالب
متفاوتی نمایش دهد.
 ١پروژه ای با نام  divpageباز کنید و کدهای زیر را در آن بنویسید.
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شکل- 15کاربرد عنصر div

پرونده را ذخیره کرده ،نتیجه را مشاهده کنید.
 2در جدول زیر عملکرد هر صفت را با توجه به مقدار آن و آزمایش روی عنصر در پروژه بنویسید.
صفت

کاربرد

Display

چگونگی نمایش یک عنصر در صفحه

border-style
border-color
right
Float
left

یادداشت

برای متن های فارسی می توانید جهت صفحه را در برچسب < >bodyروی مقدار  rtlتنظیم کنید و
خصوصیت  floatرا در  styleبا  rightمقداردهی کنید تا در صفحه طراحی وب متن در سمت راست
قرار گیرد.
 3صفحه اصلی فروشگاه را با ساختار  html5طراحی کنید.
در  html4مجبور بودیم از تعداد زیادی برچسب  divاستفاده کنیم html5 .عناصر جدیدی را معرفی کرده
که به جای عنصر  divاستفاده می شوند نمونه هایی از عناصر در جدول  6آمده است.
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جدول  6ـ عناصر  divو html5
Html5

div

عناصر

عناصر

کاربرد

Header

<>"header"=div id

ایجاد قسمت سر صفحه

Nav

<>"menu"=div id

ایجاد منو

Section

<>"content"=div id

جهت ایجاد بخش های کنترلی

Article

<>"article"=div id

جهت ایجاد مطالب

Footer

<>"footer"=div id

جهت ایجاد قسمت پانوشته

Aside

<> "sidebar"=div id

جهت ایجاد ستون های کناری

شکل 16محل قرارگیری عناصر فوق را در ساختار صفحه  html5نمایش می دهد

شکل 16ـ ساختار html5

 ٤صفحه وب  index.htmlرا ایجاد کنید.
 ٥سرصفحه را «فروشگاه محصوالت ایرانی» قرار دهید.
کدهای زیر را بنویسید.

98

شکل17ـ ایجاد سرصفحه
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 ٦کدهای ایجاد منوهای صفحه اصلی ،عضویت در سایت ،ورود به سایت ،خرید محصوالت ،ارتباط
با ما را به صورت افقی بنویسید.
کدها را به صفحه کد قبلی اضافه کرده ،ذخیره و اجرا کنید.

شکل 18ـ ایجاد menu

٧

تکه کد مشخص شده در تصویر را به کدهای باال برای تعیین بخش و پانوشته اضافه کنید.

شکل 19ـ ایجاد بخش و پاورقی

صفحه وب را مجددا ً ذخیره و اجرا کنید.
فعالیت
کارگاهی

تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه را با ساختار  divایجاد کنید .کافی است با کمی تغییرات و قرار
دادن کدها در ساختار  divصفحه طراحی را ایجاد کنید.
ـ سر صفحه «قطعات سخت افزاری رایانه»
ـ صفحه به دو بخش تقسیم شود (پنل چپ و راست).
ـ منوها در پنل راست قرار گیرد (صفحه اصلی ،قطعات و تجهیزات جانبی ،خرید قطعات ،ارتباط با ما).
ـ پانوشته را در پایین صفحه به دلخواه قرار دهید.
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ایجاد صفحات وب با نرمافزار ( )Dreamweaver
نرمافزار  Dreamweaverیکی از معروفترین و محبوبترین IDEهایی است که برای طراحی صفحات وب
استفاده می شود .محیط زیبا و کاربرپسند و قابلیت پشتیبانی از اغلب زبانهای تولید صفحات ایستا و پویای
وب به محبوبیت این نرم افزار کمک کرده است .این نرمافزار ،محصول شرکت  Adobeاست و یک ابزار طراحی
و توسعه وب برای مدیریت تارنما در محیطی خالق برای طراحان و توسعهدهندگان وب فراهم می کند.

کنجکاوی

با استفاده از کتاب همراه هنرجو ،گزارشی از انواع نرمافزارهای طراحی صفحات وب به کالس ارائه
دهید.

فعالیت
کارگاهی

به کمک هنرآموز خود نرم افزار  dreamweaver2017را نصب و اجرا کنید.

  کارگاه  16شروع کار با نرم افزار Dreamweaver

 ١نرمافزار  Dreamweaverرا باز کنید.
 ٢به وسیله منوی نرم افزار یک صفحه وب جدید ایجاد کنید.
منوی  file → newرا کلیک کنید.
 ٣محیط نرمافزار را بررسی کنید.
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شکل 20ـ صفحه اول نرمافزار
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شکل 21ـ ایجاد صفحه وب جدید

از سمت چپ گزینه  newdocumentو از قسمت  documentypeنوع سند را  HTMLو در سمت راست
در قسمت  doctypeزبان تولید صفحه وب و نسخه  HTML5مورد نظر را انتخاب کنید.
فعالیت
کارگاهی

به کمک هنرآموز خود عنوان هریک از بخشهای تعیینشده را در کادر مربوطه بنویسید.

٤

یادداشت

صفحه وب را در نمای  codeمشاهده کنید.
عنصر < >!doctypehtmlبه وسیله مرورگرهای وب برای تشخیص نسخه  HTMLاستفاده شده در
سند استفاده می شود نسخه فعلی  html5است.
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فعالیت
کارگاهی

کاربرد هر یک از نماها را بررسی کرده و در جدول  ٧بنویسید.

جدول   ٧ـ نماهای Dreamweaver

کاربرد

عنوان
code
split
live

این نما برای ساخت مرورگرهای  Saffariو  Google Chromeاستفاده میشود.

design

در نمای  codeبرچسبهای < >htmlو < >headو < >titleو < >bodyبهطور خودکار درجشدهاند .شما
میتوانید بهطور همزمان در نمای  ،codeبرچسبهای الزم برای درج عناصر مختلف را بنویسید و در نمای
گرافیکی ،شکل ظاهری آن را مشاهده کنید.
  کارگاه  17ایجاد تارنمای محلی
پیش از آنکه برای ایجاد تارنما از نرمافزار  Dreamweaverاستفاده کنیم ،ابتدا باید پوشه بندی در نظر گرفته
برای عناصر سازنده تارنما نظیر صفحات ،تصاویر ،پروندههای چندرسانهای ،پروندههای سبک دهی را مشخص
کنیم .در این کارگاه قصد داریم تارنمایی برای فروشگاه محصوالت ایرانی ایجاد کرده و در کارگاههای بعدی
قدم به قدم مراحل ساخت این تارنما را دنبال کنیم.
 1یک تارنمای جدید ایجاد کنید.
از منوی  siteگزینه  new siteرا انتخاب
کنید .
 2تنظیمات تارنما شامل نام و پوشۀ
محل ذخیرهسازی عناصر تارنما را تعیین
کنید .
در بخش  site Nameنام تارنما را iranianshop
و در بخش  Local Site Folderپوشهای که
قب ً
ال ایجاد کردهاید ،انتخاب کنید.
شکل   22ـ ایجاد تارنمای محلی
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یادداشت

قبل از ایجاد تارنما ،یک پوشه ایجاد کنید تا تمام عناصر تارنما درون آن قرار گیرند.

 3محل پیشفرض ذخیرهسازی تصاویر را
تعیین کنید.

شکل 23ـ تنظیمات تارنمای محلی

در قسمت  default image folderپوشه  imageکه قب ً
ال ایجاد کردید را انتخاب کنید.
 4روش آدرسدهی پیوندها را تعیین کنید.
در قسمت  Link relative toبا انتخاب گزینه
 documentصفحه وب در سند جاری و با انتخاب
 site rootدر ریشه تارنما آدرسدهی میشود.
 5تنظیمات را ذخیره کنید.
در پنل  Filesنام تارنمای ایجادشده را مشاهده
میکنید .با استفاده از پنل  Filesمیتوانید پروندههای
موجود در پوشههای تارنما را مدیریت کنید .تصاویر
نیز در پوشه  imageقرار میگیرند.
شکل24ـ پنل Files

 6تارنماهای موجود را ویرایش کنید.
در نوار منوی برنامه روی گزینه  Siteکلیک و سپس
گزینه  Manage Sitesرا انتخاب کنید .از طریق
این کادر میتوانید تارنماهای ایجادشده را ویرایش و
حذف کنید (شکل .)25

شکل 25ـ مدیریت تارنما
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 7صفحه اصلی تارنما را ایجاد کنید.
روی نام تارنما در پنل  Filesراست کلیک کرده و گزینه
 Newfileرا انتخاب کنید.
 8عنوان صفحه را «فروشگاه محصوالت ایرانی»
قرار دهید.
 9صفحه اصلی را ذخیره کنید.
برای ذخیره کردن صفحه وب نام صفحه را index.html
وارد کرده ،دکمه  site rootرا انتخاب کنید تا پرونده
ایجادشده در تارنمای شما قرار گیرد .درصورتیکه صفحه
را قب ً
ال ذخیره کردهاید برای تغییر نام ،ازedit/rename
استفاده کنید.

شکل26ـ ایجاد صفحه وب جدید در تارنما

کنجکاوی

پسوند ذخیرهسازی صفحات وب در  Dreamweaverچیست؟

یادداشت

صفحۀ آغازین ( )Home pageتارنما را با نام های  indexو  defaultنام گذاری می کنند تا به صورت
پیشفرض به وسیلۀ سرورهای وب تشخیص داده شوند.
  کارگاه  18ویرایش صفحه وب و عناصر آن
در نرمافزار  Dreamweaverبرای ویرایش و تنظیمات عناصر صفحه که توسط کاربر انتخاب میشوند ،پنل
تنظیمات آن با نام  propertiesدر اختیار شما قرار میگیرد .برای دسترسی به این پنل window/properties
را کلیک کنید.
 ١صفحه وب  Shopرا باز کنید.
برای باز کردن یک صفحه وب در محیط نرمافزار  Dreamweaverراههای متعددی وجود دارد .روش اول
استفاده از دستور  Openاست که مانند بیشتر نرمافزارها در منوی  Fileبرنامه قرارگرفته است .اگر صفحه را
بهعنوان بخشی از یک تارنما تعریف کرده باشید کافی است در پنل  Filesنام تارنما را انتخاب کرده و سپس
در ساختار درختی ،صفحه وب موردنظر را انتخاب و دابل کلیک کنید .این روش ،راه سریعی برای باز کردن
صفحات یک تارنما است.
صفحه را در چهار نمای  codeو  designو  splitو  liveمشاهده کنید .تفاوت آنها را در نحوه نمایش بررسی
کنید.
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 2قالببندی سطر دوم محتوای صفحه را تغییر دهید.
متن را انتخاب کرده و پنل  propertiesرا باز کنید .مطابق شکل  27بخش های تعیینشده را روی متن پیاده
کنید.

شکل 27ـ پنل  propertiesمتن

 3تنظیمات صفحه را تغییر دهید.
دکمه  page propertiesرا کلیک کنید(شکل  .)27در سمت چپ پنجره ،دو گزینه )Appearance(CSS
و ) Appearance (HTMLمربوط به تنظیمات ظاهری صفحه هستند و کدهای مربوط به آنها در عنصر
< >bodyدرج میشوند.
فعالیت
کارگاهی

کاربرد ابزارهای تعیینشده در شکل  28را بنویسید و روی صفحه اعمال کنید.

شکل 28ـ تنظیم مشخصات صفحه وب

با چه روش دیگری میتوان کادر  page propertiesرا باز کرد؟
 4صفحه وب را اجرا کنید.
برای اجرا و نمایش صفحات وب در محیط  Dreamweaverاز کلید  F 12استفاده کنید .درصورتیکه صفحه
وب موردنظر را ذخیره نکرده باشید و کلید  F 12را فشار دهید .چه پیامی ظاهر میشود؟ ترجمۀ پیام را بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................
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5
6
فعالیت
کارگاهی

فعالیت
گروهی

صفحه را به تارنمای  iranianshopاضافه کنید.
صفحه را از تارنما حذف کنید.
تارنمایی به نام قطعات سخت افزاری رایانه ایجاد کنید.
ـ صفحه اصلی که قب ً
ال ایجاد کردید را در تارنما باز و ذخیره کنید.
ـ صفحات جدیدی ایجاد کنید که در هر صفحه توضیح کوتاهی از قطعات نمایش داده شود هر صفحه
را با نام قطعه ذخیره کنید.
ـ تنظیمات مربوط به هر صفحه را به دلخواه تغییر دهید.
تارنمای فروشگاه را باز کنید.
با کمک هم گروهی خود صفحات وبی طراحی کنید که در هر صفحه یکی از محصوالت ایرانی مثل
پسته ،زعفران یا فرش توضیح داده شود .تنظیمات محتویات صفحه بهدلخواه صورت گیرد .نام هر
صفحه را به نام همان محصول در ریشۀ تارنما ذخیره کنید .صفحات را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

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

نتایج
ممکن
باالتر
از حد
انتظار

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره
ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات
تعیینشده ـ درج صفحه در تارنما ـ
ویرایش تارنماـ تعیین مشخصات عناصر
صفحه بهوسیله  IDEـ کنترل نهایی و
رفع اشکاالت

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
ایجاد تارنما  IDEطراحی صفحات وب و
ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات
در  IDEمرورگر وب در آن نصب باشد در حد تعیینشده ـ درج صفحه در تارنما ـ
زمان 15 :دقیقه
انتظار ویرایش تارنما ـ تعیین مشخصات عناصر
صفحه به وسیله IDE
پایینتر
از حد ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات پیشفرض
انتظار

3

2

1

معیار شایستگی انجام کار:

کسب حداقل نمره  2از مراحل تنظیمات مرورگر و ایجاد تار نما در IDE

کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل
میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ تنظیمات مرورگر
2ـ ساخت صفحه وب
3ـ ایجاد تارنما با استفاده از IDE
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش وب و ساختار صفحات وب ،صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری  IDEیک تارنمای محلی ایجاد کند.

شاخصها:

شماره مرحله کار

شاخصهای مرحله کار

1

نشانک گذاری صفحات ـ تعیین مرورگر پیش فرض و تنظیمات آن در صورت نیاز ـ مدیریت تاریخچه و کوکی برحسب نیازـ
جست وجوی پیشرفته بر اساس معیار مورد نیاز ـ محدود کردن نتایج جست وجو بر اساس نیاز ـ جست وجوی تصویری
در صورت نیاز

2

ایجاد صفحه وب خالی ـ تعیین عنوان صفحه ـ درج متن در صفحه و قالببندی آن ـ ذخیره صفحه وب ـ درج عناوین در متن
برحسب نیاز ـ تعیین مشخصات صفحه وب برحسب نیاز

3

ایجاد تارنمای محلی و صفحات آن در  IDEبا تنظیمات مورد نیاز

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستانها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی صفحات وب ،ویرایشگر متنی و مرورگر وب روی آن نصب باشد.
زمان 50 :دقیقه (تنظیمات مرورگر  10دقیقه ـ ساخت صفحه وب  25دقیقه ـ ایجاد تارنما با استفاده از  15 IDEدقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی
از 3

1

تنظیمات مرورگر

2

2

ساخت صفحه وب

1

3

ایجاد تارنما با استفاده از IDE

2

شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
کنترل کیفیت ،پایش شاخص های کیفیت ـ مسئولیت پذیری ،توجه به جزئیات کار ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
انتقال اطالعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ ـ دقت در ذخیره
صحیح صفحه برای پشتیبانی در زبان فارسی
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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واحد یادگیری 3
شایستگی توسعه صفحات وب ایستا

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان یک تارنمای جذاب ایجاد کرد؟
پیوند بین صفحات وب چگونه برقرار می شود؟
برای درج تصویر در صفحات وب چه باید کرد؟
چگونه میتوان از پروندههای چندرسانهای در صفحات وب استفاده کرد؟
چگونه میتوان در صفحات وب از کاربر اطالعات دریافت کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی کار با جداول و چندرسانهای و دریافت اطالعات از طریق نمون برگ
در نرمافزار  dreamweaverاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش تارنمای ایستا ،قالببندی صفحه ،برقراری پیوند بین صفحات وب ،دریافت اطالعات با
استفاده از نمون برگ را انجام دهد.
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جدول در صفحات وب()table
برای سازماندهی و چینش اجزای صفحۀ وب و یا دستهبندی و نمایش اطالعات میتوان از جدول استفاده
کرد .فرض کنید میخواهید فهرست مشخصات کاالهای یک فروشگاه برخط را طراحی کنید که تصویر کاال
نیز در آن نمایش داده شود .سادهترین روش استفاده از جدول است.
هر جدول شامل تعدادی سطر و ستون است که محل تقاطع سطر و ستون ،یکخانه یا سلول ( )cellرا تشکیل
میدهد .خانههای جدول محل مناسبی برای چینش اجزای صفحه هستند و با تغییر ابعاد یا ادغام و تقسیم
کردن خانهها میتوان طرحبندی موردنظر را روی صفحه اعمال کرد.
کارگاه  1ایجاد جدول
میخواهیم صفحه اصلی پروژه تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی را با کمک جدول طراحی کنیم.
 ١صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کنید.
 ٢یک جدول با  3سطر و 2ستون ایجاد کنید.
برای ایجاد جدول منوی  insert/tableرا اجرا کنید.
فعالیت
کارگاهی

به کمک هنرآموز خود کادر محاورهای تنظیمات  tableرا بررسی کرده و عملکرد هرکدام را مشخص
کنید (شکل .)29

شکل 29ـ ایجاد جدول
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کلید  F 12را فشرده و نتیجه را مشاهده کنید.
در قسمت  table widthحالت  percentرا انتخاب و بررسی کنید.
 ٣ویژگیهای جدول ایجادشده را بهوسیلۀ پنجرۀ ویژگیها تنظیم کنید.
در نمای  Designبا کلیک روی جدول و انتخاب آن ،ویژگیهای جدول را تغییر دهید(شکل .)30

شکل 30ـ تنظیمات ویژگیهای جدول
فعالیت
کارگاهی

جدول زیر را با کمک شکل  30تکمیل کنید.
جدول   8ـ صفت های برچسب table

صفت

کاربرد

border

ضخامت خطوط تشکیلدهندۀ جدول را معین میکند و چنانچه با عدد صفر مقداردهی شود،
خطوط جدول از دید کاربر پنهان میشوند.

width
dir
height
align

left
center
right

bgcolor

 cellpaddingفضای خالی بین خطوط حاشیه سلولها و محتویات آنها را مشخص میکند.
 cellspacingفضای خالی بین سلولها را مشخص میکند.
summary

یک توضیح در مورد جدول و محتویات آن ارائه میدهد.

 ٤کد معادل ساخت جدول را بررسی کنید.
با کلیک روی دکمه  Splitپنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید(شکل .)31
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شکل 31ـ نمایش برچسبهای ایجاد جدول در نمای ترکیبی

درون یکی از خانههای جدول کلیک کنید .برچسبهای ایجاد جدول در قسمت نمای  codeقابلنمایش است
که شامل برچسبهای زیر است:
عنصر  : tableبرای ایجاد جدول در صفحۀ وب است که همراه با مجموعهای از عناصر دیگر مختص ایجاد
سطر و ستون استفاده می شود.
عنصر  : thاولین ردیف حاوی عبارتی است که سرستون نامیده میشود و توضیحی در مورد محتوای ستون
است .معموالً بهصورت درشت) )Boldبه وسیله مرورگر نمایش داده میشود .برچسب سطر عنوان باید در
اولین سطر جدول قرارگرفته ،برای هر ستون به صورت مجزا تعریف شود.
عنصر  : trبرای ایجاد سطر است.
عنصر  :tdبرای ایجاد خانه یا سلول در جدول به کار میرود.
شکل کلی عنصر table

> "..........مقدار"=" alignمقدار" =<table dir ="rtl " border
><tr
><td> Row 1, Column 1 </td
><td>Row 1, Column 2</td
></tr
></table
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فعالیت
کارگاهی

ـ جدولی رسم کنید که فهرست مشخصات قطعات سخت افزاری رایانه را نمایش دهد .صفحه وب را
ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
ـ جدول را انتخاب کنید و در نمای ترکیبی ( )splitقرار دهید.
ـ در برچسب  tableصفت  dirرا با" "rtlمقداردهی کنید.
ـ رنگ زمینه را زرد و صفت  borderرا  5قرار دهید .صفحه را ذخیره و نتیجه را بررسی کنید.
 ٥ساختار جدول را تغییر دهید.
برای تغییر ساختار جدول شامل درج یا حذف سطر و ستون و یا تفکیک و ادغام خانههای آن ،باید یکخانه
را انتخاب و راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه  tableو گزینه مربوطه تغییرات موردنظر را انجام دهید
(شکل .)32

شکل 32ـ تغییر ساختار جدول

 ٦ویژگیهای سلولهای جدول را تنظیم کنید.
سلول موردنظر از جدول را انتخاب و راست کلیک کنید .سپس با انتخاب گزینه  propertiesویژگیهای سلول
را تنظیم کنید (شکل .)33
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شکل 33ـ تنظیم ویژگیهای سلول

فعالیت
کارگاهی

طراحی جدول صفحۀ اصلی تارنمای فروشگاه را کامل کنید .نام جدول را  shoptableقرار دهید و
تنظیمات جدول را بهدلخواه تغییر دهید (شکل .)34

شکل34ـ ایجاد جدول فروشگاه

یادداشت

عبارت  &nbspسرواژه عبارت  breaking spaceـ  nonاست و برای قرار دادن فاصلههای خالی درون
جداول صفحات وب استفاده میشود.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
نتایج
شایستگی ها (ابزار،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
و )...
شایستگیهای کنترل کیفیت ،پایش شاخصهای کیفیتـ
زبان فنی
غیرفنی

ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره  دهی)

توجه به تناسب رسانه های مورد
استفاده و موضوع تارنما ،دسترسی
قابل راحت کاربر به منوها و گزینه ها،
قبول صحت پیوندهای موجود میان
صفحات و عناصر ـ حفاظت از
تجهیزات کارگاه

انتقال اطالعات به وسیله صفحات وب
توجهات
کاهش سفرهای درون شهری و مصرف
زیستمحیطی
غیر قابل توجه به ایمنی و بهداشت محیط
کاغذ
قبول کارگاه
دقت در بررسی صحت ورود داده ها و
نگرش
ایجاد صفحه وب ایستای کاربر پسند

نمره

2

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

ایجاد
جدول

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

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره
نتایج ممکن
دهی)

نمره

ایجاد جدول ـ تنظیم ویژگیهای
باالتر از حد
جدول و سلولها ـ ایجاد جدولهای 3
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
انتظار
تو در تو ـ رفع خطا
تجهيزات :رایانهای که نرمفزار IDE
ایجاد جدول ـ تنظیم ویژگیهای
طراحی صفحات وب و مرورگر وب
2
در حد انتظار
جدول و سلولها
روی آن نصب باشد.
زمان 15 :دقیقه
پایین تر از حد
1
ایجاد جدول
انتظار

استفاده از چندرسانهای در صفحۀ وب
انواع عناصر چندرسانهای میتواند شامل متن ،صوت ،گرافیک و یا پویانمایی باشد .یک مرورگر فقط توانایی
نشان دادن متن و تعداد معدودی از تصاویر را دارد .اما انواع فراوان و مختلفی از پروندهها روی وب وجود دارند.
برای اینکه مرورگر بتواند انواع پروندهها را نمایش دهد به برنامههای کمکی نیاز دارد.
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یک مرورگر وب ممکن است قادر به اجرا و نمایش برخی از انواع پروندهها یا سرویسهای وب نباشد ،بنابراین
مرورگرها به نرمافزارهایی نیاز دارند که با نصب روی مرورگر ،بتوانند سرویس مورد نظر را اجرا کنند ،به این
برنامهها ،افزونه ( )Pluginمی گویند.
  کارگاه  2درج تصویر در صفحه وب
برای درج تصویر درون صفحۀ وب ،ابتدا تصویر را در ابعاد و قالب مناسب ایجاد کرده ،درون یکی از پوشههای
در نظر گرفتهشده برای تارنما قرارمی دهیم .معموالً تصاویر درون پوشه  imagesذخیره میشوند .برای درج
تصاویر کاالها در صفحه وب فروشگاه محصوالت ایرانی این کارگاه را انجام می دهیم.
 ١تارنمای  iranianshopو صفحۀ وب فروشگاه محصوالت ایرانی را باز کنید.
 ٢محل درج تصویر را به وسیلۀ مکان نما تعیین کنید.
 ٣تصویر کاال را درج کنید.
از منوی  Insertروی گزینه  imageکلیک کنید تا پنجره درج تصویر ظاهر شود .تصویر مورد    نظر را انتخاب
و دکمه  okرا کلیک کنید .از عمل کشیدن ( )dragتصویر درون پوشه  ، imageروی صفحه نیز می توان
استفاده کرد (شکل .)35

شکل 35ـ درج تصویر
یادداشت

برای درج تصاویر در پوشۀ  Imageتارنما ،دکمه  site rootرا کلیک کنید.
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 ٤اندازه تصویر را تنظیم کنید.
برای تنظیم اندازۀ تصویر ،پس از انتخاب تصویر در پنل  propertiesصفت های  widthو  heightرا تنظیم کنید.
ـ چگونه میتوان عرض و ارتفاع تصویر را متناسب با یکدیگر تغییر داد؟
ـ واحد اندازهگیری این صفت ها چیست؟
ـ آیا قابلتغییر است؟

کنجکاوی

 ٥متن جایگزین تصویر را تعیین کنید.
با توجه به اینکه سرعت بارگیری متن از تصویر بیشتر است ،متن جایگزین تصویر توصیه می شود .در برخی
موارد ممکن است تصویر در مرورگر نمایش داده نشود .در این موارد بهتر است متنی را تعیین کنیم تا بهجای
تصویر نمایش داده شود و کاربر را از محتوای آن مطلع کند .صفت  altبرای متن جایگزین ،مقداردهی می شود
(شکل .)36ویژگی مهم این صفت کمک به جستجوی عکس در موتورهای جستجو است.
 ٦کادر دور تصویر را با صفت  borderتعیین کنید.
 ٧در صورت نیاز سایر تنظیمات تصویر را انجام دهید.
فعالیت
کارگاهی

عملکرد هر یک از ابزارهای تعیینشده در شکل  36را روی تصویر بررسی کنید و بنویسید.

شکل 36ـ تنظیم صفت های تصویر
٨
٩

عبارت «قیمت و خرید کاال» را زیر تصویر درج کنید.
صفحۀ وب را ذخیره کرده ،نتیجه را مشاهده کنید.

کنجکاوی

متداولترین قالبهای تصویری با حجم کم و سرعتباالی بارگذاری که به وسیلۀ طراحان وب استفاده
می شوند را در کتاب همراه هنرجو یافته و بنویسید.

فعالیت
گروهی

ـ به کمک همگروهی خود تصاویر الزم را در تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی درج کنید (شکل .)37
در این فروشگاه در صفحۀ آغازین ،تصاویر محصوالت ایرانی نمایش داده می شود .میتوانید تصاویر
موردنیاز را در پوشه  imageقرار دهید و استفاده کنید.
ـ با کلیک روی دکمه  splitپنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید .در ناحیه  codeدر
برچسب< >bodyبرای ایجاد تصویر از برچسب  imgاستفادهشده است .کد آن را بنویسید و شکل کلی
این برچسب را از کد استخراج کنید.
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شکل کلی عنصر img

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

شکل 37ـ درج تصاویر در فروشگاه محصوالت ایرانی
فعالیت
کارگاهی

تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه را باز کنید و تصاویر مناسب برای این تارنما را درج کنید.

  کارگاه  3درج فیلم و صدا در وب
بسیاری از صفحات وب به پخش و اجرای پروندههای ویدئویی میپردازند .پویانمایی را میتوان بهوسیلۀ یک رسانۀ
آنالوگ ،فیلم ،تصاویر متحرک و رسانههای دیجیتال مانند قالبهای  flashو  swfروی صفحات وب قرارداد.
 ١صفحۀ وبی که قرار است در آن پرونده ویدئویی درج شود باز کنید.
 ٢پروندۀ فیلم را در پوشهای بانام  mediaدر ریشه تارنما ذخیره کنید.
 ٣فیلم را در صفحه درج کنید.
برای درج فیلم ،از مسیر منوی  insert/Html/html5 videoدکمهای به صفحه وب اضافه میشود .با کلیک
روی آن و بازشدن پنل  propertiesاز بخش sourceپروندۀ مورد نظر را انتخاب کنید .برای درج پویانمایی
از منوی  insert/Html/flash swfاستفاده کنید.
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٤
فعالیت
کارگاهی

در نمای  splitکدهای معادل را مشاهده کنید.
عنصر  videoبرای درج پروندههای ویدئویی استفاده شده است .کد آن را بنویسید و شکل کلی این
برچسب را از کد استخراج کنید.
شکل کلی عنصر video

.......................................................................................................................................................................................
یادداشت

عنصر  Videoدر مرورگرهای فایرفاکس ،اپرا ،کروم ،سافاری و اینترنت اکسپلورر 9به باال پشتیبانی
می شود.
 ٥صفحۀ وب را ذخیره و اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.
 ٦برای درج پروندۀ صوتی ،آن را در پوشۀ  soundدر ریشه تارنما قرار دهید.
 ٧پروندۀ صوتی را در صفحه درج کنید.
از منوی  Insertگزینه  Htmlزیر منوی  Html5 Audioرا انتخاب کنید.
به اینترتیب عنصری به صفحه اضافه میشود که در مرورگر بهصورت
شکل38ـ درج دکمه صوتی
پخشکننده پرونده با دکمههای موردنیاز دیده خواهد شد (شکل  .)38روی
دکمه دابل کلیک کنید تا پنجره  propertiesباز شود .اگر پرونده صوتی مورد نظر در ریشه تارنما وجود ندارد
میتوانید از قسمت  sourceآن را انتخاب کنید و دکمه  site rootرا کلیک کنید تا پرونده در ریشه تارنما
قرار گیرد (شکل .)39

شکل39ـ تنظیم صفت های پرونده صوتی

 ٨در نمای  splitکدهای معادل را مشاهده کنید.
برچسب < >audioبرای پخش پروندههای صوتی در صفحات وب به کار میرود.
فعالیت
کارگاهی

برچسب <  > audio controlsبرای درج پروندههای صوتی استفادهشده است .کد آن را بنویسید و
شکل کلی این برچسب را از کد استخراج کنید.
شکل کلی برچسب < > audio

.......................................................................................................................................................................................
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9

نتیجه را مشاهده و پرونده صوتی را اجرا کنید (شکل .)40

شکل40ـ اجرای پرونده صوتی در صفحات وب

ارزشیابی مرحله 2
مراحل
کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر درج پرونده های تصویر ،صدا ،صوتی و فیلم با
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
از حد تنظیمات مورد نیاز ـ چیدمان تصاویر کنار هم 3
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار انتظار با ارتفاع و عرض یکسان ـ رفع اشکاالت احتمالی
 IDEطراحی صفحات وب و
درج تصویر و پرونده های صوتی و فیلم با
درج
چند مرورگر وب روی آن نصب باشد ـ در حد
تنظیمات مورد نیاز ـ چیدمان تصاویر کنار هم با 2
رسانه ای پروندههای صوتی ،تصویر و فیلم ـ انتظار
ارتفاع و عرض یکسان
بلندگو
زمان 10:دقیقه
پایینتر
درج تصویرـ درج پرونده های صوتی و فیلم با
از حد
1
تنظیمات پیش فرض
انتظار

انواع پیوند در صفحات وب
پیوند ( )linkعبارت است از یک امکان روی متن ،تصویر ،یا هرنوع بخش از یک صفحۀ وب که می توان با
کلیک روی آن به محل دیگری منتقل شد .از قابلیتهای مهم وب ،توانایی ایجاد ارتباط بین صفحات مختلف
یک تارنما و یا ارتباط با تارنماهای دیگر است .این ارتباط توسط ابرپیوند ( )HyperLinkصورت میگیرد.
ابرپیوند بهاختصار پیوند نیز خوانده میشود.
برخی از انواع پیوند که در صفحات وب استفاده میشود عبارتاند از:
ـ پیوند یک صفحه به صفحۀ دیگر
ـ پیوند روی تصاویر
ـ پیوند به تارنمای دیگر
ـ پیوند به پرونده
ـ پیوند به نشانی پست الکترونیک
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  کارگاه  4ایجاد پیوند
میخواهیم پیوندهای پروژه فروشگاه محصوالت ایرانی را ایجاد کنیم.
 ١صفحه وب اصلی فروشگاه را باز کنید.
 ٢پیوند بین متن «قیمت و خرید کاال» و صفحات مربوطه را ایجاد کنید.
برای ایجاد پیوند از متن تعیین شده روی صفحه اصلی به صفحۀ خرید کاال ،ابتدا متن موردنظر را انتخاب
کنید .سپس در پنل Propertiesمقابل کادر  linkروی نماد پوشه کلیک کنید تا پنجره تعیین مقصد پیوند
ظاهر شود .صفحۀ وب خرید این کاال را انتخاب کنید (شکل  .)41در این کادر محاورهای روش آدرسدهی
تصویر در قسمت  Relative toبه دو روش انجام میشود:
 : documentآدرسدهی تصویر نسبت به صفحه جاری
 : Site rootآدرسدهی تصویر نسبت به پوشه اصلی تارنما.

شکل 41ـ انتخاب صفحه وب برای پیوند

 ٣صفحه اصلی را ذخیره و اجرا کنید.
متن چه تغییراتی کرده است؟ با کلیک روی متن پیوند موردنظر ،صفحۀ مربوطه باز میشود .در صورت نیاز
میتوان با تنظیماتی حالت پیشفرض متن ابرپیوند را تغییر داد.
 ٤پیوند بین تصاویر صفحه اصلی و صفحات مربوطه ایجاد کنید.
برای اینکه با کلیک روی هر تصویر ،آن را در یک صفحۀ دیگر در اندازه واقعی مشاهده کنیم ،باید این
صفحات را از پیش ایجاد کرده باشیم .تصویر مورد نظر را انتخاب کنید .از منوی  insert/hyper linkرا
اجرا کنید و در قسمت  linkنام پروندۀ صفحه وبی را انتخاب کنید که قرار است پیوند به آن زده شود
(شکل .)42

شکل 42ـ برقراری پیوند بین تصویر و صفحه وب
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کنجکاوی

اگر تصویر استفادهشده در صفحۀ وب ،در مسیر تعیینشده موجود نباشد ،در زمان اجرای صفحۀ وب
چگونه نمایش داده میشود؟
 ٥کدهای معادل را در نمای ترکیبی مشاهده کنید.
برای ایجاد پیوند در صفحات وب از برچسب < >aاستفاده میشود .صفت  hrefدر این برچسب نشانی مقصد
را تعیین میکند.
شکل کلی برچسب <>a

>"مقدار"=" targetمقدار"=" titleآدرسURLمقصد"=<a href

متن یا عنصری که باید برای پیوند روی آن کلیک شود.
></a

کنجکاوی

مقدار پیشفرض صفت  targetچیست؟

 ٦بخشی از یک تصویر را به صفحه مربوطه پیوند دهید.
در صفحات وب میتوانید بخشهای مختلفی از یک تصویر را به منابع متفاوتی پیوند دهید که آن را hotspot
یا ناحیه حساس میگویند .برای ایجاد ناحیه حساس ،پس از انتخاب تصویر از پنل  Propertiesبا انتخاب هر
یک از اشکال ،نواحی حساس را ایجاد کرده ،پس گزینه  Linkرا با آدرس  URLمورد نظر مقداردهی کنید
(شکل .)43

شکل43ـ ایجاد hotspot

 ٧صفحۀ وب را اجرا کنید و اشاره گر ماوس را روی ناحیۀ حساس کلیک کنید.
 ٨کد معادل را مشاهده کنید.
 ٩از متنی دلخواه در صفحه به تارنمای دیگر پیوند دهید.
 10صفحه را ذخیره کرده و با فشردن کلید  F 12نتیجه را مشاهده کنید.
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فعالیت
کارگاهی

ـ تارنمای فروشگاه را باز کنید و به صورتی طراحی کنید که با کلیک روی تصاویر فروشگاه و منوها،
صفحات مربوط به توضیحات محصوالت باز شود پیوندهای مربوط را برقرار کنید.
ـ دریک صفحه وب ،متن «تارنمای تألیف» را قرار دهید و آن را به تارنمای تألیف در یک پنجره جدید
پیوند دهید.
ـ در تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه ،تصاویر قطعات را به صفحه وب توضیح آن قطعه پیوند دهید.

یادداشت

در هنگام ایجاد پیوند بین صفحات وب ،باید همۀ صفحات از پیش ایجادشده و در پوشۀ تارنما قرارگرفته
باشند.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل

شرایط عملکرد

کار

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

ایجاد
پیوند

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
 IDEطراحی صفحات وب و
مرورگر وب روی آن نصب باشد.
زمان 10 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد

نمره

(شاخصها/داوری/نمره دهی)

ایجاد پیوند بین متن و تصویر و صفحات وب ـ
باالتر از ایجاد پیوند با سایتها ـ ایجاد پیوند نقاط روی
3
حد انتظار تصاویر و صفحات وب و تنظیمات آن ـ ویرایش
پیوند ـ رفع خطاهای احتمالی
در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب ـ پیوند
بین تصاویر و صفحات وب ـ ایجاد پیوند نقاط 2
روی تصاویر و صفحات وب و تنظیمات آن
ایجاد پیوند بین متن و صفحات وب

1

  کارگاه  5ایجاد form

یکی از روشهای دریافت اطالعات کاربران در صفحات وب ،ایجاد نمون برگ های اینترنتی است .درواقع
نمون برگ ها پل ارتباطی بین کاربران و تارنماها و وب سرورها هستند .هر نمون برگ میتواند دارای یک یا
چند عنصر برای دریافت اطالعات کاربر باشد .در تارنمای  iranianshopمیخواهیم نمون برگ خرید کاالهای
فروشگاه را ایجاد کنیم.
 1صفحه وب جدیدی بانام  Formpageباز کنید.
 2صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید.
 3یک نمون برگ ( )formدر صفحه درج کنید.
در ستون سمت راست صفحه از پنل  INSERTگزینه  Formرا انتخاب کنید تا کنترلهای  Htmlموردنیاز
برای ایجاد یک نمون برگ اینترنتی در اختیار شما قرار گیرد (شکل .)44
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شکل 44ـ ایجاد نمون برگ

روی گزینۀ  formکلیک کنید تا یک مستطیل نقطهچین در نمای  Designظاهر شود .توجه داشته باشید
که تمام عناصر نمون برگ باید درون این مستطیل قرار گیرند (شکل .)45

شکل 45ـ نمایش برچسب نمون برگ

4

کدهای معادل را مشاهده کنید.

جدول   9ـ مقادیر صفت method

مقدار

کاربرد

Get

در این روش ،دادهها و اطالعات نمون برگ از طریق نوار نشانی مرورگر منتقل میشوند .امنیت
این روش پایین است زیرا همراه با نمایش دادهها است .امکان بارگذاری پرونده وجود ندارد و فقط
میتواند نویسههای اسکی را ارسال کند.

post

ارسال اطالعات از طریق متغیرهای  httpاست .امنیت در این روش باال است زیرا مقادیر نمون برگ
نمایش داده نمیشوند .امکان ارسال پرونده وجود دارد .میتواند اطالعات را بهصورت دودویی ارسال
کند .پرونده با حجم باال را میتوان ارسال کرد.
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 5شیوۀ ایجاد گذرواژه روی اطالعات نمون برگ را تعیین کنید.
مکاننما را درون نقطهچین قرار دهید تا formانتخاب شود.
از پنل  Propertiesفهرست کشویی  Enctypeرا باز کنید.
گزینۀ  Applicationبرای رمزنگاری در حالت  Postو گزینه
 Multipartبرای بخش بندی پرونده در حالت ارسال به روش
شکل 46ـ انتخاب روش رمزنگاری
 getکارایی دارد .با انتخاب هریک از این دو گزینه ،صفت
 enctypeبه برچسب < >Formاضافه خواهد شد (شکل .)46
  کارگاه  6طراحی نمون برگ
هر نمون برگ بسته به اطالعات موردنیاز دریافتی شامل فیلدهای متنی ،عکس ،دکمه ،کادرهای انتخاب و
فهرستهای باز شونده است.
میخواهیم نمون برگ خرید کاال را طراحی کنیم:
 ١نمون برگ  formpageرا باز کنید.
 formpage ٢را برای نمایش اطالعات فارسی آماده کنید.
برای نمون برگهایی که قرار است اطالعات به زبان فارسی دریافت کنند بهتر است ابتدا صفت  dirبرچسب
< >formرا با “ ”rtlمقداردهی کنید.
 3یک فیلد متنی در نمون برگ درج کنید.
یکی از پرکاربردترین کنترلهای موجود در نمون برگهای اینترنتی ،کادر متنی است که برای واردکردن
عبارات متنی کوتاه یا بلند کاربرد دارد .در پنل  insertقاب  Formرا انتخاب کنید تا نقطهچین  formنمایان
شود .مکاننما را در کادر نقطهچین قرار دهید .از قسمت  Formروی Textکلیک کنید تا  Textfieldبه کادر
اضافه شود .برای اضافه کردن فیلد بعدی در انتهای فیلد ،کلید  enterرا فشار دهید.
 4نام فیلد متنی را تغییر دهید.
برای نامگذاری فیلدهای موجود در صفحه مانند کنترل های برنامه نویسی ،از روش استاندارد استفاده میشود.
در این روش نوع کنترل با سه حرف کوچک تعیین میشود و سپس در ادامه ،نام کنترل درج خواهد شد.
بنابراین برای نامگذاری یک فیلد متنی که حاوی نام کاربر است از عبارت  txtnameاستفاده کنید (جدول .)9
جدول 10ـ پیشوندهای قابلاستفاده برای فیلدهای پرکاربرد
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نام انگلیسی کنترل

نام فارسی

پیشوند نامگذاری

Text field

کادر متنی

txt

Label

برچسب

lbl

Checkbox

کادرتأیید

chk

button

دکمه

btn

Combobox

فهرست انتخاب

cbo

Radio button

دکمه رادیویی

rdb
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شکل 47ـ کاربرد کنترل text feild

 5سایر صفت های فیلد متنی که در شکل  47مشخصشدهاند را بررسی کنید.
در هر مورد صفحه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.
 6دکمه رادیویی در نمون برگ درج کنید.
برای امکان انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه ،از کنترل دکمه های رادیویی استفاده می کنیم .می خواهیم
برای تعیین نوع کاال از دکمههای رادیویی استفاده کنیم .مکاننما را در سطر بعدی قرار دهید و در پنل Insert
روی کنترل  Labelکلیک کنید تا یک برچسب درون خانه قرار گیرد .عبارت نوع کاال را وارد کنید و کلید
 enterرا فشار دهید سپس از پنل  Insertدر قاب  formگزینه  RadioButtonرا کلیک کنید (شکل .)48

شکل48ـ کاربرد دکمه رادیویی
7
کنجکاوی

مقدار صفت های دکمه رادیویی را تغییر داده و هر بار نتیجه را بررسی کنید (شکل .)48
ـ کاربرد  Radio Button Groupرا بررسی کنید.
ـ چه زمانی میتوانید از این کنترل استفاده کنید؟
ـ تفاوت آن با کنترل  Radioچیست؟
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 8کادر انتخاب در نمون برگ درج کنید.
در مواردی که میخواهید به کاربر امکان انتخاب یک یا چند مورد از گزینههای موجود را بدهید باید از
کادرهای تأیید ( )checkboxاستفاده کنید .برای افزودن کادر تأیید انتخاب کاال به نمون برگ ،عبارت انتخاب
کاال را وارد کنید .کلید  enterرا فشار دهید و مکاننما را در محل مورد نظر قرار دهید .سپس از پنل insert
در قاب formگزینه  Checkbox Groupرا کلیک کنید .درصورتیکه تعداد کادرهای انتخاب موردنیاز در
نمون برگ زیاد باشد ،این عنصر را انتخاب کنید .روی عنصر دابل کلیک کنید تا پنجره تنظیمات افزودن این
عنصر ظاهر شود و به تعداد موردنیاز کادر انتخاب اضافه کنید (شکل .)49

شکل 49ـ درج گزینههای کادر تأیید

توسط  valueمقدار متناظر را وارد کنید .صفحهای که وظیفه پردازش اطالعات را دارد پس از دریافت این
مقدار متوجه خواهد شد که کاربر چه گزینهای را انتخاب کرده است.
عملکرد گزینههای بخش  Layout Usingدر کادر Checkbox Groupچیست؟

شکل    50ـ نمایش کادر تأیید

صفحۀ وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
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کنجکاوی

کنترل  Checkboxرا روی صفحه درج کنید .تفاوت این دکمه یا  Checkbox Groupچیست؟
صفت  checkedکنترل کادر انتخاب را در پنل  propertiesفعال کنید و نتیجه را بررسی کنید.
  کارگاه  7درج فهرست انتخاب و دکمه
در این کارگاه قصد داریم فهرست استانها را درون یک فهرست انتخاب قرار دهیم تا کاربر بتواند یکی از
استانهای مورد نظر را انتخاب کند.
 ١فهرست انتخاب در نمون برگ درج کنید.
در بیشتر نمون برگهای اینترنتی ،وقتی تعداد گزینههای قابل انتخاب توسط کاربر زیاد میشوند از فهرستهای
انتخاب استفاده میشود تا یافتن و انتخاب گزینه مورد نظر بهسادگی امکانپذیر باشد .در پنل  insertگزینه
 selectرا کلیک کنید ،برچسب  selectرا به استان محل زندگی تغییر دهید.
 ٢گزینههای فهرست انتخاب را به آن اضافه کنید.
برای درج گزینهها روی عنصر selectدر صفحه دابل کلیک کنید تا پنجره  propertiesباز شود .روی دکمه
 List Valuesکلیک کنید .در  Item Labelگزینههای اصلی و در  valueمقدار متناظر با آن را وارد کنید
(شکل  .)51صفحه وب را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید .در این روش فهرست بهصورت  menuنمایش
داده میشود.

شکل   51ـ درج گزینههای فهرست انتخاب
کنجکاوی

با تغییر  sizeدر هنگام اجرا ،گزینه ها به چه صورت نمایش داده می شود؟
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 3امکان بارگذاری تصویر را در نمون برگ اضافه کنید.
عالوه بر اطالعات متنی و عددی میتوان یک پرونده را نیز از کاربر دریافت
کرد .برای مثال هنگام ثبتنام اینترنتی از شما خواسته میشود پرونده تصویری خود را نیز در نمون برگ وارد کنید.
در پنل  insertدر قاب  formروی دکمه  fileکلیک کنید.
کنترلی حاوی یک کادر متنی و دکمه  browseبه نمون برگ افزوده میشود .با کلیک روی دکمه میتوانید
پرونده مورد نظر را به نمون برگ معرفی کنید .نشانی پرونده در کادر متنی نمایش داده میشود .صفحۀ وب
را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید
 4دکمههای ثبت و بازنشانی در نمون برگ درج کنید.
وقتی نمون برگ را تکمیل میکنید با کلیک روی دکمۀ ثبت ( )submitاطالعات برای سرویسدهنده ارسال
میشود ،یا با کلیک روی دکمه بازنشانی ()resetنمون برگ را پاک و اطالعات دیگری را جایگزین میکنید.
زمانی که روی دکمه  Submitکلیک شود ،اطالعات نمون برگ به آدرس  URLکه به صفت  actionاز نمون
برگ نسبت دادهشده است ،فرستاده میشود .برای افزودن این دو دکمه در محل مورد نظر در پنل insert
زبانه  formروی دکمه  buttonکلیک کنید.
 ٥صفت های دکمه را تنظیم کنید.
صفت  nameرا به  btnsubmitتغییر دهید .عنوان دکمه را بهوسیلۀ صفت  valueبه ثبت تغییر دهید .برای
دکمه دیگر نام را به  btnresetو  valueرا به بازنشانی تغییر دهید (شکل .)52

شکل   52ـ نمایش دکمهها در صفحات وب

 ٦کدهای معادل را مشاهده کنید.
میخواهیم اطالعات نمون برگ خرید کاال را با زدن دکمه ثبت به صفحۀ وب مورد نظر ارسال کنیم و با زدن
دکمه بازنشانی اطالعات نمون برگ پاک و اطالعات جدید جایگزین شود.
 ٧صفحه وب پردازش کنندۀ اطالعات ارسالی نمون برگ را تعیین کنید.
پس از طراحی نمون برگ نوبت به مرحله ارسال اطالعات میرسد .ابتدا یک صفحه وب خالی درون تارنما به
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نام  submitform.htmlایجاد کنید .صفحۀ وب  formpageرا در نمای  splitقرار دهید .در ناحیه  codeدر
برچسب نمون برگ ،مقدار مشخصه  actionرا برابر با نشانی آدرس صفحه وب ،قرار دهید.
>"<form action="submitform.html" method="get" dir="rtl
 ٨روش ارسال اطالعات را در حالت  Getقرار دهید.
دکمۀ ثبت و بازنشانی را بهصورت جدا کلیک کنید و مطابق دستورات زیر در نمای  codeدر برچسب دکمه،
صفت  typeرا تغییر دهید.
> "ثبت "=<input name="btnsubmit" type="submit" value
>" بازنشانی"=<input name="btnreset" type="reset" value
صفحۀ وب را ذخیره کنید و  F 12را فشار دهید .اطالعات را وارد کرده ،دکمۀ ثبت را کلیک کنید .صفحۀ وب
 submitformباز میشود .در روش ارسال با  getدادههای نمون برگ به انتهای نشانی صفحهای که قرار است
کار پردازش اطالعات را انجام دهد متصل میشود و اطالعات با عالمت سؤال از نشانی و مقادیر نمون برگ با
عالمت & از هم جدا میشوند (شکل .)53
صفحۀ پردازش اطالعات باید با یکی از زبانهای برنامهنویسی تحت وب مانند  ASP.NET ،PHPو  ...نوشته
شود تا بتواند دریافت و پردازش اطالعات را انجام دهد .توجه داشته باشید که میتوانید برای تغییرات روی
صفحه در قسمت  codeبرچسبهای دلخواه را اضافه کنید.

شکل  53ـ ارسال اطالعات به روش GET

کنجکاوی

روش ارسال اطالعات نمون برگ را  postقرار دهید و تفاوت نمایش آن را با  getبررسی کنید.

یادداشت

ویژگی  actionدر نمون برگ تعیین کننده آدرس صفحه ای است که اطالعات به آن ارسال می شود.
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شکل  54ـ تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه

فعالیت
کارگاهی
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تارنمای قطعات سخت افزاری را باز کنید و نمون برگ خرید قطعات سخت افزار را طبق تصویر ایجاد
کنید و به گزینه خرید قطعات پیوند دهید و طبق تصویر پیوندهای مورد نظر را به صفحات اعمال
کنید.
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ارزشیابی مرحله 4

مراحل
کار

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانه ای که نرم افزار
ایجاد
 IDEطراحی صفحات وب و
نمون برگ
مرورگر وب روی آن نصب باشد.
زمان 20 :دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره
دهی)

ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم
ویژگی های آن ـ درج عناصر فرم و تنظیم
باالتر از حد
ویژگی های آنها ـ افزودن امکان بارگذاری
انتظار
پرونده در نمون برگ ـ رفع خطاهای
احتمالی
در حد
انتظار
پایینتر از
حد انتظار

نمره

3

ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم
ویژگی های آن ـ درج عناصر فرم و تنظیم
ویژگیهایآنها

2

ایجاد نمون برگ در صفحات وب

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد پیوند ،ایجاد نمون برگ
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ایجاد جدول
2ـ درج چندرسانه ای
3ـ ایجاد پیوند
4ـ ایجاد نمون برگ
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش تارنمای ایستا ،قالب بندی صفحه ،برقراری پیوند بین صفحات وب ،دریافت اطالعات با استفاده از نمون برگ را انجام دهد.
شاخصها:
شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

ایجاد جدول با ویژگی های مورد نیاز ـ ویرایش ساختار جدول ـ ایجاد جدول های تو در تو ـ رفع خطا

2

درج تصویر ،پرونده صوتی و فیلم و ویرایش آنها برحسب نیاز ـ ذخیره پرونده در پوشه تارنما ـ چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع
و عرض یکسان ـ رفع خطاهای احتمالی

3

ایجاد پیوند بین متن و تصویر با صفحات وب ـ ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وب ـ ویرایش پیوند ـ رفع خطاهای احتمالی

4

ایجاد نمون برگ با ویژگی های مورد نیاز در صفحات وب ـ درج عناصر روی نمون برگ و تنظیم صفات آنها بر حسب نیاز ـ افزودن
امکان بارگذاری پرونده در نمون برگ

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم فزار  IDEطراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد ـ پرونده های صوتی ،تصویر و فیلم ـ بلندگو

زمان 55 :دقیقه (ایجاد جدول  15دقیقه ـ درج چندرسانه ای  10دقیقه ـ ایجاد پیوند  10دقیقه ـ ایجاد نمون برگ  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

ایجاد جدول

1

2

درج چندرسانه ای

1

3

ایجاد پیوند

2

4

ایجاد نمون برگ

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
کنترل کیفیت ،پایش شاخص های کیفیت ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
انتقال اطالعات به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ
دقت در ایجاد صفحه وب ایستای کاربر پسند
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*

پودمان 3

طراحی صفحات وب پویا
مشخصه مهم تارنماهای خبری ،فروشگاه های اینترنتی و آموزش های برخط ،به روز رسانی و تغییر مداوم آنها است و جریان
اطالعات در آنها ثابت نیست .برای رقابت در دنیای تجاری ایجاد و توسعه صفحات وب پویا اهمیت دارد .وجود پایگاه داده
همراه با صفحات وب پویا این امکان را فراهم می کند تا ارتباط بین کاربر و سرور با توجه به تغییرات و به روز رسانی ،هماهنگ و
یکپارچه شود .اطالعات یک صفحه پویا بسته به عواملی از جمله اطالعات موجود در پایگاه داده ،مشخصات بازدیدکننده ،زمان
بازدید ،کشور بازدیدکننده و دیگر عوامل می تواند تغییر کند .دریافت و ثبت نظر کاربران از قابلیت های صفحات وب پویا است.
انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب اهمیت ویژه ای برای اعمال تغییرات در صفحات وب پویا دارد .زبان  htmlو  phpهرکدام
بنا به قابلیت ها و کاربرد می تواند برای برآورده کردن انتظارات مشتری مورد استفاده قرار گیرند php .یک زبان مبتنی بر وب
و سمت سرور است که به عنوان یکی از زبان های برنامه نویسی قدرتمند و متن باز ،طرفداران بسیاری را به خود جلب کرده
است .در این پودمان با پرداختن به زبان های برنامه نویسی  phpو فناوري  CSSو  Javascriptابزارهای مورد نیاز طراحی
صفحات وب پویا را فراخواهیدگرفت.

واحد یادگیری 4
شایستگی طراحی صفحات وب پویا

آیا تا به حال پی برده اید
صفحات تعاملی چگونه ایجاد می شوند؟
چگونه میتوان یک وبسرور را راهاندازی کرد؟
چگونه میتوان یک صفحه وب پویا را اجرا کرد؟
چگونه میتوان دادهها را به سرور ارسال کرد؟
چگونه میتوان یک فروشگاه اینترنتی را راهاندازی کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ایجاد صفحات وب پویا با استفاده از زبان  PHPاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا ،صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویسدهنده
و سرویسگیرنده تبادل داده انجام دهد.
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آشنایی با جاوا اسکریپت
جاوا اسکریپت یک زبان اسکریپت نویسی مبتنی بر اشیا و سطح باال است که کاربردهای گسترده ای در
طراحی تارنما ها و صفحات اینترنتی جهت بهبود کارایی و شکل دهی به ظاهر صفحات وب دارد .با کمک
جاوا اسکریپت می توانید به صفحات  htmlویژگی های تعاملی و ایجاد واکنش به رویدادها را اضافه کنید و
اطالعات نمون برگ ها را ثبت و ارسال کنید.
با استفاده از زبان جاوا اسکریپت میتوانیم محتوای صفحه وب ،ویژگی عناصر و استایل شیتها را تغییر دهیم.
حاال این سؤال مطرح میشود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟
زمانــی کــه یــک صفحــۀ وب بارگــذاری میشــود ،مرورگــر از آن صفحــه ،یــک مــدل شــیءگرا
() )Document Object Model (Domایجاد میکند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل میتواند به تمام
عناصر  HTMLصفحه وب دسترسی داشته باشد .در این مدل هر یک از عناصر  HTMLیک شیء محسوب میشود.
اشیا مدل  DOMو متدهای آن
مدل  DOMیک نگاشت از تکتک عناصر و ویژگیهای صفحۀ وب به اشیا در زبان جاوا  اسکریپت را بیان میکند.
با استفاده از این اشیا میتوانید همۀ عناصر صفحه وب را تغییر دهید و رویدادها را به صورت پویا به عناصر
 HTMLاختصاص دهید.

شکل1ـ ساختار سلسله مراتبی DOM

شکل 1ساختار سلسله مراتبی  DOMرا نشان میدهد .در اين مدل شیء  Windowبه عنوان شیء اصلی
و والد يک سند  HTMLمحسوب میشود و هر شیء زیر مجموعهای دارد تا به پایینترین رده یعنی عناصر
برسد .شیء  Windowدارای 3زير شاخه يا فرزند اصلی ،به نامهای  document ،  historyو  locationاست.
ـ شیء  : documentشامل محتوای اصلی يک صفحه  HTMLبوده ،در برگيرنده همه عناصر مانند متن،
نوشته و  ...است که به وسيله برچسبهای  HTMLايجاد شدهاند .اين شیء دارای  2زير شاخۀ اصلی به نام
 headو  bodyاست .اين دو شیء نيز به نوبه خود دارای زير شاخههای ديگر هستند.
ـ شیء  : locationدر برگيرنده اطالعات کلی درباره  URLيا آدرس اينترنتی صفحه است.
ـ شیء  : historyشامل اطالعاتی درباره آدرس ( )URLصفحات مشاهده شده به وسیله کاربر است.
زبان جاوا اسکریپت دارای اشیا ،متد ،رویداد و ویژگی های مختلفی است.
ـ اشیا :پنجره ها ،دکمه ها ،کادرهای متن ،تصاویر و صفحه (سند) یک شیء هستند.
ـ متد :متدها رفتارهایی هستند که اشیا در مقابل رویدادها از خود نشان می دهند.
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ـ ویژگی :هر شیء عالوه بر متد دارای ویژگی هایی است ،همان طورکه هر فرد دارای ویژگی های خاص مثل
رنگ چشم ،رنگ پوست ،قد و  ...است.
ـ رویداد :در واقع رویدادها همان اتفاقاتی هستند که شیء با آن روبه رو است .مثال ً رویداد کلیک کردن.
در شکل  2نمونه ای از کد  htmlو مدل  Domآن آمده است.

شکل 2ـ پرونده نمونه  htmlو مدل  Domآن
فعالیت
کارگاهی

مدل  Domرا برای یکی از صفحات تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی رسم کنید.

به طور کلی به دو روش می توانیم از جاوا اسکریپت در یک صفحه استفاده کنیم.
قرار دادن کدهای جاوا در پرونده ای از نوع  htmlو استفاده از اسکریپت در بخش < >headو <>body
ایجاد پرونده اسکریپت خارجی و ذخیره آن با پسوند js
ساختار کلی < >scriptبه صورت زیر است:

شکل 3ـ ساختار script

ویژگــی  typeنــوع دســتورات تعییــن شــده در اســکریپت را مشــخص مــیکند که رایجتریــن مقدار برای آن
” “text/javascriptاست.
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اعالن متغیر
در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی  varاستفاده می شود و بعد از آن نام متغیر قرار می گیرد.
شکل کلی اعالن متغیر

; مقدار = نام متغیر var

قوانین نام گذاری متغیر مانند سی شارپ است.
انتساب مقادیر به متغیرها
برای مقداردهی به متغیرها مانند سی شارپ از عملگر انتساب (=) استفاده می شود.
;var n = 10 , name
;"name = "ali
صدور پیام با متد alert

این متد در شیء  windowباعث نمایش پیام در صفحه وب میشود.
; )"پیامی که در کادر نمایش داده میشود"( window.alert
نمایش کادر دریافت تأیید با متد confirm

پنجرۀ دريافت تأييد ،جهت اعالن يک پيام به کاربر و دريافت نظر وی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیام
مورد نظر استفاده می شود.
اين پنجره دو دکمۀ  OKو  Cancelدارد که در صورت انتخاب گزينۀ  ،OKمتد مقدار  Trueو در صورت
انتخاب  ،Cancelمقدار  Falseرا به صفحه بازمیگرداند.
;)"پیام جهت دریافت تأیید"( window.confirm

  کارگاه  1نمایش پیام
می خواهیم پیام « به فروشگاه محصوالت ایرانی خوش آمدید» را نمایش دهیم.
 ١صفحه وبی به نام  messageایجاد کنید.
 ٢در بدنه اسکریپت متد  alertرا فراخوانی کرده ،پیام مورد نظر را نمایش دهید (شکل .)4

شکل 4ـ صدور پیام
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 ٣صفحه وب را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
 4صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کرده ،در نمای  codeقرار دهید و در قسمت  headکد
نمایش پیام را نوشته ،پرونده را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
 ٥در صفحه وبی به نام  confirmکادر تأییدی ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی  OKیا
 cancelپیام مناسبی نمایش دهد (شکل .)5

شکل   5ـ کادر تأیید

صفحه را ذخیره و اجرا کنید.
یادداشت

ساختار دستورات شرطی و دستورات تکرار در جاوا اسکریپت کامال ً مشابه زبان سی شارپ است.

توابع
یک تابع مجموعه ای واحد از یک سری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی کل دستورات درون آن یک
بار اجرا می شود .از توابع برای شکستن و تقسیم کردن کل برنامه به واحدهای کوچک تر و مستقل استفاده
می شود .تابع با کلمه کلیدی  functionتعریف می شود.
ساختار کلی تعریف تابع
>"<script type = "text/javascript
() نام تابع function

{
دستورات تابع
}
>< /script
استفاده از توابع در صفحات و اسکریپت ها ،امکانات زیر را به برنامه نویس می دهد.
 ١از توابع برای تعریف دستورالعمل هایی استفاده می شود که می خواهیم اجرای آنها کنترل شده باشد و در
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مواقع معینی مثل وقوع یک رویداد یا  ...انجام شود .دستورات یک تابع حتی در زمانی که اسکریپت آن در
درون صفحه قرار دارد ،تا زمانی که فراخوانی نشود ،اجرا نخواهد شد.
 ٢یک تابع را می توان از هر نقطه ای در صفحه فراخوانی کرد.
 ٣یک تابع می تواند یک یا چند متغیر را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کرده ،همچنین یک مقدار را به
عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است بازگرداند.
دستور return
دستور  returnبرای تعیین مقدار بازگشتی تابع استفاده می شود .يک تابع می تواند پس از انجام دستورات در
نظر گرفته شده برای آن ،مقداری را به عنوان خروجی به نقطه ای که از آن فراخوانی شده است ،باز گرداند.
;)مقدار بازگشتی( return
یادداشت

در دستور  returnمقدار بازگشتی ،می تواند يک رشته ،عدد ،متغير و يا عبارت محاسباتی باشد.

رویداد ها در جاوا اسکریپت
در  HTMLرویدادها ،اتفاقاتی هستند که برای عناصر روی میدهند .یکی از قابلیتهای بسیار کاربردی
استفاده از جاوا اسکریپت در طراحی صفحات وب ،واکنشهای تعاملی آن متناسب با رفتار کاربر مانند
کلیک کردن روی دکمه است .این قدرت جاوا اسکریپت متکی بر رویداد ( )eventاست که با وقوع آنها،
عملیات تعریف شده خاصی در مرورگر اجرا میشود.
برخی رویدادها در جدول  1آمده است.
جدول  1ـ برخی رویدادها در جاوا اسکریپت
نام رویداد

زمان رخ دادن

onchange

تغییر مقادیر یکی از فیلدهای نمون برگ درصفحات وب

onclick

کلیک ماوس روی یک عنصر

برچسب < : >inputاین برچسب برای ایجاد نوعی ناحیه ورودی به کار می رود.
شکل کلی بر چسب input
= نام رویداد "تغییر عنوان دکمه" = " valueتعیین نام برای دکمه"= " nameنوع دکمه" =<input type
>) ( "/فراخوانی نام تابع "
139

  کارگاه  2رویداد Onclick
قصد داریم با ایجاد یک دکمه و با کلیک روی آن محصوالت ایرانی را نمایش دهیم.
 ١صفحه وبی به نام  clickایجاد کنید.
 2تابعی با نام  productبنویسید که محصوالت را نمایش دهد.
 3در رویداد کلیک دکمه «محصوالت ایرانی» تابع را فراخوانی کنید.

شکل  6ـ رویداد onclick

متد  writeشیء  documentبرای نمایش متن در صفحه وب استفاده می شود.
4

صفحه وب را ذخیره کرده ،اجرا کنید.

دسترسی به عناصر
برای دسترسی به اشیا و عناصر موجود در صفحه  HTMLاز شیء  documentاستفاده می کنیم.
برای دسترسی به عناصر راه های مختلفی وجود دارد:
پیدا کردن عنصر بر اساس id
متد  getElementByIdبرای دسترسی به یک عنصر ( )elementبر اساس صفت  idاستفاده می شود.
)“مقدار صفت  idعنصر“( Document.getElementById

هنگامی که این متد فراخوانی میشود شناسه ( )idعنصر موجود در صفحه را دریافت کرده ،به سراغ آن میرود.
پیدا کردن عنصر بر اساس نام عنصر
متد  getElementByNameبرای دسترسی به یک عنصر بر اساس صفت  nameآن استفاده می شود.
)“مقدار صفت  nameعنصر“( Document.getElementByName

هنگامی که این متد فراخوانی می شود نام عنصر را در صفحه دریافت کرده ،به سراغ آن می رود.
  کارگاه  3دسترسی به عناصر صفحه
میخواهیم صفحهای طراحی کنیم که دارای سه کادر متنی و یک دکمه باشد .کاربر بعد از وارد کردن قیمت دو
محصول در کادر اول و دوم ،روی دکمه کلیک کند و مبلغ قابل پرداخت درکادر متنی سوم نمایش داده شود.
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شکل 7ـ کاربرد  onclickو ایجاد کادرهای متنی

صفحه وب را ذخیره و اجرا کرده ،عملکرد کدها را بررسی کنید.
  کارگاه  4متد replace
متد  replaceکه از متدهای شیء  locationاست ،آدرس یک صفحه را به صورت پارامتر از کاربر دریافت
کرده ،صفحه جاری را به آن صفحه انتقال می دهد .از این متد می توان برای انتقال خودکار و برنامه نویسی
شده به صفحات دیگر استفاده کرد.
ساختار کلی متد replace

;(آدرس صفحه مورد نظر " ")location.replace

 ١صفحه وبی به نام  replaceایجاد کنید.
 2تابعی به نام  homepageــ  goبرای انتقال به تارنمای آموزش و پرورش بنویسید.
آدرس  urlتارنمای آموزش و پرورش  http://www.tvoccd.oerp.irاست.
 3در رویداد کلیک دکمه « »go to home pageتابع را فراخوانی کنید.

4

پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.

شکل  8ـ متد replace
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شرایط عملکرد
نتایج
شایستگی ها (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان،
ممکن
مکان و)...
مدیریت کیفیت ،پایش شاخصهای
شایستگی های کیفیت ـ تفکر خالق ،برقراری ارتباط
غیرفنی بین پدیدههای قدیم و جدید ـ زبان
فنی
ایمنی و
بهداشت

قابل
قبول

رعایت ارگونومی

استاندارد
(شاخص ها  /داوری  /نمره دهی)

نمره

حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ توجه به
شاخصهای کاربر پسند بودن صفحه وب
مانند زیبایی ظاهر و تناسب ظاهر با محتوای
سایت و دسترسی راحت کاربر به امکانات
تارنما ـ بررسی صحت پیوندها ـ در نظر 2
گرفتن همه موارد الزم در اعتبارسنجی
اطالعات ـ تعمیم مسائل ساده وب پویا و
ارائه راهحل برای مسائل پیشرفته ـ ارائه
راهحل خالقانه برای مسئله

توجهات ایجاد فروشگاه بر خط کاهش
زیست محیطی سفرهای درون و برون شهری
نگرش

غیرقابل
بهکارگیری خالقانه دستورات سمت قبول
سرویسدهنده ـ نگرش جستوجوگر
و کنجکاوانه در حل مسائل

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

1

ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها  /داوری  /نمره دهی)

نمایش پیام ـ دسترسی به عناصر
باالتر از
صفحه ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به
مکان :کارگاه استاندارد رایانه حد انتظار
رویداد ـ رفع خطا
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
 IDEطراحی صفحات وب،
نمایش پیام ـ دسترسی به عناصر
ایجاد واکنش
به رویدادها نرمافزار شبیهساز وبسرور و در حد
صفحه   ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به
مرورگر استاندارد وب روی آن انتظار
رویداد
نصب باشد.
دقیقه
زمان10 :
پایین تر از
نمایش پیام
حد انتظار
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مفهوم سرویسدهنده و سرویسگیرنده
وقتی شما قصد خرید از فروشگاهی را دارید ،در این تعامل شما که تقاضای خرید دارید سرویسگیرنده هستید و
فروشنده فروشگاه ،سرویسدهنده شما است .در دنیای شبکههای رایانهای به سیستمیکه سرویس ارائه میکند
سرویسدهنده ( )Serverو به سیستم یا سیستمهایی که سرویس میگیرند سرویسگیرنده ( )Clientمیگویند.
سرویسدهندهها سیستمهایی مشابه سیستمهای سرویسگیرنده هستند با این تفاوت که از سختافزارهای
ل شدهاند که موجب افزایش سرعت آنها و ارائه خدمات به سرویسگیرندههای بیشتری میشود.
قویتری تشکی 

زبانهای برنامهنویسی مبتنی بر وب
زبانهای برنامهنویسی مبتنی بر وب به دو دسته کلی تقسیم میشوند و بر اساس اینکه زبان برنامهنویسی
در طرف سرویسدهنده یا سرویسگیرنده کارایی دارد ،به آنها زبان برنامهنویسی سمت سرویسدهنده یا
سمت سرویس گیرنده میگوییم .وقتی یک ساعت دیجیتالی را در یک تارنما مشاهده میکنید که ساعت
و زمان سیستمعامل شما را نمایش میدهد ،این فرایند در سمت کاربر رخ داده است و نیازی به ارسال و
دریافت اطالعات از سمت سرویسدهنده نیست .برای تولید این ساعت از زبان  JavaScriptبه عنوان زبان
برنامهنویسی سمت سرویس گیرنده استفاده شده است .از طرف دیگر برای کارهایی مانند دریافت ،ذخیره،
نمایش دادهها از پایگاه داده و تعامل با کاربر که عموماً در سمت سرویسدهنده انجام میشود ،از زبانهای
برنامهنویسی سمت سرویسدهنده مانند  … ، PHP ،   Perlاستفاده میشود؛ بنابراین برای ساخت صفحات
وب پویا ،نیاز به زبانهای سمت سرویس دهنده داریم تا درخواست کاربر را پردازش کرده ،پاسخ مناسب را
ارسال کند .شکل  9مراحل ارتباط بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده را نشان میدهد .البته در برخی موارد
نیازی به استفاده از سرویس دهنده منبع داده ای نیست.
در سمت سرویسگیرنده ،برای نمایش صفحات وب بهوسیلۀ مرورگر تنها کدهای  HTMLرا داریم .در حالی
که در سمت سرویسدهنده به مجموعهای از نرمافزارها برای دریافت درخواست از سرویسگیرنده ،پردازش
آن و آماده کردن پاسخ برای سرویسگیرنده نیازمندیم.

شکل 9ـ مراحل ارتباط بین سرویسدهنده و سرویسگیرنده
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سرویسدهنده وب ( )Web Serverمجموعهای از نرمافزارها است که توانایی دریافت درخواست از مرورگر و
ارسال پاسخ به آن را دارد IIS .و  Apacheرا میتوان بهعنوان رایجترین وب سرورها معرفی کرد.
 )Internet Information Services( IISوب سروری است که برای نشر و توزیع سریع محتویات مبتنی بر
وب در سیستمعاملهای ویندوز ،بهوسیلۀ شرکت مایکروسافت طراحی و ارائه شده است .این وبسرور تجاری
است و باید برای اجرای همه محصوالت مبتنی بر وب که بهوسیلۀ ویژوال استودیو تولید شدهاند ،فعال شود.
وبسرور  Apacheبا توجه به متنباز ( )Open Sourceبودن ،رایگان است به همین دلیل در دسترس همه
برنامه نویسان و طراحان وب است و قابلیت اجرا روی همه سیستمعاملها را دارد و نقش مهمی در توسعه
وب در جهان داشته است.
نرمافزارها برای ارتباط با دنیای خارج ،از درگاه ( )portاستفادهمیکنند که براساس شماره نامگذاری میشوند.
وبسرور برای سرویسدهی به وب ،از درگاه  80استفاده میکند .در صورتیکه بخواهیم همزمان از وبسرور
 IISو  Apacheاستفاده کنیم ،با توجه به اشتراک درگاه 80برای این دو وبسرور باید درگاه پیشفرض را
برای یکی از این وب سرورها تغییر داد.
پژوهش

در مورد کاربرد درگاه  20 ،21 ، 8080و  443تحقیق کنید.

برای استفاده از وبسرور  Apacheبه همراه نرمافزارهای  PHPو  MySqlروی سیستمعاملهای مختلف
باید این نرمافزارها را نصب کرده ،تنظیمات مربوطه را انجام داد .نرمافزار  WAMPکه مخفف کلمات
 Apache   ، MySQL ،  PHPو  Windowsاست ،مجموعۀ این نرمافزارها را برای سیستمعامل ویندوز دارد.
این نرمافزار واسط کاربری سادهای در اختیار کاربر قرار میدهد و بدون نیاز به انجام تنظیمات جانبی،
تمامی سرویسهای موردنیاز را روی سیستمعامل ویندوز به صورت یک جا نصب و راهاندازی میکند.

شكل 10ـ رايانه پس از نرم افزار wamp
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فعالیت
گروهی

شکل  9و  10را با هم مقایسه کرده ،نوع هریک از نرم افزارها را در شکل  10بنویسید.

مشابه نرمافزار  ،WAMPنرمافزارهای
 XAMPP ،  LAMPو  MAMPبه ترتیب
برای سیستمعاملهای Windows ، Linux
و  macintoshطراحی شدهاند .بیشتر این
نرمافزارها بهوسیلۀ انجمن برنامهنویسان آزاد
توسعه و پشتیبانی میشوند (شكل.)11
شكل11ـ نماد نرم افزارها
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  : 11206نصب نرمافزار WAMP

فیلم را مشاهده کرده ،نرمافزار  WAMPرا روی سیستم خود نصب کنید و از صحت نصب آن اطمینان
حاصل کنید.

زبان برنامهنویسی PHP
زبان برنامهنویسی  PHPکه سرواژه  1Hypertext Preprocessorاست ،یکی از زبانهای برنامهنویسی
قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است .از این زبان برنامهنویسی برای ایجاد تارنماها و پورتالهای بزرگ
سازمانی میتوان استفاده کرد .در زمان نگارش این کتاب آخرین نسخه  phpنگارش  7.1است که به وسیلۀ
توسعهدهندگان  PHPبه کاربران و برنامهنویسان ارائه شده است .از ویژگیهای این نسخه افزایش سرعت
بررسی و اجرای دستورات سمت سرویسدهنده نسبت به نسخههای قبلی است .زبان  PHPبه صورت
 Cross-Platformبوده ،که سبب میشود این زبان روی هر سیستم و با هر سیستمعامل سرویسدهندهای
مانند  Unix ،  Macintosh ، OS/2و  Windows NTاجرا شود و بتوان کدهای نوشته شده یک برنامه به
زبان  PHPرا از یک سیستمعامل به سیستمعامل دیگر انتقال داد که به این خاصیت یک زبان برنامه نویسی
قابل حمل ( )Portableمی گویند .همچنین  PHPبه صورت  HTML Embeddedبوده ،دستورات این زبان
در بین برچسبهای  HTMLقرار میگیرد.
 recursive acronym for PHPـ١
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نحوه نوشتن دستورات PHP
یک تارنما می تواند شامل صفحات ایستا ( )HTMLو صفحات پویا  PHPباشد .در صفحات پویا دستورهای
زبان  PHPبین برچسب <? و  >? phpقرار میگیرند .در دستورهای زیر این ساختار قابل مشاهده است.

صفحات وبی که در آنها از کدهای  phpاستفاده میشود ،باید با پسوند  phpو در پوشه ریشه نرمافزار
( WAMPپوشه  )wwwذخیره شوند ،تا بهوسیلۀ وبسرور  Apacheقابل شناسایی ،دسترسی و
پردازش باشند .با فرض نصب  WAMPدر درایو  C:مسیر این پوشه ریشه  c:\WAMP\wwwخواهد بود.
با ذخیره صفحه وب  phpدر پوشه  wwwدر واقع صفحه را روی  localhostقرار میدهیم.
میزبان محلی
برای درک بهتر واژه  localhostمفهوم میزبان ( )Hostرا بررسی میکنیم .همه تارنماهایی که طراحی
میشوند ،نیازمند فضایی به نام میزبان برای ارائه سرویس خود هستند و باید در اینترنت در این فضا بارگذاری
شوند .منظور از میزبان فضایی از دیسک سخت است که بهصورت مدیریت شده در اختیار شما قرار میگیرد
و از طریق اینترنت قابل دسترسی است ،این فضا رایگان نیست و شما باید در فاصلههای زمانی معین برای
آن هزینه پرداخت کنید .به شرکت یا سرویسدهندهای که خدمات میزبانی ارائه میدهد ،سرویس دهنده
میزبان ( )Hosting Serviceمیگویند .پوشه  ww
 wنرمافزار  WAMPهمان فضای میزبان است که برای
میزبانی صفحات وب شما ایجاد شده است و برای دسترسی محلی به آن عبارت  localhostو یا معادل IP
آن یعنی  127.0.0.1بهصورت پیشفرض در نظر گرفتهشده است.
برای دسترسی به سرویسدهنده میتوان از نام ( )Host Nameیا آدرس ( )IP addressسرویسدهنده استفاده
کرد .تمام سیستمها دارای نام (مانند  )localhostو یک آدرس منحصربهفرد (مانند  )127.0.0.1هستند .این
آدرس شامل  4عدد است که در فاصله  0تا  255قرار دارند و با نقطه از هم جدا میشوند.
برای اجرای صفحه وب  phpباید درخواست اجرای آن ،از طریق مرورگر به وبسرور ارسال شود .به عنوان
مثال برای اجرای پرونده وب پویا به نام  prog1.phpموجود در پوشه  wwwباید در نوار آدرس مرورگر
عبارت  http://localhost/prog1.phpیا معادل آن یعنی  http://127.0.0.1/prog1.phpرا بنویسید
146

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

تا پس از تحلیل بهوسیلۀ وب سرویس و ایجاد خروجی  HTMLدر مرورگر نمایش داده شود .برای
شخصی سازی و عدم تداخل تارنماهای طراحی شده در یک  localhostدر وب سرور؛ بهتر است در مسیر
 c:\WAMP\wwwیک پوشه اختصاصی با نام دلخواه ایجاد کرده ،هنگام اجرای صفحات آدرس پوشه را
نیز به  URLاضافه کرد.
فعالیت
کارگاهی

اگر پوشه  MyWebرا در مسیر  c:\WAMP\wwwایجاد کرده و صفحه وب  prog1. phpرا در این پوشه
قرار دهید ،برای اجرای آن باید چه عبارتی را در نوار آدرس مرورگر بنویسید؟ عبارت معادل آن چیست؟
دستور خروجی echo

وظیفه این دستور نمایش محتوای متغیرها ،رشتهها و خروجی برچسبهای  HTMLدر مرورگر است.
 echoرا میتوان بدون پرانتز نیز استفاده کرد.
شکل کلی استفاده از دستور echo

;)نام متغیر یا رشته ثابت( echo

  کارگاه  5ایجاد صفحه وب پویای ساده
 ١یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPرا بین برچسبهای <>body
و <  >/bodyوارد کنید.

٣
٤
٥
٦

پرونده را با نام  prog1در پوشه  wwwنرمافزار  WAMPذخیره کنید.
نرمافزار  WAMPرا اجرا کنید.
با استفاده از  localhostپرونده  prog1. phpرا اجرا کنید.
کد زیر را جایگزین دستورات  phpمرحله  2کنید.
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پرونده را ذخیره کرده ،با استفاده از  localhostپرونده  prog1. phpرا اجرا کنید.
 ٧با استفاده از  view page sourceکد صفحه وب را مشاهده کنید.
پروندههای  PHPمیتوانند حاوی متن ،برچسبهای  ، HTMLدستورات  JavaScriptو دستورات زبان
برنامهنویسی  PHPباشند .کاربر هنگام اجرای صفحه وب نمیتواند دستورات  PHPرا مشاهده کند و تنها
برچسبهای  HTMLو دستورات  JavaScriptرا مشاهده میکند .سرویسدهنده دستورات  PHPرا تفسیر
کرده ،پاسخ را به صورت خروجی  HTMLتولید میکند که به وسیله کاربر قابلمشاهده است.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دستور  echoمشخصات سختافزاری سیستم خود را در خروجی مرورگر نمایش دهید.

پژوهش

تفاوت دستورهای  print ، echoو  print_rرا به کمک هنرآموز خود بررسی کنید.

چرا دستورات  PHPدر مرورگرها (با استفاده از  ) view page sourceقابل مشاهده نیستند؟
متغیرها در PHP
متغیرها در زبان  PHPبا عالمت  $شروع میشوند و قوانین نام گذاری آنها مشابه زبان سی شارپ است.
شکل کلی اعالن و مقداردهی متغیر در PHP

یادداشت
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; مقدار = نام متغیر$

زبان  phpدر تعریف متغیر نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است $a .و  $Aدو متغیر مستقل
هستند.
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جدول 2ـ انواع دادهها در PHP

مثال

نوع داده
اعداد صحیح

;$n=25

اعداد اعشاری

;$pi=3.14

رشتهها

;"$city="Dezful

منطقی

;$pass=true

آرایهها

;)"$state=array("pos","zero","neg

در زبان برنامهنویسی  PHPنوع متغیر با توجه به نوع محتوای آن مشخص میشود و نیاز به تعیین نوع داده،
برای متغیر مانند سایر زبانهای برنامهنویسی نیست .در صورتیکه نوع محتوای یک متغیر در طول برنامه
عوض شود ،نوع آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
  کارگاه  6اعالن و مقداردهی متغیرها
١
٢

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.

خروجی:

٣
٤
٥

پرونده را با نام  prog2در پوشه  wwwذخیره کنید.
با استفاده از  localhostپرونده  prog2. phpرا اجرا کنید.
خروجی برنامه را در کادر بنویسید.
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انواع عملگرها
عملگرهای اصلی  PHPکه مشابه سی شارپ هستند عبارتاند از:
 ١عملگرهای محاسباتی
 ٢عملگرهای مقایسهای
 ٣عملگرهای منطقی
عملگر ( .نقطه) :از این عملگر برای الحاق دو رشته یا دو متغیر در زبان برنامهنویسی  phpاستفاده میشود.
فعالیت
کارگاهی

خروجی برنامه زیر را در کادر بنویسید.

خروجی:

کنجکاوی

به چه دلیل در عبارت نمایش داده شده ،بین کلمات فضای خالی وجود ندارد؟

جدول 3ـ برخي عملگرهاي مقایسهای متفاوت PHP
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عملگر

توضیحات

برای ;$num1=18
;$num2=4

نتیجه

=  =  =

برابری مقدار و نوع دو متغیر

$num1 = = = $num2

false

=  =  !

نابرابری مقدار و نوع دو متغیر

$num1 != = $num2

?
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فعالیت
کارگاهی

ـ ستون نتیجه جدول  3را کامل کنید.
ـ با استفاده از دستور  echoصحت نتایج هر یک از عبارات جدول  3را بررسی کنید.
  کارگاه  7نمایش رشته ها در php
رشتهها بین تک کوتیشن و یا دابل کوتیشن قرار میگیرند؛ اما تفاوت کاربرد تک کوتیشن و دابل کوتیشن
در چیست؟
 ١یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.
خروجی:

 ٣پرونده را با نام  prog3در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
 ٤خروجی برنامه را در کادر بنویسید و با توجه به آن جمله زیر را کامل کنید.
هنگامی که نام یک متغیر در رشته باشد ،در صورت استفاده از دابل کوتیشن در خروجی به جای نام متغیر،
 .......................و در صورت استفاده از تک کوتیشن در خروجی  ..............................ظاهر میشود.
آرایهها در PHP
در زبان برنامهنویسی  PHPآرایهها میتوانند شامل
مجموعهای از مقادیر مختلف باشند .در PHP
آرایهها به دو دسته اندیسدار ( )Indexedو انجمنی
( )Associationتقسیم میشوند .برای دسترسی به
عناصر موجود در آرایههای اندیسدار میتوانید از اندیس
آرایه استفاده کنید (شکل  .)12به صورت پیشفرض
اندیس آرایهها از عدد  0شروع میشود.
به شکلهای مختلف میتوانید این نوع آرایه را تعریف
کنید.
شکل کلی تعریف آرایههای اندیسدار

Value N

N-1

Value 3

2

Value 2

1

Value 1

0

شکل 12ـ آرایه اندیس دار

; مقدار عنصر آرایه =[ ]نام متغیر آرایهای$
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به مثال زیر دقت کنید:
;"$colors[0]="red
;"$colors[1]="green
;"$colors[ ]="blue

معادل

;"$colors[ ]="red
;"$colors[ ]="green
;"$colors[ ]="blue

آرایه  $colorsدارای سه عنصر است .نوشتن اندیسهای آرایه هنگام مقداردهی اختیاری است و اگر نوشته
نشود به ترتیب به صورت افزایشی از  0شروع میشود و با مقداردهی عناصر آرایه افزایش مییابد.
اندیس پایانی آرایه  $colorsچیست؟ محتوای آرایه با اندیس شماره  2چیست؟
شکل کلی اعالن آرایههای اندیسدار با استفاده از شناسه array
; )مقدار عنصر  nام  , ... ,مقدار عنصر دوم  ,مقدار عنصر اول( = arrayنام متغیر آرایهای$

به مثال زیر دقت کنید:

;)"$colors=array("red","green","blue

شیوه دسترسی به عناصر آرایههای تعریف شده در دو روش تفاوتی ندارد.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایههای اندیسدار

فعالیت
کارگاهی

[اندیس] نام متغیر آرایهای$

با توجه به آرایه $colorsخروجی دستور زیر را بنویسید.

;]$colors[1

echo

خروجی:
برای خالی کردن یک آرایه میتوانید به صورت زیر عمل کنید:
آرایههای انجمنی ()Associative Arrays
آرایههایی هستند که به جای اندیس با یک
نام کلیدی خاص در دسترس قرار میگیرند.
در شکل   13دایرهها عناصر آرایه هستند و هر
کدام با نام کلیدی خود ( )key nameقابل
استفاده هستند.
آرایه انجمنی در  PHPرا میتوان به دو
صورت نوشت .می توانیم همه عضوهای
آرایه را در یک خط مقابل آرایه بنویسیم.
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;) ( = arrayنام متغیر آرایه ای$

Value n

Key name N

Value 3

Key name 3

Value 2

Key name 2

شکل 13ـ آرایه انجمنی

Key name 1

Value 1
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شکل کلی تعریف آرایه انجمن

مقدار= ['کلید'] نام متغیر آرایه ای$
 , ...(:مقدار عنصر دوم ⇒ " کلید عنصر دوم" ,مقدار عنصر اول ⇒ " کلید عنصر اول")  = arrayنام متغیر آرایهای $
;)$score=array("ali"= >18, "omid"= >17, "neda " = >19

و یا برای هر عضو آرایه به صورت جداگانه متغیر تعریف کنیم.

;$score['ali']= 18
;$score['omid']= 17
;$score['neda']= 19

برای دسترسی به مقادیر آرای ه مانند مقداردهی آن نیاز است تا نام آرایه و نام کلید را نوشت.
;)]'   کلید']نام آرایهecho($
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از ساختار آرایههای انجمنی نمره  5درس خود را تعریف کرده ،نمایش دهید.

اگر متغیری که قرار است بین دابل کوتیشن قرار گیرد از نوع آرایه انجمنی باشد ،باید بین آکوالد باز و بسته
قرار گیرد.
;)"}]'   کلید']نام آرایهecho(    "{$
فعالیت
کارگاهی

کد زیر را در یک پرونده  phpنوشته ،آن را ذخیره کرده ،اجرا کنید و خروجی را در کادر زیر بنویسید.

خروجی:
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  کارگاه  8نمایش تعداد عناصر آرایه
١
٢

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPرا بین برچسبهای < >bodyو < >/bodyوارد کنید.

<?php
;)$score=array("ali"=>18, "omid"=>17, "neda"=>19
;$score['reza']= 18
;$score['masoud']= 17
;$score['neda']= 20
;)' > </pعنصر'  ' . count($score) .تعداد عناصر آرایه برابر است با > "echo('<p dir="rtl
>?
خروجی تابع  countتعداد عناصر آرایه ورودی است.
شکل کلی تابع count

; )نام متغیر آرایه ای( count

کد را بررسی کنید .خروجی این کد چیست؟
 ٣پرونده را با نام  prog4در پوشه  wwwذخیره کنید.
 ٤پرونده  prog4. phpرا اجرا کنید و خروجی آن را با جواب خود مقایسه کنید.
 ٥دستور زیر را به انتهای دستورات  phpاضافه کرده ،پرونده را اجرا کنید.
;)print_r ($score
 ٦در کد مرحله  2دستور  arrayرا به بعد از مقداردهی عناصر آرایه (خط  )4منتقل کنید.
پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید .خروجی چه تغییری میکند ،چرا؟
فعالیت
کارگاهی
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تعداد عناصر آرای ه انجمنی نمره  5درس خود را نمایش دهید.

پودمان سوم :طراحی صفحات وب پویا

ثابتها ()Constants
ثابتها مقادیری هستند که در طول برنامه مقدار آنها تغییر نخواهد کرد و فقط یک بار آن هم به وسیلۀ
برنامه نویس مقدار آنها تعیین میشود.
تمام قوانین نام گذاری متغیر ،برای ثابتها هم استفاده میشود ،با این تفاوت که در نامگذاری ثابتها در
ابتدای نام از عالمت  $استفاده نمیشود .پیشنهاد میشود نام یک ثابت به طور کامل با حروف بزرگ وارد شود.
شکل کلی تعریف یک ثابت ()Constant

به نمونه زیر توجه کنید

;)مقدار ثابت ",نام ثابت"(define

;)define("PI",3.14
;$r=8.5
;$area= PI*$r*$r
;) echo(“Circle Area :” . $area

در کد باال نام ثابت  PIاست که در عبارت به عنوان عدد اعشاری پی جهت محاسبه مساحت دایره مورد
استفاده قرارگرفتهاست.
فعالیت
کارگاهی

کد باال را در یک پرونده  phpنوشته ،ذخیره و اجرا کنید .خروجی آن را بنویسید.

درج توضیحات ( )Commentsدر PHP
توضیحات ،متن هایی است که برای راهنمایی و درک بهتر کدها به منظور توسعه و مستندسازی به یک برنامه
اضافه میشود ولی هیچ تأثیری در اجرای برنامه ندارد .درج توضیحات در زبان  PHPمشابه سی شارپ است
با این تفاوت که برای درج توضیح یک خطی عالوه بر عالمت //از عالمت  #نیز می توان استفاده کرد.
درج توضیح چندخطی چگونه انجام می شود؟
  کارگاه  9کاربرد دستور if
١
٢

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای  PHPصفحه بعد را در موقعیت مشخص شده بنویسید.
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عملکرد این دستورها چیست؟
 ٣پرونده را با نام  prog 5در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
  کارگاه  10استفاده از دستور switch
برای بررسی حالتهای مختلف یک عبارت از دستور  switchاستفاده میشود.
 ١یک صفحه وب جدید با قالب  phpو عنوان «  نمونه برنامه چهارم» ایجاد کنید.
 ٢دستورهای  PHPزیر را وارد کنید.

٣
٤
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پرونده را با نام  prog6در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
برای نمایش متن به رنگ قرمز ،کد را ویرایش کنید.
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حلقههای تکرار
از حلقهها برای اجرای یک یا چند دستورالعمل به تعداد دفعات مشخص یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی
استفاده میشود.
  کارگاه  11کاربرد حلقه for
در اين كارگاه براي ايجاد جدول از دستور  forبا تعداد تکرار معین استفاده شده است.
 1یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
 2دستورهای ایجاد سرستون جدول را در موقعیت مشخص شده بنویسید.
با استفاده از دستورات باال سرستون جدول را در بخش  HTMLایجاد کنید.
 ٣دستورهای  PHPزیر را بنویسید.
با استفاده از ساختار تکرار  forبه تعداد شمارنده حلقه ،سطرهای جدول تولید
میشود.
 4پرونده را با نام  prog7در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
خروجی:

فعالیت
کارگاهی

برای نمایش جدول زیر دستورهای زیر را تکمیل کنید.
<?php
;)"جمعه" " ,پنج شنبه" " ,چهارشنبه" " ,سه شنبه" " ,دوشنبه" " ,یکشنبه"  " ,شنبه"($day=array
…………………………………………
…………………………………………
>?
شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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حلقه foreach
برای دسترسی بهتمامی خانههای آرایه بدون استفاده از اندیس عددی آنها میتوان از دستور  foreachاستفاده
کرد foreach .به این صورت عمل میکند که در هر بار تکرار خود ،یکخانه در آرایه جلو میرود و اطالعات
آن را در متغیر حلقه قرار میدهد.
شکل کلی دستور foreach

{ ) متغیر  asنام آرایه( foreach

دستورات بدنه حلقه
}

  کارگاه  12ساخت فهرست کشویی
میخواهیم با استفاده از دستورات  PHPشکل 14
را ایجاد کنیم.
شکل   14ـ خروجی کارگاه 12
1

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کرده ،دستورهای مربوطه را وارد کنید.

در  htmlاز عنصر  selectبرای ایجاد فهرست کشویی و از عنصر  optionبرای ایجاد هر یک از اعضای فهرست
استفاده می شود.
 2پرونده را با نام  prog8در پوشه  wwwذخیره کنید.
 3با استفاده از  localhostپرونده  prog8 .  phpرا اجرا کنید.
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  کارگاه  13استفاده از حلقه while
دستور  whileبراي ایجاد یک حلقه تا زمان برقراري
یک شرط استفاده میشود.
میخواهیم با استفاده از دستورات  PHPنمونبرگ
دریافت اطالعات را ایجاد کنیم (شکل .)15
شکل 15ـ خروجی کارگاه 13
1
2

یک پرونده جدید با قالب  phpایجاد کنید.
دستورهای مربوطه را در موقعیت مشخص شده وارد کنید.

تا زمانی که شرط حلقه برقرار است ،كادر ورود متن برای نمون برگ ساخته میشود .برای ایجاد  nameو id
منحصر بهفرد برای هر کادر متن از متغیر  $ nاستفادهشده است.
 3پرونده را با نام  prog 9در پوشه  wwwذخیره کرده ،اجرا کنید.
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ارزشیابی مرحله 2
شرایط عملکرد
نتایج
مراحل
(ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،مکان
ممکن
کار
و )...

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

باالتر
از حد
انتظار

اعالن متغیر و آرایه ـ بهکارگیری صحیح
ساختارهای شرطی و تکرار ـ ایجاد
برچسبهای  HTMLبا استفاده از
دستورات زبان سمت سرور ـ رفع خطاهای
3
کد صفحه وب ـ تشخیص و رفع اشکاالت
نصب نبودن نرمافزارهای الزم جانبی و
عدم کارکرد صحیح نرمافزار وبسرور در
خصوص پورت 80

پایین تر
از حد
انتظار

اعالن متغیر و آرایه ـ بهکارگیری ساختارهای
شرطی و تکرار

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
ساخت
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار IDE
صفحه
طراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز
وب
اعالن متغیر و آرایه ـ بهکارگیری صحیح
وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی
پویای
ساختارهای شرطی و تکرار ـ ایجاد
آن نصب باشد.
ساده
در حد
برچسبهای  HTMLبا استفاده از دستورات 2
زمان  30:دقیقه
انتظار
زبان سمت سرور ـ تشخیص و رفع اشکاالت
نصب نبودن نرمافزارهای الزم جانبی
1

ايجاد پروژه در PHP
اكنون با استفاده از کارگاههاي آموزش ساختار زبان  PHPپروژه را تعریف ،تحلیل و سپس پیادهسازی خواهيم
كرد .در اين پروژه از فناوري  CSSو رويدادهاي جاوا اسكريپت به صورت مختصر استفاده مي شود.
تعریف پروژه  :هدف ایجاد یک فروشگاه برخط برای معرفی ،ارائه و فروش محصوالت ایرانی از طریق شبکه
جهانی اینترنت است .محصوالت این فروشگاه شامل فرش های نفیس ایرانی ،میوههای صادراتی ،محصوالت
خشکبار ،صنایعدستی و سوغاتهای شهرهای مختلف است (شکل .)16
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فروشگاه
طراحی   و  ایجاد بانک
اطالعاتی فروشگاه

ارتباط با ما

درباره ما

مشاهده محصوالت
پربازدید

عضویت در تارنما
اعتبارسنجی
اطالعات نمون برگ

ورود به تارنما

خروج از تارنما

طراحی پوسته

درج حساب کاربری
در جدول کاربران

تشخیص نوع کاربر

مدیر مدیریت
تارنما

کاربر عمومی

ثبت سفارش
محصول

بهینه سازی پوسته

تکمیل و ثبت
اطالعات پروفایل

حذف محصوالت
فروشگاه

ویرایش محصوالت
فروشگاه

ثبت محصوالت
فروشگاه

پیگیری وضعیت
سفارش

نمایش محصوالت

شکل 16ـ نقشه طراحی و پیاده سازی تارنما فروشگاه برخط ایرانیان

تحلیل پروژه :واحدهای مختلف این فروشگاه برخط شامل منوی اصلی ،سر صفحه ،پاصفحه ،بخش نمایش
محصوالت و بخش امکانات تارنما است.
جدول 4ـ بخش های صفحات فروشگاه بر خط

قسمت

توضیح

منوی اصلی

شامل پیوندهای صفحه اصلی ،عضویت در تارنما ،ورود به تارنما ،درباره ما و ارتباط با ما است.
کاربر میتواند با کلیک روی هر یک از پیوندها به صفحه طراحیشدۀ مرتبط وارد شود.

سر صفحه

شامل لوگوی تصویری تارنما است.

پاصفحه

شامل توضیحات مالکیت مادی و معنوی تارنما است.

بخش نمایش
محصوالت

شامل ویترین نمایشگاهی محصوالت تارنما است که کاربر با کلیک روی تصویر هر محصول،
توضیحات تکمیلی و تصاویر متنوع آن را مشاهده میکند .در پایین تصویر هر محصول ،پیوند
خرید کاال وجود دارد و کاربر با کلیک روی آن و مشاهده توضیحات تکمیلی میتواند اقدام به
خرید پستی محصول انتخابی کند.

بخش امکانات

تارنما شامل واحد جستجو و فهرست پرفروشترین محصوالت است.
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  کارگاه  14طراحی پوسته تارنما
در این کارگاه پوسته تارنمای فروشگاه بر خط را طراحی می کنیم (شکل )17

شکل 17ـ پوسته تارنمای فروشگاه بر خط

 ١پوشه  iranianshopرا در  wwwایجاد کنید.
برای طراحی تارنما طبق سناریوی تعریفشده ،ابتدا پوشه  iranianshopرا ایجادکنید .تمام پروندههایی که
در مراحل بعد ایجاد میشود ،در این پوشه ذخیره خواهند شد.
 2یک پرونده جدید با قالب  cssایجاد کنید و دستورهای زیر را در آن وارد کنید.

3
4

162

پوشهای با نام  cssدر پوشه  iranianshopایجاد کنید و پرونده را با نام  styleدر آن ذخیره کنید.
یک پرونده جدید با قالب  PhPایجاد کنید و دستورهای صفحه بعد را در آن وارد کنید.
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5

برای ایجاد جداول شکل  17کد زیر را بعد از سبک  set-style-Linkوارد کنید.
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 6پرونده را با نام  indexدر مسیر \ www\ iranianshopذخیره و اجرا کنید.
برای نمایش صحیح عبارات فارسی در هنگام ذخیرهسازی کدینگ پرونده را  UTF-8قرار دهید.
قدم بعدی انجام پروژه ،ایجاد صفحه وب ثبتنام در تارنما است .با توجه به اینکه در همه صفحههای تارنما
بخشهای سرصفحه ،منوی پیوندها و پاصفحه تکراری است ،باید دوباره دستورات  HTMLتولیدکننده این
بخشها در آنها تکرار شود که این فرایند باعث پیچیدگی مدیریت محتوای صفحهها برای تغییرات و توسعه
آینده آنها خواهد شد .برای رفع این افزونگی میتوان دستورهای سرصفحه و پاصفحه را در پروندههای مستقل
قرار داد و آنها را در صفحههایی که موردنیاز است با تابع  includeفراخوانی کرد.
تابع  : includeبا استفاده از تابع  includeمیتوان محتوای یک پرونده  phpرا درون صفحه  phpدیگری
وارد کرد .در این حالت وبسرور در هنگام اجرای صفحه ،محتوای پرونده اضافهشده را خوانده ،آن را با صفحه
اول ترکیب میکند .سپس خروجی را در قالب یک صفحه نمایش میدهد.
شکل کلی تابع include

;)' نام پروندهinclude(  ' php

  کارگاه  15بهینهسازی پوسته تارنما
 ١پوشهای با نام  includesدر پوشه  iranianshopایجاد کنید.
 ٢بخشهایی که در باال و پایین تمام صفحات وجود دارد را در پروندههای جداگانه ذخیره کنید.
دستورهای موجود در پرونده  index.phpرا به سه بخش تقسیم کنید .بخش اول که در ابتدای تمام صفحات
وجود دارد .بخش دوم اختصاصی هر صفحه است و بخش سوم در پایین تمام صفحات وجود دارد .با استفاده
از  Dreamweaverدو پرونده با قالب  phpبه نامهای  headerو  footerایجاد و یک نسخه مشابه از بخش
اول و سوم پرونده  index.phpرا مطابق شکل  18در آنها وارد کنید.
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شکل 18ـ بخش های صفحات وب فروشگاه بر خط
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 ٣پروندههای  header . phpو  footer . phpرا در پوشه  includesذخیره کنید.
برچسبهایی که پاصفحه تارنما را تشکیل میدهند ،همۀ برچسبهای باز شده در پرونده  header.  phpرا میبندد.
 4از پرونده  index . phpدستورهای بخش اول و سوم را که در دو پرونده  header . phpو
 footer . phpقرار دادید ،حذف کنید.
پس از حذف ،فقط کلمه « محصوالت» باقی میماند.
 ٥محتوای پرونده  header . phpرا به ابتدای پرونده  index . phpاضافه کنید.
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده  index .  phpاضافه کنید؛ که پس از اجرا باعث نمایش سرصفحه و منوی پیوندها شود.
<?php
;)"include ("includes/header. php
>?
 ٦محتوای پرونده  footer . phpرا به انتهای پرونده  index . phpاضافه کنید.
<?php
;)"include ("includes/footer.php
>?
 ٧پرونده  index . phpرا ذخیره کرده ،اجرا کنید.
خروجی ظاهر شده مانند حالتی است که همه دستورها را بهصورت یک جا در پرونده  index .   phpوارد کرده

بودید و تغییری در خروجی ایجاد نشده است.

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد
باالتر از حد
پرونده برای سرصفحه و پا صفحه تارنما 3
انتظار
ـ طراحی پوسته تارنما

بهینه سازی
تارنما
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مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
 IDEطراحی صفحات  وب،
نرم افزار شبیه ساز وب سرور و
تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد
در حد انتظار
2
مرورگر استاندارد وب روی آن
پرونده برای سرصفحه و پاصفحه تارنما
نصب باشد.
پایینتر از حد
زمان 15 :دقیقه
1
تعیین صفحات مختلف تارنما
انتظار

نمره
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دریافت اطالعات از نمونبرگ
یکی از مهمترین مسائلی که هنگام طراحی تارنمای پویا در نظر گرفته میشود ،دریافت اطالعات از کاربر
به وسیلۀ نمون برگ ها است .برای تکمیل مباحث مربوط به نمون برگ کاربرد صفت های  actionو method
را بررسی میکنیم.
صفت  : actionاین ویژگی مشخص میکند که پس از کلیک دکمه  submitبه وسیلۀ کاربر ،اطالعات
نمون برگ به چه صفحه وبی در سرویس دهنده ارسال شود.
صفت  : methodاین صفت مشخص میکند که روش ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب مقصد با
استفاده از روش  GETیا  POSTباشد.
روش  : GETاگر اطالعات حساسی در نمون برگ ارسالی وجود ندارد ،مانند جستجو در تارنما از روش GET
استفاده کنید .هنگامیکه از  GETاستفاده میکنید اطالعات نمون برگ در نوار آدرس صفحه قابلمشاهده
است .روش  GETبرای ارسال اطالعات کم مناسب است .چون در مرورگرها تعداد حروفی که در نوار آدرس
میتوانید وارد کنید ،محدود است.
آرایه  : $ _ GETآرایهای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی  methodآن با GET
مقداردهی شدهاست.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه $_GET

;]"نام عنصر"[ = $_GETنام متغیر

روش  :  POSTاز روش  POSTباید در هنگامی استفاده کنید که نمون برگ دارای اطالعات مهم مانند
گذرواژه یا شماره کارتهای اعتباری است .روش  POSTامنیت بیشتری در ارسال اطالعات دارد و اطالعات
نمون برگ در نوار آدرس صفحه وب قابلمشاهده نیست .با استفاده از روش ارسال  POSTمیتوانید حجم
بسیار زیادی از اطالعات را ارسال کنید .حداکثر اطالعات در این روش بهصورت پیشفرض  8مگابایت است
که در پرونده تنظیمات  phpبه نام  php.iniمشخصشده است و با ویرایش این پرونده میتوان این محدودیت
را تغییر داد.
آرایه  : $_POSTآرایهای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی  methodآن با post
مقداردهی شدهاست.
شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه $_POST

;]"نام عنصر"[ = $_POSTنام متغیر

  کارگاه  16طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما
در این کارگاه صفحه عضویت تارنما را طراحی میکنیم (شکل )19
167

شکل 19ـ صفحه عضویت در تارنما

 ١پرونده  register . phpرا ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با قالب  phpو نام  registerایجاد و نمون برگ دریافت اطالعات کاربر را ایجاد کنید.
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اطالعات این نمون برگ با چه روشی به صفحه وب پویا ارسال می شود؟
 ٢پرونده  register . phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٣در پرونده  header . phpپیوند مربوط به عضویت در تارنما را به صورت زیر تغییر دهید.

 4پرونده  register . phpرا اجرا کنید.
 ٥صفحه وب پویای دریافتکننده اطالعات نمون برگ را ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با نام  action_register.phpایجاد کرده ،دستورها را وارد کنید و آن را در پوشه iranianshop
ذخیره کنید.

 ٦عملکرد ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب پویای دریافتکننده را بررسی کنید.
فیلدهای نمون برگ را پرکنید و روی کلید ثبتنام کلیک کنید .شکل  20صفحه نمون برگ را با اطالعات
نمونه نمایش میدهد.
169

شکل 20ـ نمایش اطالعات نمون برگ ارسال شده به روش GET

در نوار نشانی شکل  20چه اطالعاتی مشاهده می شود؟ مشاهده کدام یک از این اطالعات می تواند باعث
احتمال نفوذ به تارنما شود؟
 ٧در پرونده وب پویای  register . phpروش ارسال داده های نمون برگ را به  POSTتغییر
دهید.

 ٨در صفحه وب پویای دریافتکننده تغییرات متناسب را با روش ارسال  POSTاعمال کنید.
در پرونده وب پویای  action_register . phpهمۀ دستورهای  $_GETرا به  $_POSTتغییر دهید.
 ٩عملکرد روش  POSTرا بررسی کنید.
دادههای جدید را در نمون برگ وارد کنید و روی کلید ثبتنام کلیک کنید.

شکل 21ـ خط آدرس در روش ارسال POST

اعتبارسنجی نمونبرگ
اعتبارسنجی در سمت سرویسدهنده و یا سرویسدهنده صورت میگیرد .منظور از اعتبارسنجی در نمون برگهای
وب ،بررسی معتبر بودن اطالعات واردشده بهوسیله کاربر است .اعتبارسنجی میتواند شامل موارد زیر باشد:
خالی نبودن عناصر ورود داده
رعایت شکل درست رایانامه
یکسان بودن گذرواژه و تکرارآن
برای اعتبارسنجی دادهها در سمت سرویسگیرنده از کدهای جاوا اسکریپت استفاده میشود.
زمانی که اطالعات به صفحه بررسی وب پویا ارسال میشوند نیاز است از معتبر بودن دادههای وارد شده
بهوسیلۀ کاربر اطمینان حاصل شود .برخی از توابع مورد نیاز برای انجام اعتبارسنجی در جدول  5آمده است.
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جدول  5ـ برخی از توابع موردنیاز برای اعتبارسنجی
نام تابع

شکل کلی

کاربرد

) (isset

به کمک این تابع میتوان از معرفی شدن متغیرها اطمینان
;)نام متغیر(isset
حاصل کرد .در صورتی که متغیر تعریف نشده باشد ،مقدار
 falseرا برمیگرداند.

) (empty

این تابع خالی بودن متغیرها را بررسی میکند .در صورت
;)نام متغیر(empty
خالی بودن متغیر ،مقدار  trueرا برمیگرداند.

) (exit

برای خاتمه دادن به اجرای دستورات برنامه از این تابع
;)پیام دلخواه(exit
استفاده میشود .ورودی این تابع میتواند یک پیام نیز باشد
اما واردکردن ورودی برای این تابع الزامی نیست.

برای بررسی صحت رایانامه میتوان از
) (); filter_varعبارت الگو  ,نام متغیر( FILTER_VALIDATE_EMAIL filter_varبه جای عبارت
الگو استفاده کرد.
پژوهش

به کمک هنرآموز خود الگویهای  FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIREDو
 FILTER_VALIDATE_URLرا برای تابع  filter_varبررسی و با یک ایده شبیهسازی کرده ،در
خروجی مرورگر نتیجه را نمایش دهید.
  کارگاه  17اعتبارسنجی اطالعات ارسالی نمون برگ
پس از ارسال اطالعات نمون برگ که بهوسیلۀ کاربر وارد شده ،باید از پر بودن همه فیلدهای ضروری ،یکسان
بودن مقدار فیلدهای گذرواژه و تکرار آن و درست بودن قالب مقدار فیلد رایانامه اطمینان حاصل کرد.
 ١پرونده  action_register . phpرا بازکنید .دستورهای زیر را تکمیل کرده ،به ابتدای پرونده
اضافه کنید.
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 ٢برای بررسی یکسان بودن کلمه عبور و تکرار
آن دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.
٣

برای بررسی صحت ورود نشانی رایانامه ،دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

 4با استفاده از وب سرور ،مراحل عضویت در تارنما را با واردکردن دادههایی که باعث ایجاد خطا
میشود ،بررسی کنید.
  کارگاه  18اعتبارسنجی اطالعات ورودی
 ١پرونده  register . phpرا بازکنید .دستورهای صفحه بعد را در محل مشخص شده به پرونده
اضافه کنید.
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 ٢پرونده را ذخیره کرده ،فرایند ثبت نام را بدون وارد کردن نام کاربری انجام دهید .پیام های
ایجاد شده را بررسی کنید.

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد نمونبرگ ثبت اطالعات به
دو روش  GETو  POSTو ارسال
باالتر از اطالعات به یک صفحه وب پویا ـ
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
حد انتظار استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
اطالعات و مدیریت خطاهای کاربر
تبادل داده بین
 IDEطراحی صفحات وب ،نرم
افزار
نها یی
سرویس دهنده
شبیه ساز وب سرور و مرورگر
و سرویس
ایجاد نمونبرگ ثبت اطالعات به
استاندارد وب روی آن نصب باشد.
گیرنده
در حد
دو روش  GETو  POSTو ارسال 2
زمان 20 :دقیقه
انتظار
اطالعات به یک صفحه وب پویا
پایینتر از
حد انتظار

طراحی اولیه نمونبرگ

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل ایجاد واکنش به رویدادها ،ساخت یک صفحه وب پویای ساده ،تبادل داده بین سرویس دهنده
و سرویس گیرنده
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ ایجاد واکنش به رویدادها
2ـ ساخت یک صفحه وب پویای ساده
3ـ بهینه سازی تارنما
4ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
استاندارد عملکرد:

با استفاده از دانش ساختار صفحات وب پویا ،صفحه ساده وب پویا و تعاملی ایجاد کند و بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده تبادل داده انجام دهد.

شاخصها:

شاخصهای مرحله کار

شماره مرحله کار
1

نمایش پیام بر اساس کاربرد ـ ایجاد تابع و فراخوانی تابع برای واکنش به رویداد بر حسب نیاز

2

نصب و راهاندازی سرویسدهنده وب شبیهساز وب سرور ـ تشخیص و رفع اشکاالت عدم نصب بودن نرمافزارهای الزم جانبی ـ رفع اشکاالت عدم کارکرد
صحیح نرمافزار شبیهساز وبسرور در خصوص پورت  80ـ اعالن آرایه و متغیرهای مورد نیاز برحسب نیاز ـ به کارگیری ساختار شرطی و تکرار بر
اساس نیاز ـ ایجاد برچسبهای  HTMLبا استفاده از دستورات زبان سمت سرور ـ رفع خطای کد صفحه

3

تعیین واحدهای مختلف تارنما ـ طراحی پوسته تارنما ـ ایجاد پرونده سرصفحه و پاصفحه تارنما و افزودن آنها به صفحات تارنما

4

ایجاد نمون برگ و درج عناصر در نمون برگ بر حسب نیاز ـ ارسال اطالعات نمون برگ به روش مورد نیاز ـ استفاده بهینه از توابع اعتبارسنجی
اطالعات ـ مدیریت خطاهای کاربر نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان  :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار  IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان  75:دقیقه (ایجاد واکنش به رویدادها  10دقیقه ـ ساخت یک صفحه وب پویای ساده  30دقیقه ـ بهینه سازی تارنما  15دقیقه ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و
سرویس گیرنده  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

ایجاد واکنش به رویدادها

2

2

ساخت یک صفحه وب پویای ساده

2

3

بهینه سازی تارنما

1

4

تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده

2

شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت ،پایش شاخصهای کیفیت ـ تفکر خالق ،برقراری ارتباط بین پدیدههای قدیم و جدید ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری
بهکارگیری خالقانه دستورات سمت سرویسدهنده ـ نگرش جستوجوگر و کنجکاوانه در حل مسائل
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 4

پیادهسازی پایگاه داده در وب
استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی دادهها و اعمال تغییرات روی آنها ،به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است .در
بازار کسبوکار بهروزرسانی دادهها در وب مهم است و موجب جلب مشتری میشود .با استفاده از ایجاد پایگاه داده و به وسیله
اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده مورد نظر را میتوان بازیابی کرد .یک پایگاه داده تحت وب منبع بزرگی از
اطالعات ،با قالبی سازماندهی شده است که به سادگی به وسیله زبانهایی مانند  PHPقابلدسترسی است .پایگاه داده مبتنی
بر  MySQLدارای خصوصیاتی است که انتظارات کاربران در استفاده از دنیای وب را برآورده می کند و متناسب با سیستم
عامل ،زبان کد نویسی و کاربری سیستم های متنوع از گونه مناسب آن استفاده میشود .در این پودمان ابزارهای مورد نیاز
ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در  MySQLرا فراخواهیدگرفت.

واحد یادگیری 5
شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب

آیا تا به حال پی برده اید
چگونه میتوان به دادهها و اطالعات در همهجا و در هر زمان دسترسی داشت؟
چگونه میتوان دادهها و اطالعات خود را در یک پایگاه داده تحت وب ذخیره و مدیریت کرد؟
چگونه می توان در نرم افزار  phpMyAdminداده های اشتباه را ویرایش یا حذف کرد؟
هدف از این واحد شایستگی ،ایجاد پایگاه داده تحت وب است.

استانداردعملکرد
با استفاده از امکانات نرمافزار سرویس دهنده منبع داده ،ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب ،ذخیره،
ویرایش و حذف داده ها ،جدول و پایگاه داده را بر اساس دانش کسب شده انجام دهد.
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پایگاه های داده تحت وب
استفاده از پایگاه داده و ذخیرهسازی انبوه اطالعات ،باعث وابستگی روزافزون افراد به اطالعات موجود در پایگاه
داده میشود و الزم است این اطالعات در فضای خارج از محیط کاری نیز در دسترس باشند.
قطعاً شما هنرجویان برای آمادگی شرکت در آزمونهای شایستگی تمایل دارید نمونه سؤاالتی در دسترس
شما قرار بگیرد که بهصورت دستهبندی شده و بر اساس پایه و کتاب درسی در یک پایگاه داده بهصورت
منظم وجود داشته باشد .به نظر شما آیا امکان چاپ و نشر فیزیکی این اطالعات با توجه به حجم باالی
آنها و نیز هزینه باالی چاپ و صحافی وجود دارد؟ درصورتیکه این نمونه سؤاالت به کار شما نیاید ،چه
آسیب زیست  محیطی به چرخۀ حیات خواهیم زد؟ راهکار شما برای ارائه این حجم از سؤاالت و دسترسی و
دستهبندی آنها به هر هنرجو و یا هنرآموز چیست؟
فرض کنید در هنرستان شما کتابخانهای مملو از کتابهای کمیاب و مرجع وجود دارد که به دلیل محدودیت
تعداد نسخههای آنها ،فقط در محیط کتابخانه اجازه مطالعه و استفاده به شما داده میشود .هنرستان با
راهاندازی سامانۀ پایگاه داده کتابخانه امکان دسترسی به محتوای این کتابها را بهصورت الکترونیکی فراهم
کرده است .اما به دلیل تعداد محدود رایانهها استفادۀ همزمان کلیه هنرجویان وجود ندارد.
در دنیای فناوری اطالعات شرکتهای مختلفی برای مدیریت دادهها ،به تولید و توسعه سرویسدهندههای
منبع داده اقدام کردهاند که میتوان به محصوالتی مانند ،Microsoft SQL Server ،Microsoft Access
 ORACLEو  MySQLاشاره کرد.

فیلم

پویانمایی شماره  :11208تاریخچه SQL
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فعالیت
کارگاهی

پویانمایی را مشاهده کنید و جدول را تکمیل کنید.

جدول1ـ مقایسه پایگاههای داده معروف
Microsoft
Access

محدودیت کاربران

Microsoft SQL
Server

255

بدون محدودیت

مجوز

تجاری

واسط گرافیکی

دارد

پیچیدگی در پیکربندی و
نصب اولیه

ندارد

سختافزار مورد نیاز

MySQL

ORACLE

متن باز (رایگان)

تجاری

ندارد
دارد در سطح
باال
نیازمند تجهیزات
سختافزاری بهروز

 SQLزبان پرسوجوی ساختیافته است ( )Structured Query Languageو یکی از محبوبترین زبانهایی
است که برای برنامههایی که ب ه نوعی با بانکهای اطالعاتی رابطهای سر و کار دارند ،مورداستفاده قرار میگیرد.
 SQLبرای افزایش ،کاهش ،نمایش و یا تغییر دادهها در پایگاههای داده مورد استفاده قرار میگیرد.
میتوان به دالیل زیر  MySQLرا بهعنوان پایگاه داده منتخب از بین سایر رقبای خود بهعنوان سرویسدهنده
منبع داده انتخاب کرد که البته به معنی نادیده گرفتن قابلیتهای سایر سرویسدهندههای پایگاه داده نیست.
 1رایگان بودن
 ٢هزینه حفظ و نگهداری بسیار پایین
 ٣سهولت پیکربندی اولیه و داشتن محیط بسیار ساده و کاربرپسند
 ٤سازگار با سیستم عامل های مختلف
 ٥در دسترس بودن کد اصلی (متن باز) برای توسعه ملی یا حتی خصوصی در سازمانها
 ٦توانایی کار کردن همزمان با سایر سرویسدهندههای پایگاه داده تجاری مانند  SQL Serverو Oracle
فیلم

فعالیت
کارگاهی
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فیلم شماره  :11209نحوه پیکربندی MySQL

فیلم را مشاهده کنید تنظیمات  MySQLرا طبق دستورالعمل بر روی سیستم خود انجام دهید.
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فیلم شماره  :11210تعیین سطوح دسترسی کاربر

فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
ـ یک کاربر جدید ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده داشته باشد.
ـ کاربر جدیدی ایجاد کنید که فقط امکان ایجاد پایگاه داده و جدول داشته باشد.
ـ کاربر جدیدی ایجاد کنید که بهعنوان مدیر ارشد  MySQLباشد.
  کارگاه  1ایجاد پایگاه داده ()Database
 ١نرمافزار  phpMyAdminرا از  WAMPاجرا کنید.
برای اتصال به سرویسدهنده پایگاه داده  MySQLبهصورت پیشفرض نام کاربری  rootو کادر گذرواژه
خالی در نظر گرفته شود( .شکل )1

شکل 1ـ اجرای نرمافزار phpMyAdmin

٢

یک پایگاه داده ایجاد کنید.
شکل کلی

; نام پایگاه داده

CREATE DATABASE
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برای ایجاد پایگاه داده ،دستورهای  SQLرا وارد کرده ،روی دکمه  Goکلیک کنید (شکل .)2
; schoolـ CREATE DATABASE lib

شکل 2ـ ایجاد پایگاه داده

 ٣در فهرست پایگاههای دادۀ موجود school ،ـ  libرا پیدا کنید.
پس از فشردن دکمه  Goدر صورت درست بودن عملیات ،باید پایگاه داده  lib-schoolبه لیست پایگاههای
موجود ،اضافه شود (شکل .)3

شکل 3ـ فهرست پایگاههای داده
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فعالیت
کارگاهی

در چه صورت ممکن است خطای شکل  4ایجاد شود؟ تغییری ایجاد کنید تا این خطا روی پایگاه دادۀ
جدید ظاهر شود .سپس آن را برطرف کنید.

شکل   4ـ خطای هنگام ذخیرهسازی پایگاه داده

  کارگاه  ٢ایجاد پایگاه داده با استفاده از wizard

 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢یک پایگاه داده ایجاد کنید.
از پنل سمت چپ نرمافزار روی پیوند  Newکلیک کنید (شکل  .)5در پنل سمت راست  phpMyAdminدر
بخش  Create Databaseنام پایگاه داده  studentsرا وارد کنید.

شکل  5ـ ایجاد پایگاه داده بهوسیلۀ wizard
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 ٣زبان فارسی را تنظیم کنید.
از فهرست کشویی  Collationبرای
تنظیم داده ها به زبان فارسی گزینه
 utf 8_ persian_ciرا انتخاب و
روی دکمه  Createکلیک کنید
(شکل .)6

شکل   6ـ بررسی ایجاد پایگاه داده

از ایجاد پایگاه داده  studentsاطمینان حاصل کنید.
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از دستورهای  SQLپایگاه داده با نام شهر خود با  COLLATEسازگار با زبان فارسی ایجاد
کنید.

جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیست محیطی
شرایط عملکرد
شایستگی ها (ابزار ،مواد ،تجهیزات ،زمان ،نتایج ممکن
مکان و)...

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

شایستگی های مسئولیتپذیری ،توجه به جزئیات
حذف کاربرهای ایجاد شده پس از انجام
غیر فنی کار ـ زبان فنی
عملیات تعیین شده ـ کنترل جدول و
2
قابل قبول
محتویات آن قبل از حذف ـ حفاظت از
ایمنی و
رعایت ارگونومی
تجهیزات کارگاه
بهداشت
توجهات ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف
زیست محیطی کاغذ و نوشت افزار
نگرش

دقت در تعیین نوع داده فیلدها و غیرقابل قبول توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه 1
کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و
انتخاب جدول برای حذف

این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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نمره
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ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

اجرای برنامه شبیهساز سرویسدهنده منبع داده ـ
باالتر
تعیین سرویسهای فعال و غیرفعال  ـ ایجاد کاربر
مکان :کارگاه استاندارد رایانه از حد
3
با دسترسی تعیینشده ـ ایجاد پایگاه داده ـ رفع
انتظار
خطاهای احتمالی
راه اندازی
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
سرویس دهنده
اجرای برنامه شبیهساز سرویسدهنده منبع داده ـ
شبیهساز سرویسدهنده منبع در حد
و ایجاد پایگاه
تعیین سرویسهای فعال و غیرفعال  ـ ایجاد کاربر با 2
داده روی آن فعال باشد
انتظار
داده
دسترسی تعیینشده ـ ایجاد پایگاه داده
زمان 20 :دقیقه

پایین تر
از حد اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده 1
انتظار

انواع داده ()Datatype
سرویسدهندۀ پایگاه داده  MySQLاز نوع دادههای متنوعی پشتیبانی میکند .دادههای عددی ،رشتهای،
منطقی و     ...را میتوان در  MySQLبرای فیلدها تعریف کرد.
در  MySQLسه نوع داده اصلی وجود دارد :رشتهای ،عددی و تاریخ و زمان
جدول2ـ برخی از انواع دادهها در سرویسدهنده MySQL

نوع داده

ماهیت

اندازه

توضیحات

 nتعداد نویسه ها را مشخص می کند که حداکثر  255نویسه است.
وابسته به تعداد
توجه :اگر رشتهای با طول بیش از  255نویسه را در آن قرار دهید ،به نوع
) VARCHAR(nرشتهای
نویسه های تعریفشده
 TEXTتبدیل خواهد شد.
TEXT

INT

وابسته به تعداد
رشتهای
نویسه های تعریفشده
صحیح

) FLOAT(size,dاعشاری

 4بایت

 4یا  8بایت

رشتهای با طول حداکثر  65535نویسه
محدوده اعداد مجاز بهصورت عالمتدار2147483648 :ـ تا 2147483647
محدوده اعداد مجاز بهصورت بدون عالمت:
 0تا 4294967295
از این نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده میشود.
 sizeحداکثر تعداد ارقام و  dحداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را
مشخص میکند.

DATE

تاریخ

 3بایت

این نوع داده برای نگهداری تاریخ میالدی ،بدون ساعت است.
محدوده تاریخ از ' '1000-01-01تا ' '9999-12-31است.

TIME

ساعت

 3بایت

این نوع داده برای نگهداری زمان استفاده میشود.
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برای مشاهده فهرست کامل انواع دادههای قابل پشتیبانی در سرویسدهنده  MySQLبه کتاب همراه هنرجو
مراجعه کنید.
ایجاد جدول ()Table

( نام جدول .نام پایگاه داده

CREATE TABLE

 ,نوع داده
 ,نوع داده
 ,نوع داده

نام فیلد 1
نام فیلد 2
نام فیلد 3
….

)نام فیلد( PRIMARY KEY
;)

  کارگاه  ٣ایجاد جدول
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
یک جدول در پایگاه داده ایجاد کنید.

برای ایجاد جدول  booksدستورهای  SQLرا وارد کنید.

( CREATE TABLE lib_school.books
 id INT(10) NOT NULL ,ـ b
 nameـ b
VARCHAR(120) ,
 autherـ b
VARCHAR(50) ,
 publisher VARCHAR(50) ,ـ b
 year INT(10) ,ـ b
 qtyـ b
INT(10) ,
) idـ PRIMARY KEY (b
;)

برگه  SQLرا برای واردکردن دستورهای ایجاد جدول  booksانتخاب ،دستورات  SQLرا وارد کرده و دکمه
 Goرا کلیک کنید (شکل .)7
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شکل  7ـ ایجاد جدول books
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 ٣ساختار جدول را نمایش دهید.
با کلیک روی نام جدول و انتخاب برگه  Structureساختار جدول نمایش داده میشود (شکل .)8

شکل    8ـ ساختار جدول books

چگونه میتوان فیلد کلیدی را تشخیص داد؟
  کارگاه  4ایجاد جدول با استفاده از wizard
 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢جدول را ایجاد کنید.
برای ایجاد جدول ،پایگاه داده مورد نظر را انتخاب کرده ،سپس نام جدول و تعداد فیلدها را وارد کنید
(شکل  .)9برای این جدول  5فیلد در نظر بگیرید.

شکل 9ـ ایجاد جدول به وسیله wizard
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 ٣مشخصات فیلدها را وارد کنید.
ساختار فیلدهای جدول  infoـ  studentرا با ساختار جدول  3تشکیل دهید و روی دکمه  Saveکلیک کنید
(شکل.)10
جدول 3ـ ساختار فیلدهای جدول  infoـ student

نام فیلد

نوع داده

اندازه

شرح

  idـ stu

INT

10

کد هنرجو (کلید اصلی)

  nameـ stu

VARCHAR

50

نام هنرجو

  familyـ stu

VARCHAR

60

نام خانوادگی هنرجو

  ageـ stu

INT

10

سن

  birthdateـ stu

DATE

تاریخ تولد

شکل 10ـ درج فیلدها در جدول

 4زبان فارسی را تنظیم کنید.
شکل  11نشان میدهد که در ستون  Collationنوع کدگذاری حروف بهصورت پیشفرضciـ swedishـ latin1
ذخیرهشده است.
درصورتیکه در زبان فارسی برای نمایش صحیح کلمات و حروف باید این گزینه روی  ciـ  persianـ utf 8
تنظیم شود.
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شکل 11ـ نمایش تنظیمات فیلدها

 Collationفیلدهای نام و نام خانوادگی را به  ciـ  persianـ  utf 8تغییر دهید .ابتدا فیلدهای مورد نظر را
انتخاب و از جعبه ابزار پایین مرورگر روی پیوند  Changeکلیک کنید (شکل .)12

شکل 12ـ تنظیم زبان فارسی برای فیلدها

 ٥کلید اصلی برای جدول انتخاب کنید.
برای تبدیل فیلد idـ  stuبهعنوان کلید اصلی ،روی گزینه  Primaryاز منوی  Moreکلیک کنید (شکل  )13و
بعد از باز شدن پنجره  Confirmآن را تأیید کنید (شکل  .)14با توجه بهاندازۀ صفحه مرورگر مورد استفاده،
ممکن است برخی از گزینههای مربوط به ویرایش تنظیمات فیلدها ،درون فهرست  Moreقرار بگیرند.
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شکل 13ـ فهرست  Moreبرای نگهداری برخی تنظیمات

شکل 14ـ تأیید تغییر کلید اصلی
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ارزشیابی مرحله 2

مراحل کار

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

ایجاد جدول

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

تعیین نام جدول و تعداد فیلدها و
باالتر از حد
مشخصات فیلدها ـ تعیین کلید اصلی
انتظار
ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
تعیین نام جدول و تعداد فیلدها و
در حد انتظار
داده روی آن فعال باشد.
مشخصات فیلدها ـ تعیین کلید اصلی
زمان 10 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

تعیین نام جدول و تعداد فیلدها

نمره

3

2
1

ویرایش ساختار جدول
به دالیل مختلفی ممکن است بخواهیم ساختار فیلد را تغییر دهیم .اگر کاربر نوع دادۀ فیلد را درست وارد
نکرده باشد و یا بعد از ایجاد جدول بخواهیم تعداد نویسههای یک فیلد را تغییر دهیم .باید بتوانیم ساختار
جدول را ویرایش کنیم.
از دستور  Alterبرای ویرایش ساختار يك جدول در پایگاه داده استفاده
میشود.
در نرمافزار  phpMyAdminامکان ویرایش ساختار یک جدول عالوه بر
حالت دستوری بهصورت  wizardهم امکانپذیر است.
برای ویرایش ساختار بهصورت  wizardمیتوانید از برگه  Structureاستفاده
کنید و با انتخاب پیوند  Changeهر ستون ،امکان تغییر در فیلد موردنظر را
مانند شکل  15خواهید داشت.

شکل 15ـ ویرایش ساختار جدول با استفاده از wizard
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  کارگاه  5ویرایش ساختار جدول
گاهی الزم است در تعداد ،نام یا نوع فیلدهای جدول تغییراتی ایجاد کنیم .ممکن است سفارشدهندۀ پایگاه
داده برای توسعۀ برنامه بخواهد این تغییرات روی جدول اعمال شود .برای مثال در جدول student_info
دو فیلد برای تاریخ تولد و سن تعریف شده است .بهجای داشتن دو فیلد ،میتوان سن را از روی تاریخ تولد
محاسبه کرد .بنابراین نیازی به فیلد  stu_ageدر جدول نیست.
سفارشدهندۀ پایگاه داده از ما خواسته است ،اندازۀ فیلدهای نام و نام خانوادگی را بیشتر کنیم و نشانی
هنرجو ( )stu_addressو کدملی ( )stu _ nationalcodeاو را نیز در جدول مشخصات ثبت کنیم .با توجه
به بررسیهای مجدد و پیشبینیهای صورت گرفته اندازه فیلد متنی  stu_nameرا نیز  10نویسه بیشتر
خواهیم کرد.
١
٢

نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
از فهرست پایگاه داده ،جدول موردنظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده lib_school ،و از فهرست جداول ،جدول  student_infoرا انتخاب کنید .سپس روی
برگه  Structureکلیک کنید (شکل .)16

شکل 16ـ اضافه کردن فیلد به جدول
٣

فیلد جدید را به جدول اضافه کنید.

تعداد فیلدهایی که میخواهید به جدول اضافه کنید را در جعبه متن  Addو محل درج آنها در جدول را در
لیست انتخابی تعیین کنید (شکل .)16
روی دکمه  Goکلیک کنید و در صفحه جدید مقادیر را طبق جدول صفحه بعد وارد کنید .
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Collation

Length/Values

Type

Name

utf8-persian-ci

200

VARCHAR

Stu-address

روی دکمه  Saveکلیک کنید.
دستور  SQLاضافه کردن فیلد به جدول را در کادر زیر بنویسید.

 ٤فیلد  stu-nationalcodeرا با  10نویسه ،برای کد ملی به جدول اضافه کنید.
 ٥فیلد سن هنرجو را حذف کنید.
با کلیک روی پیوند  DROPدر مقابل نام فیلد سن هنرجو(شکل  )16و زدن دکمه  OKدر پنجره تأیید فیلد
مورد نظر حذف میشود .دستور حذف فیلد در پنجره تأیید را در کادر زیر بنویسید.

کنجکاوی

آیا می توان چند فیلد را با هم حذف کرد؟

 ٦اندازه فیلد نام هنرجو را  10نویسه افزایش دهید.
پیوند  Changeرا در مقابل فیلد  stu-nameانتخاب کنید  .مقدار جعبه متن  Length/Valuesرا  10واحد
اضافه کنید .با کلیک روی دکمه  Saveتغییرات را اعمال کنید .دستور تغییر اندازه فیلد را که در پنجره نتیجه
کار نمایش داده میشود ،در کادر زیر بنویسید.

 ٧فیلد کلید اصلی را تغییر دهید.
کلید اصلی را از فیلد  stu-idبه فیلد  stu-nationalcodeتغییر دهید.
با کلیک روی پیوند  Primaryدر مقابل فیلد  stu-nationalcodeو زدن دکمه  OKدر پنجره تأیید ویژگی
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کلید اصلی از فیلد قبلی برداشته شده ،به فیلد کد ملی اضافه میشود .دستور تغییر کلید اصلی که در پنجره
تأیید نمایش داده میشود را در کادر زیر بنویسید.

فعالیت
کارگاهی

اندازۀ فیلد نام خانوادگی هنرجو را  10نویسه افزایش دهید و دستور  SQLآن را بنویسید.
با استفاده از  wizardتغییرات زیر را برای جدول  booksانجام دهید.
ـ فیلد شابک کتاب ( )b_ISBNرا با نوع رشتهای و اندازۀ  30به جدول اضافه کنید.
ـ کلید اصلی را از فیلد کد کتاب به فیلد شابک انتقال دهید.
ـ فیلد کد کتاب را حذف کنید.
ـ اندازه فیلدهای نام نویسنده و نام ناشر را از  50به  70تغییر دهید.

کنجکاوی

با توجه به اینکه کد ملی عدد است ،چرا در جدول  student _infoاز نوع رشتهای تعریفشده است؟

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

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

اصالح جدول

اضافه کردن فیلد ـ تغییر اندازه
باالتر از حد
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ حذف
انتظار
فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ رفع خطا

تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
اضافه کردن فیلد ـ تغییر اندازه
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
در حد انتظار فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ تغییر
داده روی آن فعال باشد
کلید اصلی
زمان 15 :دقیقه
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نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری ها/
نمره دهی)

پایین تر از
حد انتظار

اضافه کردن فیلد

3
2
1

نمره
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درج رکورد در جدول
از دستور  INSERTبرای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده میشود.
شکل کلی درج رکود در جدول
INSERT INTO
( , ...نام فیلد ,3نام فیلد  ,2نام فیلد  )1نام جدول .نام پایگاه داده
VALUES
; )  , ...مقدار  ,3مقدار  ,2مقدار  (1
برای مقداردهی همه فیلدها میتوانید بدون ذکر نام آنها از دستور  INSERT INTOاستفاده کنید .مقادیر
به ترتیب قرار گرفتن نام فیلدها در ساختار جدول هنگام طراحی ،نوشته میشوند .
نام جدول  .نام پایگاه داده INSERT INTO
; )  , ...مقدار  , 3مقدار  , 2مقدار VALUES (1
  کارگاه  6درج رکورد
می خواهیم یک رکورد حاوی فیلدهای کتاب به جدول اضافه کنیم.
 ١پایگاه داده و سپس جدول را انتخاب کنید.
 ٢یک رکورد در پایگاه داده درج کنید.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLمربوط به درج رکورد را وارد
و سپس اجرا کنید (شکل .)17
INSERT INTO lib _ school.books (b _ ISBN, b _ name, b _auther, b _ publisher, b _ year,
)b _qty
( VALUES
 6' ,ـ  2714ـ  05ـ  964ـ '978
' ,تولید محتوای الکترونیک و برنامهسازی'
' ,سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی'
' ,شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی'
'1396' ,
''60
; )
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شکل 17ـ درج رکورد جدید در جدول
3

علت رخ دادن خطا را در کادر سفید بنویسید (شکل .)18

شکل 18ـ پیام خطا

 4یک رکورد دیگر با مقادیر دلخواه وارد کنید.
مقادیر را طوری انتخاب کنید که خطای عدم تطابق مقدار و نوع فیلد رخ دهد.
فعالیت
کارگاهی

مشخصات یک کتاب جدید را بدون ذکر نام فیلدها درج کنید.

 5یک رکورد جدید با استفاده از  wizardدر جدول درج کنید.
پس از انتخاب پایگاه داده  schoolـ  libو جدول  booksدادههای موردنظر را وارد کنید .سپس روی دکمه
 Goکلیک کنید (شکل  .)19پس از درج موفق دادهها عالوه بر پیام «درج یک سطر» دستور  SQLنیز نمایش
داده میشود (شکل .)20
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شکل 19ـ درج رکورد بهوسیلۀ wizard

شکل 20ـ رکورد درجشده با wizard

 6فیلد کلید را تکراری وارد کنید و نتیجه را بررسی کنید.
اگر خطایی رخ میدهد آن را بنویسید.
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حذف رکورد از جدول
ممکن است بخواهیم یک یا چند کتاب را از فهرست کتابخانه خارج کنیم .بنابراین باید رکوردهای موردنظر را
حذف کنیم .با حذف هر رکورد تعداد کل رکوردها یکی کم میشود .بنابراین پایگاه داده باید مجددا ً فهرستی
از رکوردهای جدول ایجاد کند .این عمل بهصورت خودکار انجام میشود.
شکل کلی حذف رکورد

نام جدول  .نام پایگاه داده DELETE FROM
; شرط WHERE

  کارگاه  7حذف رکورد
1
2

پایگاه داده را از نرمافزار  phpMyAdminاجرا کنید.
رکورد کتاب با شابک ' '978 - 964 -05 -2588 -3را حذف کنید.

برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا
کنید (شکل .)21
 school.booksـDELETE FROM lib
; ' ISBN = '978 - 964 -05 -2588 -3ـWHERE books. b

شکل 21ـ نتیجه حذف رکورد

ـ بررسی کنید درصورتیکه رکوردی پیدا نشود با چه پیامی مواجه میشوید؟
 ٣یک رکورد از جدول را بهوسیلۀ  wizardحذف کنید.
قصد داریم رکوردی که مقدار فیلد نام کتاب آن شبکههای کامپیوتری است ،پس از انتخاب حذف کنیم .بعد از
انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر در برگه  Browseامکان حذف یک یا چندین رکورد را بهطور همزمان خواهید
داشت .برای حذف یک رکورد روی پیوند  Deleteدر سطر موردنظر کلیک کنید .برای حذف چند رکورد بعد از
انتخاب آنها روی پیوند  Deleteدر نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کنید .در هر دو صورت پنجرهای باز شده و سؤالی
برای اطمینان شما از حذف رکوردها پرسیده خواهد شد .پس از تأیید پیام ،رکوردها حذف میشوند (شکل .)22
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شکل 22ـ حذف رکورد با wizard

برای حذف همه رکوردها دستور دیگری به نام  TRUNCATE TABLEوجود دارد که بهمراتب سریعتر از
دستور  DELETEاست .اگر جدول شامل فیلدی با ویژگی  INCREMENTـ  AUTOباشد ،پس از اجرای
دستور  TRUNCATEمقدار این فیلد به مقدار اولیه خود بازمیگردد ،درحالیکه در دستور DELETE
اینچنین نیست.
پژوهش

تفاوت دستورهای  DELETEو  TRUNCATE TABLEرا بررسی و به دلخواه یک مثال عملیاتی
شبیه سازی کنید.

ویرایش رکوردها
اطمینان از ورود دادهها در جدول و بررسی مجدد آنها در پایگاه داده ازجمله وظایف یک کاربر پایگاه داده
است .امکان اشتباه ،هنگام ورود دادهها ( )Data Entryاجتنابناپذیر است .بنابراین باید روی رکوردها
ویرایش انجام داد.
برای مثال در جدول کتابخانه ،اگر مقدار نام کتاب به اشتباه وارد شده باشد ،بررسی دادههای ورودی و سپس
ویرایش رکوردها ضروری است .این ویرایش میتواند برای همۀ رکوردهای موجود در پایگاه داده یا رکوردهای
خاصی انجام شود.
از دستور  UPDATEبرای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده میشود.
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شکل کلی ویرایش رکوردها

نام جدول .نام پایگاه داده UPDATE
SET

 ,مقدار  = 1نام فیلد 1
 ,مقدار  = 2نام فیلد 2
…
; شرط WHERE
توجه داشته باشید شرط جلوی  WHEREتعیین میکند کدام رکوردها به روزرسانی شوند .بنابراین
درصورتیکه از شرط استفاده نشود ،تمام رکوردها بهروز میشوند.
  کارگاه  8ویرایش رکورد
1
٢

پایگاه داده را در نرمافزار  phpMyAdminبازکنید.
یک رکورد را ویرایش کنید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و سپس اجرا کنید.
' qty = '50ـ    school. books SET bـ UPDATE lib
; '   ISBN = '978 - 964 - 05 - 2588 - 3ـ WHERE books.b
کنجکاوی

با توجه به شکل  23چه نوع تغییری روی رکورد صورت میگیرد؟

شکل 23ـ نتیجه ویرایش رکورد
فعالیت
کارگاهی

200

با استفاده از دستورات کد نویسی موجودی کتابهایی که سال چاپ آنها  1395است را  30عدد اضافه
کنید.
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٣
4

بدون درج شرط ،رکوردها را ویرایش کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
رکوردهایی با شرط خاص را بهوسیلۀ  wizardویرایش کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه  Browseامکان ویرایش یک یا چندین رکورد را بهطور
همزمان خواهید داشت .برای ویرایش یک رکورد میتوانید روی پیوند  Editدر سطر جاری کلیک کنید .برای
ویرایش چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند  Editدر نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کرده؛ سپس در
پنجره باز شده مقادیر مورد نظر را ویرایش کنید (شکل .)24
فعالیت
کارگاهی

ـ فیلد شابک و نام کتاب رکورد اول جدول را به ترتیب «4ـ 2549ـ 05ـ964ـ   »978و «دانش فنی پایه»

تغییر دهید.
ـ فیلد موجودی کتاب رکورد دوم جدول را به  100تغییر دهید.

شکل 24ـ نتیجه ویرایش رکورد به کمک wizard

فعالیت
کارگاهی

پروژه

یک رکورد جدید با اشتباه تایپی درج کنید .سپس با استفاده از  wizardآن را تصحیح کنید.

پایگاه دادهای به نام  shopو جدولی به نام  productsایجاد کنید (جدول  .)4نوع داده و اندازۀ فیلدها
را بر اساس نیاز تعیین کنید.
جدول4ـ ساختار جدول products

نام فیلد
p_code
p_name
p_qty

نوع داده

اندازه داده

توضیحات فیلد
کد کاال
نام کاال
موجودی
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ـ نوع و اندازه دادهها را بر اساس تحلیل و نیاز در جدول صفحه قبل وارد کنید.
ـ ساختار فیلدهای متنی سازگار با زبان فارسی باشد.
ـ در جدول ایجادشده سه رکورد با محتوای دلخواه درج کنید.
ـ به روش  wizardرکورد اول را ویرایش و رکورد دوم را حذف کنید.
فعالیت
گروهی

به نظر شما در کارگاه قبلی به چه علت نمیتوان رکوردهای تعیین شده را ویرایش یا حذف کرد .با
هم گروهی خود در این مورد مشورت کرده و مشکل را برطرف کنید.

ویژگی افزایش خودکار() AUTO INCREMENT
درصورتیکه ویژگی  AUTO_INCREMENTبرای یک فیلد عددی اختصاص یابد ،فیلد مربوطه در هنگام
درج اطالعات نیاز به مقداردهی ندارد و سرویسدهنده پایگاه داده  MySQLبهصورت خودکار در درج هر
رکورد یک واحد به محتوای فیلد مورد نظر اضافه میکند .بهصورت پیشفرض واحد افزایش  1و شروع آن نیز
از عدد  1است .البته میتوان شروع را نیز تغییر داد.
برای اینکه یک فیلد دارای ویژگی  AUTO_INCREMENTشود باید حداقل یکی از ویژگیهای کلید
اصلی ( )Primery Keyیا نمایه ( )Indexرا داشته باشد .در غیر این صورت سرویسدهندۀ پایگاه داده اجازه
افزوده شدن این ویژگی را به فیلد مربوطه نمیدهد.
  کارگاه  9اضافه کردن ویژگی  AUTO _INCREMENTبه فیلد
 ١پایگاه داده و جدول موردنظر را انتخاب کنید.
پایگاه داده  shopرا انتخاب و روی جدول  productsکلیک کنید.
 ٢برای اصالح ساختار جدول ،برگه  Structureرا انتخاب کنید.
 ٣به فیلد  p_ codeویژگی  AUTO_ INCREMENTاضافه کنید.
روی پیوند  changeفیلد  p_codeکلیک کنید .ویژگی  AUTO_INCREMENTرا برای فیلد کد کاال
فعال کنید (شکل .) 25

شکل 25ـ تغییر ساختار جدول
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 ٤رکورد جدیدی بهصورت  wizardدرج کنید.
بدون واردکردن مقدار  p _codeیک رکورد جدید بهصورت  wizardدرج کنید.

شکل 26ـ اضافه کردن ویژگی AUTO_INCREMENT

کنجکاوی

ـ نمایش عبارت  AUTO _INCREMENTرا برای فیلد کد کاال ،در ستون  Extraبررسی کنید
(شکل .)26
ـ چرا مقدار تولیدشده برای  p _codeمعادل  1نشده است؟
ـ ضرورت استفاده از فیلدی با ویژگی  Auto_incrementچیست؟

ارزشیابی مرحله 4
مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد درج ،ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم
ویژگی افزایش خودکار ـ رفع خطا
انتظار

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
ذخیره ،ویرایش
شبیه ساز سرویس دهنده منبع در حد انتظار
و حذف داده ها
داده روی آن فعال باشد
پایین تر از
زمان 20 :دقیقه
حد انتظار

نمره

3

درج ،ویرایش و حذف رکورد

2

درج رکورد

1
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حذف جدول
از دستور  DROP TABLEبرای حذف یک جدول از پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی حذف جدول

; نام جدول  .نام پایگاه داده DROP TABLE

  کارگاه  10حذف جدول از پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢دستور حذف جدول را وارد کنید.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض ،دستور حذف جدول را وارد کنید (شکل .)27

شکل 27ـ نتیجه حذف جدول

 ٣جدول را با استفاده از  wizardحذف کنید.
پایگاه داده موردنظر را انتخاب و برگه  Structureرا کلیک کنید .جدول موردنظر را از بین جدول های موجود
انتخاب کرده ،سپس روی  Dropکلیک کنید (شکل .)28

شکل 28ـ انتخاب و حذف جدول
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شکل 29ـ تأیید حذف جدول
کنجکاوی

ـ شکل  29چه پیامی را اعالم می کند؟
ـ کاربرد  Enable foreign Key checksرا بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی

جدول  infoدر پایگاه داده  studentsرا با دستورات  SQLو  wizardحذف کنید.

  کارگاه  11حذف پایگاه داده
از دستور  DROP DATABASEبرای حذف یک پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی حذف پایگاه داده

1
٢

; نام پایگاه داده DROP DATABASE

نرم افزار  phpmyadminرا اجرا کنید.
دستور حذف پایگاه داده  lib_ schoolرا وارد کنید (شکل .)30
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شکل 30ـ حذف پایگاه داده

 ٣پایگاه داده را با استفاده از  wizardحذف کنید.
پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و پس از برگه  Structureبرگه  Operationsرا انتخاب کنید .روی پیوند
) Drop the database (DROPکلیک کنید (شکل .)31

شکل 31ـ حذف پایگاه داده با استفاده از wizard

فعالیت
کارگاهی
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پیام تأیید حذف و ترجمۀ آن را بنویسید.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
ـ پایگاه داده  studentsرا با استفاده از دستورات  SQLیا  wizardحذف کنید.
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پروژه

در نمایندگی یک شرکت خودروسازی ،ماشین هایی برای تعمیر پذیرفته می شوند و تعدادی قطعه برای
تعمیر ماشین مورد استفاده قرار می گیرند .هر ماشین توسط یک یا چند تعمیرکار تعمیر شده ،در
نهایت هزینه تعمیر به صورت برگ خرید برای مالک خودرو صادر می شود.
جدولی به نام تعمیرکار با فیلدهای کد تعمیرکار ،نام تعمیرکار ایجاد کنید.
جدولی به نام تعمیر با فیلدهای کد تعمیر ،کد نوع تعمیر ،کد ماشین ،کد قطعه ،کد تعمیرکار ایجاد
کنید.
جدولی به نام قطعه با فیلدهای کد قطعه ،نام قطعه و قیمت ایجاد کنید.
جدولی به نام نوع تعمیر با فیلدهای کد نوع تعمیر ،نوع تعمیر و قیمت تعمیر ایجاد کنید.
جدولی به نام خودرو با فیلدهای کد و نام مالک ،نام خودرو ،کد ،نوع و شماره پالک خودرو ایجاد کنید.
جدولی به نام برگ خرید با فیلدهای کد برگ خرید ،کد تعمیر ،هزینه ایجاد کنید.
 1فهرست ماشین های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
 ٢فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو نمایش دهید.
 ٣نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پالک  123به کار رفته نمایش دهید.
 ٤هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.
 ٥فهرست تعمیرکاران را به همراه لیست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.
 ٦کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می شود.
 ٧کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

باالتر از حد حذف جدول و پایگاه داده ـ رفع خطاهای
احتمالی
انتظار

حذف بانک و
جدول

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
شبیه ساز سرویس دهنده منبع در حد انتظار حذف جدول و پایگاه داده
داده روی آن فعال باشد
پایین تر از
زمان 10 :دقیقه
حذف جدول
حد انتظار

نمره
3
2
1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده ،ایجاد جدول و ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده
2ـ ایجاد جدول
3ـ اصالح جدول
4ـ ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها
 5ـ حذف بانک و جدول
استاندارد عملکرد:
با استفاده از امکانات نرم افزار سرویس دهنده منبع داده ،ایجاد و ویرایش ساختار پایگاه داده تحت وب ،ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها ،جدول و پایگاه داده
را براساس دانش کسب شده انجام دهد.
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده ـ تعیین سرویس های فعال و غیرفعال ـ ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده ـ
ایجاد پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی

2

تعیین نام جدول و تعداد و مشخصات فیلدها برحسب نیاز ـ تعیین کلید اصلی ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا

3

افزودن فیلد ـ تغییر اندازه و نوع داده فیلد در صورت نیاز ـ حذف فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ رفع خطا

4

درج ،ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم ویژگی افزایش خودکار در صورت نیاز ـ رفع خطا

5

حذف جدول و پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال باشد.
زمان 75 :دقیقه (راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده  20دقیقه ـ ایجاد جدول  10دقیقه ـ اصالح جدول  15دقیقه ـ ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها
 20دقیقه ـ حذف بانک و جدول  10دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده

2

2

ایجاد جدول

2

3

اصالح جدول

1

4

ذخیره ،ویرایش و حذف داده ها

2

5

حذف بانک و جدول

1

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ،توجه به جزئیات کار ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار
دقت در تعیین نوع داده فیلدها و کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و انتخاب جدول برای حذف
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*
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واحد یادگیری 6
شایستگی اتصال پایگاه داده در وب

آیا تا به حال پی برده اید
در پایگاه داده تحت وب چگونه داده ها مدیریت می شوند؟
استفاده از نرم افزار  phpMyAdminچه تأثیری در نحوه نگهداری داده ها دارد؟
چگونه می توان در نرم افزار  phpMyAdminگزارش های متنوع ایجاد کرد؟
چگونه می توان یک صفحه وب را به پایگاه داده متصل کرد؟
عملیات پشتیبان گیری و گزارش گیری از یک پایگاه داده تحت وب چگونه انجام می شود؟
هدف از این واحد شایستگی ،چگونگی مدیریت دادههای جداول در پایگاه داده تحت وب است.

استاندارد عملکرد
با استفاده از دانش پایگاه داده ،اتصال صفحه به پایگاه داده و درج و نمایش اطالعات در آن را انجام دهد و از
پایگاه داده پشتیبان گیری کند.
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ایجاد پرسوجو ()Query
به نظر شما برای دانستن تعداد موجودی کتاب مورد نظر و یا دانستن نام کتابهای یک مؤلف و یا تعداد کل
کتابهای موجود در کتابخانه چه باید کرد؟
مهمترین بخش  ،SQLپرسوجو است .برای کسب اطالعات و تهیه گزارشهای مختلف ،ذخیره دادهها به
تنهایی کفایت نمیکند .با استفاده از پرسوجو از این دادهها میتوان در تهیه گزارش استفاده کرد.
از دستور  SELECTبرای ایجاد پرسوجو و نمایش رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده
میشود .درصورتیکه از شرط استفاده نکنید همه رکوردها نمایش داده میشوند.
شکل کلی ایجاد پرس و جو

…   ،فیلد   ،2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
; شرط WHERE

فیلد  1و فیلد  2و… نام فیلدهایی از جدول هستند که داده های آن نمایش داده میشود .درصورتیکه
بخواهید همۀ فیلدها را نمایش دهید بهجای واردکردن نام آنها از نویسۀ * استفاده کنید .برای اینکه شرطهای
متعددی قرار دهیم ،باید تنوع عملگرها را بررسی کنیم.
جدول 5ـ انواع عملگرها در SQL

عملگر

عملکرد

مثال

=

"تولید محتوا" =
مساوی بودن مقداری را با مقادیر
مقادیری که مساوی عبارت «تولید محتوا»
فیلد انتخابشده بررسی میکند.
باشد را جست وجو میکند.

=!

!= 50
نامساوی بودن مقداری را با مقادیر
مقادیری که با عدد  50مساوی نباشند را
فیلد انتخابشده بررسی میکند.
جست وجو میکند.

IN

("  الزامات" " ،برنامهسازی IN )"2
مساوی بودن با چند مقدار را
مساوی بودن مقادیر فیلد را با یکی از مقادیر
بررسی میکند.
داخل پرانتز بررسی میکند.

برای انتخاب اطالعات در يک

BETWEEN 10 AND 100
 BETWEENمحدوده خاص ،در بين دو مقدار
بین دو مقدار  10و  100را بررسی میکند.

تعیینشده استفاده میشود.

IS NULL
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WHERE b_auther IS NULL

 NULLبودن مقدار فیلد را
رکوردهایی که مقدار نام مؤلف آنها تهی است
مشخص میکند .
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فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11211استفاده از برگه Search

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.
با استفاده از برگه Search
ـ همه کتابهایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی» در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.
ـ همه کتابهایی که بین سال های  1380تا  1390چاپ شدهاند را نمایش دهید.
  کارگاه  1ایجاد پرس و جو
می خواهیم کتاب های چاپ شده در سال  ١٣٩٥را نمایش دهیم.
 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده  lib _schoolرا باز کرده و جدول  booksرا انتخاب کنید.
 ٣پرسوجویی ایجاد کنید که کتابهای چاپ سال  1395را نمایش دهد.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید
(شکل .)32
SELECT b_ ISBN , b_ name ,b_qty , b_ year
FROM books
; 'WHERE b_ year = '1395

شکل 32ـ نتیجه پرسوجو
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 4همه رکوردهای جدول  booksرا نمایش دهید.
پس از انتخاب جدول مورد نظر و با انتخاب برگه  Browseمیتوان تمام رکوردهای جدول را مشاهده کرد
(شکل .)33

شکل 33ـ نتیجه پرس و جوی استخراج همه رکوردهای جدول
٥

برای پرسوجو محدودیت تعیین کنید.

شکل 34ـ تعیین محدودیت برای پرسوجو
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بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر برای ایجاد پرس و جوی جدید روی برگه  Searchکلیک کنید.
با توجه به نوع هر فیلد در ستون  Operatorعملگرهای خاص آن نوع داده ،قابل استفاده است که با انتخاب
هرکدام و وارد کردن مقدار در جعبه ستون  Valueمیتوانید پرس و جوی جدیدی ایجاد کنید (شکل  .)34با
واردکردن عدد  1395در جعبه  Valueو فشردن دکمه  Goپرسوجویی ایجاد میشود که برای کتابهای
چاپ سال  1395است (شکل .)35

شکل 35ـ نتیجه پرسوجو پس از اعمال محدودیت
فیلم

فعالیت
کارگاهی

فیلم شماره  :11212تولید کدهای  SQLبهصورت wizard

فیلم را مشاهده کنید و فعالیت را انجام دهید.
با استفاده از برگه SQL
ـ نام ،شماره کتاب و تعداد کتابهایی که از ناشر «شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی» در کتابخانه
موجود است را نمایش دهید.
ـ مشخصات آخرین کتابی که مطالعه کردید را در جدول درج کنید.
ـ تعداد کتاب را  10عدد اضافه کنید.
ـ کتابهایی که سال چاپ آنها  1380است را حذف کنید.
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مرتب سازی رکوردهای جدول
گاهی الزم است رکوردها براساس یک فیلد مرتب شوند.
با استفاده از  ORDER BYمی توان خروجی پرس و جو را بر اساس فیلد یا فیلدهای مورد نظر به صورت
صعودی ( )ASCو یا نزولی ( )DESCمرتب کرد.
شکل کلی مرتب سازی رکوردها

…  ,فیلد  , 2فیلد SELECT 1
نام جدول FROM
;  , … ASC|DESCفیلد  , 2فیلد ORDER BY 1

  کارگاه  2مرتب سازی رکوردهای جدول
 1نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢دستورهای  SQLرا برای مرتب سازی رکوردها بر اساس نام و بهصورت نزولی وارد کنید.
برگه  SQLرا انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید
(شکل .)36
SELECT * FROM books
;  name DESCـORDER BY b

شکل 36ـ مرتبسازی بر اساس نام و بهصورت نزولی
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 ٣رکوردها را بر اساس فیلد موجودی کتاب مرتب کنید.
بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر و با انتخاب برگه  Browseمیتوانید تمام رکوردهای جدول را
مشاهده کنید .با هر بار کلیک روی نام هر ستون میتوانید رکوردها را بر اساس آن ستون بهصورت صعودی
یا نزولی مرتب کنید (شکل .)37

شکل 37ـ مرتبسازی بر اساس فیلد موجودی
کنجکاوی

عالمت مثلث رو به باال و مثلت رو به پایین چه معنایی دارد و در چه مواقعی مشاهده میشود؟

 ٤رکوردها را براساس چند فیلد مرتب کنید.
بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر ،با انتخاب برگه  Browseمیتوانید مرتبسازی را بر اساس
چندین ستون انجام دهید .برای این کار روی نام اولین ستون کلیک کنید و با پایین نگهداشتن کلید  Shiftو
کلیک کردن روی نام هر ستون آن را به مجموعه فیلدهای مرتبسازی اضافه کنید .برای خارج کردن یک فیلد
از فهرست مرتبسازی با نگهداشتن  Ctrlروی نام آن ستون کلیک کنید تا از لیست خارج شود (شکل .)38
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شکل 38ـ مرتبسازی بر اساس چند فیلد

ویژگی )Aliases) AS
این ویژگی باعث ایجاد یک نام مستعار به صورت موقت برای یک فیلد یا نتیجه یک پرس وجوی محاسباتی
می شود.
شکل کلی ایجاد نام مستعار

نام مستعار  ASنام فیلد SELECT
; نام جدول .نام پایگاه داده FROM

توابع آماری
با اینکه دستور  SELECTیکی از قویترین و پیچیدهترین دستورات  SQLاست اما برای تهیه برخی از
گزارشها الزم است از توابع استفاده کرد .به نظر شما میتوانیم گزارشی از تعداد عناوین کتاب ،کمترین و یا
بیشترین تعداد کتاب مربوط به یک مؤلف و یا مجموع کتابهای موجود در کتابخانه تهیه کنیم؟
کنجکاوی
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بررسی کنید میتوان گزارشهای باال را فقط با استفاده از دستور  SELECTتهیه کرد؟
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  کارگاه  3استفاده از تابع  COUNTو  MINو MAX

 ١نرمافزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢از فهرست پایگاه داده ،جدول مورد نظر را انتخاب کنید.
از فهرست پایگاه داده lib_ school ،و از فهرست جداول ،جدول  booksرا انتخاب کنید.
 ٣پرسوجویی بنویسید که تعداد عناوین کتابهای موجود در کتابخانه با چاپ پس از سال 1390
را گزارش دهد.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLزیر را وارد و اجرا کنید (شکل
.)39
SELECT COUNT ( *) AS row_ count
FROM books
; 'WHERE b_ year > '1390

با استفاده از این دستورها تعداد عناوین کتابی که بعد از سال  1390چاپ شدهاند نمایش داده میشود (شکل
.)39

شکل 39ـ استفاده از تابع  COUNTبرای تعداد کتابهای پس از سال 1390
فعالیت
کارگاهی

تعداد کل عناوین کتابهای موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.
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4

نام کتابی که کمترین موجودی را دارد به دست آورید.

برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLرا وارد و اجرا کنید.
SELECT MIN (b  _  qty) AS min _ qty
;FROM books

با استفاده از این دستورها کمترین موجودی عناوین کتابها نمایش داده میشود (شکل .)40

شکل 40ـ استفاده از تابع MIN

فعالیت
کارگاهی

قدیمی ترین کتاب موجود در چه سالی چاپ شده است؟

 5بین کتابهایی که بعد از سال  1392منتشر شدهاند نام کتابی که بیشترین موجودی را دارد
بهدست آورید.
برگه  SQLرا انتخاب و پس از حذف دستورهای پیشفرض ،دستورهای  SQLرا وارد و اجرا کنید (شکل .)41
موجودی  b_   qty ASو کتاب SELECT b _ name AS
FROM books
)WHERE b _  qty= (SELECT MAX (b_   qty) FROM books
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شکل 41ـ استفاده از تابع MAX

فعالیت
کارگاهی

ـ بیشترین موجودی کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.
ـ با راهنمایی از شکل  ،40عنوان شکل  41را کامل کنید.

یادداشت

تابع ) (  AVGمقدار میانگین و تابع ) (  SUMجمع کل ستون عددی رکوردهای انتخاب شده را بر
اساس شرط مشخص شده برمیگرداند.
6
7

تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه را محاسبه کنید.
میانگین موجودی کتاب هایی که در سال  1395چاپ شده اند را به دست آورید.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی ،ایمنی و بهداشت و توجهات زیست محیطی
شایستگی ها

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

مسئولیت پذیری ،انجام صحیح
حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ توجه
شایستگی های
کارها با حداقل نظارت ـ زبان
به پشتیبان گیری دوره ای از پایگاه
غیر فنی
قابل قبول
فنی
داده برحسب نیاز و صحت ورود
داده ها در پایگاه داده
ایمنی و بهداشت رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف
توجهات
زیست محیطی کاغذ و نوشت افزار
نگرش

توجه به ایمنی و بهداشت محیط
غیرقابل قبول
کارگاه
دقت در واکشی دادههای مورد  نیاز
و پشتیبانگیری از اطالعات

نمره

2

1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

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

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)

واکشی رکوردهای تعیینشده جدولهاـ
باالتر از حد مرتبسازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار
برای فیلدهای پرسوجو ـ گروهبندی
انتظار
رکوردها ـ استفاده از توابع آماری ـ رفع خطا

تجهیزات :رایانه ای
واکشی رکوردهای تعیین شده جدول ها ـ
واکشی داده ها که نرم افزار شبیه ساز
سرویس دهنده منبع در حد انتظار مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار
برای فیلدهای پرس وجو
داده روی آن فعال باشد
زمان 20 :دقیقه
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پایین تر از
حد انتظار

واکشی همه داده های جدول

3

2

1

نمره
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ایجاد پایگاه داده تارنمای فروشگاه
تارنما مجموعه ای از صفحات برای انتقال اطالعات به بهترین شکل به بازدیدکنندگان است .اگر بخواهیم
تارنما با کاربر در تعامل باشد ،باید عالوه برنمایش صفحات ایستا دارای قابلیت های بیشتری باشد .توانایی
ورود به تارنما براساس نام کاربری و گذرواژه ،دریافت تقاضاها ،پردازش ورودی ها و نمایش نتایج روی تارنما
از قابلیت هایی هستند که به کمک پایگاه داده به وجود می آید.
  کارگاه  4ایجاد پایگاه داده و جدول
برای استفاده مجدد از اطالعات اعضای تارنما الزم است ،آنها را در یک پایگاه داده ذخیره کنیم .بهتر است
نام گذاری فیلدهای جدول کاربران بر اساس نام اشیاء در نمون برگ عضویت تارنما انجام شود.
 phpMyAdmin ١را از نرم افزار وب سرور  WAMPاجرا کنید.
 2پایگاه داده  shop_dbرا با انتخاب  utf8_persian_ciاز منوی  collationایجاد کنید (شكل .)42

شکل 42ـ ایجاد پایگاه داده در phpMyAdmin

3

جدول  usersرا در پایگاه داده  shop_dbبراساس جدول  6ایجاد کنید.
جدول  6ـ فیلدهای جدول users
نوع داده

اندازه

توضیحات فیلد

نام فیلد
realname

VARCHAR

80

نام واقعی کاربر

username

VARCHAR

30

نام کاربری (کلید اصلی)

password

VARCHAR

20

گذرواژه

email

VARCHAR

60

رایانامه

type

TINYINT

1

نوع کاربر (مدیر/کاربر عادی)
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4

فیلد  usernameرا به عنوان فیلد کلید ( )primary keyتعیین کنید (شكل .)43

شکل 43ـ ایجاد جدول در پایگاه داده

کنجکاوی

فعالیت
گروهی

به چه دلیل نام کاربری به عنوان کلید اصلی انتخاب شده است؟

با مشورت هم گروهی خود بررسی کنید که اگر کاربر نهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به پایگاه
داده و جداول طراحی شده تارنما دسترسی داشته باشد ،چه خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

برای دسترسی به پایگاه داده و جداول طراحی شده ،صفحات وب پویا به عنوان واسط کاربری در نظر گرفته
شده است؛ بنابراین در زبان برنامه نویسی  phpدستوراتی پیش بینی شده است که برای برقراری ارتباط بین
صفحات وب پویا و پایگاه داده استفاده می شود .در این بخش با دستورهای پرکاربردی آشنا خواهید شد که
مدیریت پایگاه داده و جداول تعریف شده در سرویس دهنده  MySqlرا بر عهده خواهند گرفت .مرحله اول
اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده  MySqlاست که در حالت مستقیم با استفاده از  phpmyadminانجام
می شود (شكل .)44
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قطع ارتباط با
بانک اطالعاتی

فراخوانی
رکوردهای جدول

mysqli_close

mysqli_fetch_array

اجرای یک
پرس و جو

mysqli_query

اتصال به
بانک اطالعاتی

mysqli_connect

شکل 44ـ دستورات  phpبرای ارتباط با پایگاه داده

تابع mysqli_connect
از این تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده  MySqlو انتخاب یک پایگاه داده استفاده می شود.
شکل کلی تابع mysqli_connect
)نام پایگاه داده  ,گذرواژه سرویسدهنده ، MySqlنام کاربری سرویسدهنده ، MySqlنام سرور( mysqli_connect

مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به عنوان مشخصه اتصال ،در ورودی دستورات بعدی
استفاده شود .در شکل  45عملیات معادل تابع ) ( mysqli_connectرا در  phpmyadminمشاهده میکنید.

شکل 45ـ معادل دستور  mysqli_connectدر phpMyAdmin
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تابع mysqli_connect_errno
این تابع برای بررسی موفقیتآمیز بودن اتصال به سرویسدهنده  MySqlاستفاده میشود .خروجی تابع در
صورت عدم اتصال به سرویسدهنده  ،MySqlشماره خطای رخ داده است و در صورت برقراری اتصال عدد 0
خواهد بود.
شکل کلی تابع mysqli_connect_errno

;)(mysqli_connect_errno

تابع mysqli_connect_error
از این تابع وقتی استفاده می شود که بخواهیم شرح خطای عدم اتصال به سرویس دهنده  MySqlرا نمایش
دهیم .در صورت اتصال موفق خروجی این تابع  nullاست.
شکل کلی تابع mysqli_connect_error

;)(mysqli_connect_error

تابع mysqli_query
این تابع پرس وجو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند .در شکل  46عملیات معادل تابع mysqli_query
را در  phpmyadminمشاهده می کنید.
شکل کلی تابع mysqli_query
;) فرمان ها , SQLمشخصه اتصال به سرویس دهنده mysqli_query( MySql

224

شکل 46ـ عملیات معادل تابع  mysqli_queryدر phpMyAdmin
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تابع mysqli_close
این تابع اتصال ایجادشده با سرویس دهنده  MySqlرا قطع می کند (شكل .)47
شکل کلی تابع mysqli_close

;)مشخصه اتصال به سرویس دهنده mysqli_close(MySql

شکل 47ـ عملیات معادل تابع  mysqli_closeدر phpMyAdmin

کارگاه  5ثبت اطالعات عضویت در تارنما
در این کارگاه صفحه ای برای ثبت اطالعات کاربران عضو در جدول کاربران( )usersطراحی می کنیم.
   ١پرونده  action_register.phpرا بازکرده ،مکان نما را به زیر دستورات بررسی صحت ورود اطالعات،
انتقال دهید .محل درج دستورات جدید در پرونده  action_register.phpرا در کد زیر ببینید.
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2

اتصال به سرویس دهنده  MySqlبرقرار كنيد.

در دستور  ifاگر بهجای شرط عدد قرار داده شود ،عدد غیرصفر معادل  trueو عدد صفر معادل  falseدرنظرگرفته
میشود .در کد باال اگر اتصال به پایگاه داده برقرار نباشد ،خروجی تابع  mysqli_connect_errnoشماره خطا
خواهد بود و پس از نمایش توضیحات خطای ایجاد شده ،از ادامه برنامه جلوگیری میکند.
 3اطالعات عضويت را ذخيره كنيد.
برای ذخیره کردن اطالعات عضویت در تارنما در جدول  usersدستورات زیر را وارد کنید.

از آنجا که خروجی دستور  mysqli_queryمی تواند از انواع مختلف باشد ،برای بررسی  trueبودن خروجی
از عملگر === استفاده شده است که عالوه بر مقدار خروجی ،نوع آن هم بررسی شود.
فیلد  typeبرای تفکیک نوع کاربران پیش بینی شده است .عدد  0برای کاربر عادی و عدد  1برای کاربر مدیر
درنظر گرفته شده است.
 ٤اتصال سرويس دهنده را ببنديد.
برای بستن اتصال سرویس دهنده  MySqlدستور روبه رو را وارد کنید.
 ٥نمايش اطالعات نمون برگ را حذف كنيد.
در پرونده  action_register.phpدستورهاي نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.
 ٦كاربر جديد ثبت نام كنيد.
تغییرات پرونده را ذخیره کنید ،سپس از طریق نمون برگ عضویت در تارنما اقدام به ثبت نام کاربر جدید
کنید.
 ٧از ثبت اطالعات کاربر جدید در جدول كاربران اطمینان حاصل کنید.
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تابع mysqli_fetch_array
این تابع محتوای یک سطر از جدول را در یک آرایه ذخیره می کند .اندیس های این آرایه اسامی فیلدهای
جدولی است که پرس وجو برای آن انجام شده است .همچنین برای دسترسی به عناصر آرایه می توان از اندیس
عددی نیز استفاده کرد که ترتیب این اندیس ها بر اساس موقعیت فیلدها در جدول تعیین می شود.
شکل کلی تابع mysqli_fetch_array
;) خروجی تابع اجراکننده پرس وجو(mysqli_fetch_array
خروجی این تابع یک آرایه است .هنگام استفاده از این تابع می توان خروجی را در یک متغیر ذخیره کرد.
شکل  48عملیات معادل تابع  mysqli_fetch_arrayدر  phpmyadminرا نمايش مي دهد.

شکل 48ـ عملیات معادل تابع  mysqli_fetch_arrayدر phpMyAdmin

کارگاه  6صفحه ورود به تارنما
در این کارگاه صفحه ورود به تارنما را برای کاربران طراحی می کنیم (شکل .)49
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شکل 49ـ صفحه ورود به تارنما

 ١یک پرونده جدید با نام  login.phpایجاد کنید.
دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت نام کاربری و گذرواژه بنویسید.

چرا در کد باال اشیاء نمون برگ را در جدول قرار داده ایم؟
 2پرونده  login.phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٣پرونده  header.phpبازکنید و پیوند مربوط به ورود به تارنما را به شکل زیر تغییر دهید.
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 ٤با استفاده از  localhostپرونده  login.phpرا اجرا کنید.
 ٥مشخصات كاربر را بررسي كنيد.
برای بررسی مشخصات کاربر پرونده  action_login.phpرا ایجاد کرده ،کدهای زیر را تکمیل کرده در آن بنویسید.

 ٦پرونده  action_login.phpرا در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 ٧عملکرد پرونده  action_login.phpرا بررسی کنید.
پرونده  login.phpرا اجرا کنید .نام کاربری و گذرواژه را به شکل صحیح وارد کرده ،روی دکمه ورود کلیک
کنید و نتیجه را مشاهده کنید.
بار دیگر پرونده  login.phpرا اجرا کنید .نام کاربر یا گذرواژه را اشتباه وارد کنید .روی دکمه ورود کلیک کنید.
فعالیت
کارگاهی

ـ یک کاربر با نام واقعی مدیریت ،نام کاربری  ، adminگذرواژه  adminو نشانی رایانامه admin@medu.ir
ایجاد کنید .سپس وارد  phpmyadminشوید و مقدار فیلد  typeاین رکورد را از  0به  1تغییر دهید.

ـ این تغییر چه تأثیری در نوع کاربر دارد؟
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ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال ـ
مکان :کارگاه استاندارد رایانه باالتر از حد درج اطالعات در پایگاه داده تحت وب ـ
3
نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده
انتظار
اتصال به پایگاه
تحت وب ـ رفع خطا
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار
داده و درج
شبیه ساز سرویس دهنده منبع
اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال ـ درج
اطالعات تحت
داده روی آن فعال باشد
2
در حد انتظار
اطالعات در پایگاه داده تحت وب
وب
زمان 25 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال

1

پشتیبانگیری
هر شرکت و یا کسب و کار با تعدادی سیستم مستقل یا تحت شبکه ،دارای اطالعات بسیار مهمی است که
سرمایه محسوب میشوند .پس باید براساس ضوابط از پیش تعیین شده ،از آنها محافظت کرد .پشتیبان گیری
راهکاری مناسب برای نگهداری اطالعات است ،در زمان از بین رفتن داده ها ،پشتیبان های ایجاد شده،
نجات دهنده کسب و کار برای ادامه فعالیت است.
پشتیبان گیری از پایگاه داده و جداول ،برای انتقال داده ها به یک سیستم دیگر نیز استفاده می شود.
  کارگاه  7تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و روی برگه  Exportکلیک کنید.
 ٣خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.
در بخش  Export methodبا انتخاب  Customمی توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید .در بخش
 Formatمی توانید نوع پروندۀ خروجی را انتخاب کنید .در این بخش یکی از خروجی های موجود مانند PDF
 SQL , CSVو … را انتخاب کنید (شکل .)50
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شکل   50ـ تعیین شیوۀ پشتیبان گیری
٤

از جدول نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.

در بخش  Tablesاین امکان وجود دارد که همه یا بعضی از جدول ها را برای تهیه نسخه پشتیبان انتخاب
کنید .با انتخاب  Structureمی توان از ساختار جدول ،نسخۀ پشتیبان تهیه کرد.
کنجکاوی

انتخاب  Dataچه کاربردی دارد؟
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در بخش  Outputمی توانید نام مورد نظرتان را در کادر  File name templateوارد کنید .در بخش
 Compressionنوع فشرده سازی را  gzippedتعیین کنید .انتخاب  gzippedسبب فشرده سازی پروندۀ
پشتیبان در خروجی می شود (شکل .)51

شکل   51ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
فعالیت
کارگاهی

با توجه به موارد زیر از پایگاه داده  lib _ schoolنسخه پشتیبان تهیه کنید.
ـ فقط از ساختار جدول  student_ infoپشتیبان بگیرید.
ـ عالوه بر ساختار از داده های جدول  booksنسخه پشتیبان بگیرید.
  کارگاه  8تهیه نسخه پشتیبان از جدول
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢جدول مورد نظر را انتخاب و روی برگه  Exportکلیک کنید.
 ٣خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.
در بخش  Export methodبا انتخاب  Customمی توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید .در این
بخش یکی از خروجی های موجود مانند  SQL , PDF , CSVو … را انتخاب کنید (شکل .)52
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شکل   52ـ تعیین نوع پشتیبان گیری

اگر در بخش  object creation optionsگزینه  Add CREATE TABLE statementو سپس IF NOT EXISTS

را انتخاب کنید ،هنگام بازیابی جدول در صورتی که جدول وجود نداشته باشد ایجاد می شود.
 ٤نام پرونده پشتیبان را تعیین کنید.
در بخش  Outputمی توانید نام مورد نظرتان را در کادر  File name templateوارد کنید .در بخش
 Compressionنوع فشرده سازی را  gzippedتعیین کنید .این انتخاب سبب فشرده سازی پرونده پشتیبان
در خروجی می شود (شکل .)53

شکل   53ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
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فعالیت
کارگاهی

از جدول  infoدر پایگاه داده  studentsنسخه پشتیبان تهیه کنید.

  کارگاه  9بازیابی اطالعات پایگاه داده
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مقصد برای بازیابی اطالعات را باز کنید.
در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد ابتدا آن را ایجاد کنید.
 ٣پرونده پشتیبان را انتخاب کنید.

شکل   54ـ انتخاب پرونده پشتیبان
کنجکاوی
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هنگام پشتیبان گیری از پایگاه داده چه تنظیمی انجام شود تا نیاز به ایجاد پایگاه داده هنگام بازیابی
نباشد؟

پودمان چهارم :پیادهسازی پایگاه داده در وب

 4قالب پروندۀ پشتیبان را انتخاب کنید.
در بخش  Formatقالب پرونده پشتیبان را انتخاب کنید و دکمه  Goرا بزنید (شکل .)54
فعالیت
کارگاهی

پایگاه داده  studentsرا بازیابی کنید.

  کارگاه  10بازیابی اطالعات جدول
 ١نرم افزار  phpMyAdminرا اجرا کنید.
 ٢پایگاه داده مقصد را انتخاب کنید.
 ٣ساختار پروندۀ پشتیبان جدول را انتخاب کنید.
در برگه  Importبا فشردن دکمه  Browseپروندۀ پشتیبان و در بخش  Formatساختار پروندۀ پشتیبان را
انتخاب کنید (شکل .)55

شکل   55ـ انتخاب پرونده پشتیبان
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فعالیت
کارگاهی

جدول  infoدر پایگاه داده  studentsرا بازیابی کنید.

ارزشیابی مرحله 3
مراحل کار

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

نتایج ممکن

استاندارد (شاخص ها/داوری/
نمره دهی)

نمره

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده
باالتر از حد
با تنظیمات تعیین شده ـ بازیابی پایگاه 3
انتظار
داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا

تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
پشتیبان گیری و شبیهساز سرویسدهنده منبع
پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با
بازیابی اطالعات داده روی آن فعال باشد و مرورگر در حد انتظار تنظیمات تعیین شده ـ بازیابی پایگاه 2
استاندارد وب روی آن نصب باشد.
داده ـ بازیابی جدول
زمان 15 :دقیقه

پایین تر از
حد انتظار

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با
تنظیمات پیش فرض

1

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره  2از مراحل اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب و پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات
کسب حداقل نمره  2از بخش شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:
1ـ واکشی داده ها
2ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب
3ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش پایگاه داده ،اتصال صفحه به پایگاه داده ،درج و نمایش اطالعات در آن را انجام دهد و از پایگاه داده پشتیبان گیری کند.
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

واکشی رکوردهای تعیین شده جدول ها ـ مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار برای فیلدهای پرس وجو در صورت نیاز ـ
گروه بندی رکوردها و استفاده از توابع آماری برحسب نیاز ـ رفع خطا

2

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصال ـ درج اطالعات در پایگاه داده تحت وب ـ نمایش رکوردهای مورد نیاز از پایگاه داده تحت وب ـ
رفع خطا

3

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده ـ بازیابی پایگاه داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده روی آن فعال و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد
زمان 60 :دقیقه (واکشی داده ها  20دقیقه ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب  25دقیقه ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات  15دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف

حداقل نمره قبولی از 3

1

واکشی داده ها

1

2

اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب

2

3

پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

2

شایستگی های غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیت پذیری ،انجام صحیح کارها با حداقل نظارت ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف کاغذ و نوشت افزار
دقت در واکشی داده های مورد نیاز و پشتیبان گیری از اطالعات
میانگین نمرات

نمره هنرجو

2

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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پودمان 5

مدیریت صفحات وب پویا
با توجه به افزایش روزافزون تارنماها ،نیاز به توسعه صفحات وب پویا بسیار ضروری است تا بتوان از امکانات آن برای مدیریت
بهتر اطالعات پایگاه داده تحت وب استفاده کرد .کاربران برای به دست آوردن اطالعات مورد نیاز خود در دنیای وب ،نیاز
به پایگاه داده دارند .اتصال بین پایگاه داده و صفحات وب پویا به وسیله برنامه نویسان انجام می شود .چگونگی این ارتباط و
نوع تعامل کاربران نقش بسزایی در کارآمدی استفاده از پایگاه داده تحت وب دارد .سرعت عمل ،اعتبار داده و مدت زمان
به روزرسانی داده ها در پایگاه داده تحت وب بستگی به سرعت عمل و انعطاف پذیری پایگاه داده در قبال سیستم عامل های
متفاوت و نوع اتصال بین صفحات وب پویا و پایگاه داده تحت وب دارد .در این پودمان ضمن توسعه صفحات وب پویا ،با یک
پروژۀ فروشگاه برخط در یک پایگاه داده تحت وب ،پیاده سازی صفحات وب پویا را فرا خواهیدگرفت.

واحد یادگیری 7
شایستگی مدیریت صفحات وب پویا
آیا تا به حال پی برده اید
چگونه می توان اطالعات را بین صفحات وب جابه جا کرد؟
چگونه می توان داده های استخراج شده از پایگاه داده ها را در صفحات نمایش داد؟
چگونه می توان از دسترسی کاربران به یک صفحه وب جلوگیری کرد؟
چگونه می توان وضعیت کاربر را در مراحل دسترسی به تارنما نگهداری کرد؟
ثبت و وضعیت سفارش کاال در فروشگاه بر خط چگونه انجام می شود؟
کاالهای فروشگاه بر خط چگونه مدیریت می شوند؟
هدف از این واحد یادگیری اتصال صفحه وب پویا به پایگاه داده ،مدیریت پایگاه داده و بازسازی صفحات وب
پویا با نرم افزار  phpاست.

استانداردعملکرد
با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا و تعیین سطح دسترسی کاربران ،اطالعات نمون برگ را به سرویسدهنده
ارسال کرده ،امکان مدیریت تارنما و ذخیره وضعیت کاربر و درخواست را فراهم کند.
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تفاوت فرم های برنامه های ویندوز با فرم های محیط وب چیست؟
در فرم های برنامه های ویندوز وقتی که کاربر نام کاربری و گذر واژه خود را وارد می کند این اطالعات در
حافظه ذخیره می شود .این حافظه در دسترس تمام فرم های برنامه است و می توان در فرم های دیگر از این
اطالعات استفاده کرد .اما برنامه های وب متفاوت از برنامه های ویندوز است.
یک برنامه وب از چندین سری درخواست/پاسخ از سرویس دهنده وب تشکیل شده است .وقتی کاربر در
مرورگر روی پیوند یا دکمه  submitکلیک می کند یا یک آدرس  urlرا در نوار آدرس وارد می کند ،در واقع
یک درخواست از سرویس دهنده وب را ایجاد می کند .سرویس دهنده نیز بالفاصله به آن پاسخ می دهد.
روند این پاسخ و درخواست به این شکل است که وقتی در مرورگر درخواستی شکل گرفت ،ابتدا یک اتصال
بین مرورگر و سرویس دهنده برقرار می شود .سپس درخواست از مرورگر به سرویس دهنده ارسال می شود.
سرویس دهنده نیز بالفاصله به این درخواست پاسخ می دهد و اتصال قطع می شود .این فرایند ممکن است
ده ها تا هزاران بار در هنگامی که با یک صفحه وب کار می کنید اتفاق بیفتد.
سرویس دهنده وب به هر یک از این درخواست ها به صورت مستقل و جدا از هم نگاه می کند .چرا که
سرویس دهنده وب اطالعات اتصال های برقرار شده را نگهداری نمی کند .یعنی نمی داند که کاربری مانند علی
قب ً
ال چه درخواستی داشته است و حتی نمی داند چند بار درخواست داشته است.
فرض کنید علی و حسن هم زمان به تارنمای فروشگاه ایرانیان وارد شوند .علی در حال مشاهده صفحه گز
اصفهان است و می خواهد سفارش خود را ثبت کند .حسن هم در حال مشاهده صفحه پسته است و می خواهد
سفارش خود را ثبت کند .هر دو روی ثبت سفارش کلیک می کنند .درخواست هر دو به سرویس دهنده وب
می رسد .سرویس دهنده وب فقط درخواست را می بیند و تمایزی بین درخواست علی و حسن نمی دهد.
نمی داند که این درخواست ها از طرف چه کسی ارسال شده است .حتی نمی داند که صفحه قبل این درخواست
چه بوده است .در اینجا چه مشکلی پیش می آید؟
وقتی سرویسدهنده وب هیچ اطالعاتی از دادههای درخواستهای قبلی ندارد و تفاوتی بین کاربران قائل نیست،
چگونه اطالعات سفارش گز برای علی و سفارش پسته برای حسن ثبت شود .اطالعاتی که بین صفحات مختلف
جابهجا میشود ،باید در جایی ثبت شود .این اطالعات یا باید در سمت سرویسدهنده وب یا در سمت سرویس
گیرنده وب و یا در هنگام انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر ذخیره شود .راههای انتقال اطالعات بین صفحات وب
عبارتاند از:
 Sessionاطالعات را در سمت سرویس دهنده ذخیره می کند.
 Coockieاطالعات را در مرورگر کاربر و در سمت سرویس گیرنده ذخیره می کند.
 Query stringبرای انتقال اطالعات از صفحه ای به صفحه دیگر استفاده می شود.
در این بخش از  seesionبرای ذخیره اطالعات صفحات و تفکیک کاربران و دسترسی به درخواست های قبلی
استفاده خواهیم کرد .وقتی کاربر برای بار اول از سرویس دهنده وب درخواستی می کند برای ذخیره اطالعات
کاربر متغیرهایی ایجاد می شود .سرویس دهنده وب وقتی می خواهد به درخواست پاسخ دهد ،یک شماره
منحصر به فرد تولید می کند و به همراه این درخواست ارسال می کند .این شناسه منحصر به فرد یا  idاساس
کار  sessionاست و از این به بعد در هر درخواست و پاسخ جابه جا می شود.
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فرض کنید علی صفحه ورود به تارنما را درخواست کرده است .سرویس دهنده وب به همراه صفحه ورود
این  idرا ارسال می کند .علی نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کرده ،روی دکمه ورود کلیک می کند .یک
درخواست جدید شکل می گیرد .در درخواست جدید نام کاربری و گذرواژه به همراه  idبه سرویس دهنده
ارسال می شود .سرویس دهنده در  sessionبرای این شماره  ،idنام علی را درج می کند و در پاسخ ،صفحه
مخصوص علی به همراه همان  idرا به مرورگر علی ارسال می کند .حال اگر علی در صفحه گز درخواست
ثبت سفارش کرده است ،شماره  idهمراه این صفحه و نوع و تعداد سفارش به سرویس دهنده ارسال می شود.
سرویس دهنده با این  idمتوجه می شود که این سفارش مربوط به علی است .وقتی حسن نیز همین مراحل
را تکرار کرد اطالعات او با  idدیگری در سرویس دهنده ذخیره می شود .به این ترتیب درخواست های علی از
یکدیگر و از درخواست های حسن جدا می شود.
در پایان عملیات باید حافظه ای که برای ذخیره اطالعات کاربران اشغال شده است ،آزاد شود .اگر این کار
صورت نگیرد حافظه در سمت سرویس دهنده به سرعت پر می شود و سرویس دهنده توان پاسخگویی به
کاربران جدید را نخواهد داشت .به همین دلیل اطالعات  sessionبا بستن مرورگر کاربر یا زدن دکمه خروج
از تارنما و یا در فاصله های زمانی محدود پاک می شود .به عنوان مثال علی وقتی مرورگر خود را می بندد،
شماره  idو متغیرهای ایجاد شده مربوط به علی از بین می روند.
آرایه $_SESSION
کاربر در تارنما دارای دو وضعیت است .کاربری که هنوز  loginنکرده است و کاربری که  loginکرده است.
با توجه به اینکه سرویس هایی که در صفحات وب به کاربر ارائه می شود به وضعیت کاربر بستگی دارد ،باید از
وضعیت کاربر در تمام صفحات وب اطالع داشته باشیم .برای این منظور از  sessionاستفاده کرده ،وضعیت
کاربر را در  sessionذخیره می کنیم.
 sessionیک پرونده در پوشه موقت روی سرویس دهنده ایجاد می کند ،که متغیرهای ثبت شده در sessionو
مقادیر آنها در آن پرونده نگهداری و ذخیره می شوند .یکی از روش های دسترسی به این اطالعات در صفحات
مختلف تارنما بهره گیری از آرایه  $_SESSIONاست.
تعریف متغیر و مقداردهی آن در session

;مقدار = ]"نام متغیر"[$_SESSION

تابع session_start
برای اینکه بتوان از آرایه  $_SESSIONاستفاده کرد باید تابع  session_startرا فراخوانی کرد .قبل از
فراخوانی تابع  session_startنباید دستوری از جنس  HTMLیا مشابه آن وجود داشته باشد .درصورتی که
قبل از فراخوانی این تابع مث ً
ال با  echoعبارتی را نمایش داده باشید با خطا و عدم کارکرد صحیح  sessionها
مواجه خواهید شد.
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به مثال زیر دقت کنید :

یادداشت

در هر یک از صفحات وب که می خواهید از متغیرهای  sessionاستفاده کنید ،باید در ابتدای صفحه
وب مورد نظر تابع  session_startرا فراخوانی کنید.
به سادگی با استفاده از تابع  issetمی توانید وجود یا عدم وجود یک متغیر در  sessionرا بررسی کنید.
  کارگاه  1محاسبه تعداد بازدید کاربر از صفحه وب
 ١یک پرونده جدید با نام  visit.phpایجاد کنید.
دستورهای زیر را وارد کنید.
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 2پرونده را در پوشه  wwwذخیره کنید.
 ٣با استفاده از  localhostپرونده  visit.phpرا اجرا کنید.
بعد از اولین اجرا خروجی را مشاهده کرده ،با زدن کلید به روزرسانی ( )Refreshمرورگر ،دوباره پرونده را اجرا
کنید .این کار را چندین بار انجام دهید و تغییرات ایجاد شده در خروجی را بررسی کنید.
 ٤با استفاده از  localhostپرونده  visit.phpرا یک بار دیگر اجرا کنید.
خروجی چیست؟ چرا؟
 ٥پرونده ای با نام  reset.phpایجاد کرده ،کد زیر را در آن بنویسید.

تابع unset
برای حذف محتوای یک متغیر از تابع  unsetاستفاده می شود.
شکل کلی تابع unset

;)نام متغیر( unset

 ٦عملكرد پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی عملکرد پرونده  reset.phpکارهای زیر را انجام دهید.
ـ برنامه  reset.phpو  visit.phpرا در دو  tabیک مرورگر اجرا کنید.
ـ صفحه  visit.phpرا چند بار  refreshکنید و خروجی را مشاهده کنید.
ـ صفحه  reset.phpرا  refreshکنید.
ـ به صفحه  visit.phpرفته ،آن را  refreshکنید و خروجی را مشاهده کنید.
خروجی آن چه تغییری کرد؟ چرا؟
فعالیت
کارگاهی
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برنامه ای به زبان  phpبنویسید که نام یک رنگ را در متغیری با نام دلخواه در  sessionذخیره کند و با
زدن دکمه تأیید به صفحه جدیدی وارد شود که رنگ پس زمینه آن معادل با مقدار متغیر  sessionباشد.
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تابع session_unset
برای حذف همه متغیرهای تعریف شده در  sessionاستفاده می شود .این تابع آرگومان ورودی ندارد.
تابع session_destroy
برای از بین بردن و حذف کامل پرونده ایجاد شده برای  sessionدر وب سرویس استفاده می شود .با استفاده
از این تابع همه متغیر های تعریف شده در  sessionنیز حذف خواهند شد .این تابع آرگومان ورودی ندارد.
به مثال دقت کنید :

  کارگاه  2تشخیص ورود کاربر به فروشگاه
بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه کاربر عضو و مهمان دسته بندی می شوند .کاربر عضو برای ورود به تارنما
باید  loginکند و بازدیدکننده ای که  loginنکرده است ،کاربر مهمان است .در این کارگاه وضعیت کاربر و نام
واقعی او را در  sessionذخیره می کنیم.
 ١پرونده  action_login.phpرا باز کرده ،دستورهای صفحه بعد را تکمیل کرده ،در محل مشخص
شده اضافه کنید.
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 2پرونده  header.phpرا بازکرده،
دستورهای زیر را به ابتدای پرونده
اضافه کنید.
با توجه به اینکه پرونده  header.phpدر همه صفحات وب فروشگاه  includeشدهاست ،با اضافهکردن تابع
 session_startبه این پرونده ،تابع در تمام صفحات اجرا میشود و به سادگی میتوان از آرایه $_SESSION
برای مدیریت متغیرهای  sessionاستفاده کرد.
 ٣با توجه به وضعیت کاربر منوی سرصفحه را تغییر دهید.
دستور  navمربوط به منوها در پرونده  header.phpرا به صورت صفحة بعد تغییر دهید.
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 ٤خروج كاربر از تارنما را كدنويسي كنيد.
یک پرونده جدید با فرمت  phpو به نام  logoutایجاد کنید و دستورهای زیر را برای خروج کاربر از تارنما
بنویسید و پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.

 ٥عملكرد  sessionرا بررسي كنيد.
با کلیک روی پیوند ورود به تارنما و وارد كردن نام کاربری و گذرواژه صحیح ،عملکرد  sessionو پیام های
منوی اصلی را بررسی کنید.
در شکل  1پس از ورود موفقیت آمیز پیام مناسبی نمایش داده می شود ولی متن و پیوند ورود به تارنما هنوز
تغییر نکرده است .برای بررسی نهایی روی پیوند صفحه اصلی در منوی باالی تارنما کلیک کنید.

شکل 1ـ ورود موفق به تارنما
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شکل 2ـ خروج از تارنما
فعالیت
کارگاهی

با استفاده از تابع  unsetپرونده وب پویای  logout.phpرا بازنویسی کنید.

  کارگاه  3تشخیص نوع کاربر
تا این مرحله بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه میهمانان و کاربران تقسیم شده اند .کاربران نیز به دو گروه
کاربران عمومی و مدیران تقسیم می شوند .در جدول  usersفیلدی با نام  typeبه همین منظور پیش بینی
شده است که مقدار  0در این فیلد برای کاربر عمومی و مقدار  1برای مدیر درنظرگرفته شده است.
در این کارگاه با توجه به فیلد  typeنوع کاربر (مدیر یا کاربر عمومی) را تشخیص داده ،در  sessionذخیره می کنیم.
پرونده  action_login.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.
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فعالیت
کارگاهی

بعد از ورود موفق به تارنما در نوار آدرس مرورگر به  صورت دستی ،نشانی ورود و ثبت نام را بنویسید.
خروجی نمایش داده شده را بررسی کنید.
  کارگاه  4ایجاد محدودیت دسترسی
سطح دسترسی کاربر به صفحات تارنما با توجه به نوع و وضعیت کاربر تعیین می شود .برای مثال هنگامی که
کاربر وارد تارنما می شود ،نباید بتواند دوباره ثبت نام کاربر جدید را انجام دهد و همچنین اگر به صورت دستی
در نوار نشانی نام پرونده  login.phpرا وارد کند ،نباید اجازه ورود مجدد داشته باشد.
در این کارگاه قصد داریم دسترسی به پرونده های  login.phpو  register.phpرا با توجه به نوع و وضعیت
کاربر محدود کنیم.
 ١پرونده  login.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.

2

پرونده  register.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.
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 ٣به وسيله مرورگر وارد پرونده هاي ديگر شويد.
تغییرات پرونده ها را ذخیره کرده ،با وارد كردن حساب کاربری صحیح بعد از ورود موفق به تارنما تالش کنید
به وسيله مرورگر وارد پرونده های  login.phpو  register.phpشوید.
فعالیت
کارگاهی

در کارگاه قبل بعد از ورود موفق ،در صورتی که کاربر بخواهد وارد صفحه ثبت نام شود ،به پرونده
 index.phpمنتقل می شود .شرایطی را ایجاد کنید که به جای انتقال به پرونده  index.phpپیام
مناسبی در یک صفحه جدید به کاربر نمایش داده شود .توجه داشته باشید صفحه جدید باید دارای
قالب اصلی تارنما باشد.
  کارگاه  5ایجاد نمون برگ ثبت محصوالت فروشگاه
در این کارگاه صفحه ثبت محصوالت فروشگاه را با ایجاد نمون برگ شکل  3طراحی می کنیم.

شکل3ـ نمون برگ ورود محصوالت
١

جدول  productsرا در پایگاه داده  shop_dbایجاد کنید (جدول.)1
جدول1ـ ساختار فیلدهای جدول products
نام فیلد
pro_code

نوع داده

اندازه

توضیحات فیلد

INT

10

کد کاال (کلید اصلی)

200

نام کاال

INT

10

تعداد موجودی

FLOAT

ـــ

قیمت کاال

80

نام پرونده تصویرکاال

ـــ

توضیحات کاال

VARCHAR pro_name
pro_qty
pro_price

VARCHAR pro_image
pro_detail
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 2نمون برگ دريافت مشخصات را ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  admin_products.phpایجاد کرده ،دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت
مشخصات محصوالت فروشگاه بنویسید .پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.

برای چیدمان مناسب اجزای نمون برگ ،آن را در یک جدول طراحی کرده ایم.
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 ٣خروجي نمون برگ را مشاهده كنيد.
تارنما را باز کنید و با وارد کردن نام پرونده  admin_products.phpدر نوار نشانی مرورگر خروجی نمون
برگ ایجاد شده را مشاهده کنید.
 ٤پرونده  header.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.

٥
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پرونده  action_login.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.
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 ٦با نام کاربری  adminو گذرواژه  adminوارد شوید.
این نام و گذرواژه را در فعالیت های کارگاهی قبلی به عنوان یک کاربر مدیر ایجاد کرده اید .پس از ورود ،به
صفحه ثبت محصوالت وارد می شوید (شکل .)4

شکل4ـ صفحه ثبت محصوالت

 ٧از ورود کاربران عادی به صفحه ثبت محصوالت جلوگیری کنید.
پرونده  admin_products.phpرا بازکرده ،دستورهای زیر را برای محدود کردن دسترسی به صفحه مدیریت
محصوالت برای مدیران تارنما تکمیل کرده ،در محل مشخص شده اضافه کنید.

فعالیت
کارگاهی

با نام کاربری و گذرواژه یک کاربر عادی وارد تارنما شوید و با نوشتن نام پرونده admin_products.php

در نوار نشانی مرورگر تالش کنید وارد این صفحه شوید .این کار را برای یک کاربر با سطح دسترسی
مدیریت تارنما آزمایش کنید .نتایج را باهم مقایسه کنید.
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جدول ارزشیابی شایستگیهای غیرفنی ،ایمنی ،بهداشت و توجهات زیستمحیطی
شایستگی ها

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

شایستگی های مسئولیتپذیری ،کنترل و پایش
غیرفنی استانداردهای عملکردی ـ زبان فنی
ایمنی و
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات
زیست محیطی

ایجاد فروشگاه بر خط کاهش
سفرهای درون و برون شهری

نگرش

نتایج
ممکن
قابل
قبول

غیر قابل
دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر قبول
جهت هدایت کاربر به صفحات وب

استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی) نمره
کنترل نهایی تارنما شامل بررسی صحت
پیوندها و سطوح دسترسی کاربران ،توجه
2
به همه حاالت ممکن برای اعتبارسنجی
اطالعات ورودی ـ حفاظت از تجهیزات کارگاه

توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه 1

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

ارزشیابی مرحله 1
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد (شاخصها/داوری/نمره دهی) نمره

باالتر از ایجاد  – SESSIONنگهداری اطالعات
مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار حد انتظار موردنیاز با استفاده از  SESSIONـ ایجاد 3
محدودیت دسترسی کاربران ـ رفع خطا
به کارگیری  IDEطراحی صفحات وب ،نرمافزار
شبیهساز وبسرور و مرورگر
Session
استاندارد وب روی آن نصب باشد .در حد ایجاد  – SESSIONنگهداری اطالعات
2
انتظار موردنیاز با استفاده از SESSION
زمان 20:دقیقه
پایینتر از ایجاد SESSION

حد انتظار
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ارسال پرونده به سرویسدهنده میزبان
در این مرحله باید کاربری با دسترسی مدیریت اقدام به ثبت کاالهای فروشگاه برخط کند .با توجه به اینکه
باید عکس هر کاال را در نمون برگ دریافت اطالعات کاال وارد کند به مفاهیم مربوط به ارسال پرونده ها به
سرویس دهنده میزبان می پردازیم.
تابع basename
این تابع مسیر کامل یک پرونده را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی نام و پسوند پرونده را به صورت یک
رشته برمی گرداند.
شکل کلی تابع basename
; )مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای(  = basenameنام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:
خروجی مثال باال به صورت زیر است:

1) php.ini

تابع file_exists
این تابع مسیر کامل یک پرونده یا یک پوشه را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی وجود یا عدم وجود آن را
به صورت یک مقدار منطقی  trueیا  falseبرمی گرداند.
شکل کلی تابع file_exists
; )مسیر کامل یک پرونده یا پوشه و نام آن به صورت رشته ای(  = file_existsنام متغیر

به مثال زیر دقت کنید:
خروجی:

فعالیت
کارگاهی

مثال باال را در یک پرونده بنویسید .آن را اجرا کرده ،خروجی را بنویسید.
255

تابع pathinfo
این تابع مسیر کامل یک پرونده و یک شناسه ثابت را از ورودی دریافت کرده ،در خروجی یک آرایه انجمنی
از اطالعات پرونده و مسیر دسترسی به آن را برمی گرداند (جدول.)2
شکل کلی تابع pathinfo
;)نام شناسه    ,مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای( = pathinfoنام متغیر
جدول2ـ شناسه های تابع pathinfo
نام شناسه

توضیحات شناسه

PATHINFO_DIRNAME

مسیر و نام پوشه های پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_BASENAME

نام و پسوند پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_EXTENSION

پسوند پرونده را برمیگرداند.

PATHINFO_FILENAME

نام را بدون پسوند پرونده برمیگرداند.

به مثال زیر دقت کنید :
خروجی:

فعالیت
کارگاهی

مثال باال را در یک پرونده بنویسید .آن را اجرا کرده ،خروجی را بنویسید.

تابع getimagesize
این تابع در ورودی مسیر کامل و نام یک تصویر را دریافت کرده ،در خروجی به صورت یک آرایه انجمنی
اطالعات کاملی از تصویر را برمی گرداند .در صورتی که پرونده ورودی از نوع تصویری نباشد ،خروجی این تابع
 falseخواهد بود (جدول .)3
شکل کلی تابع getimagesize
; )مسیر کامل و نام یک پرونده تصویری به صورت رشته ای(  = getimagesizeنام متغیر
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جدول3ـ اندیس های آرایه انجمنی خروجی تابع getimagesize

اندیس انجمنی آرایه در خروجی

توضیحات

مثال در خروجی

0

عرض تصویر بر اساس پیکسل

275

1

ارتفاع تصویر بر اساس پیکسل

183

3

عرض و ارتفاع تصویر به صورت
رشته ای

"width="275
"height="183

bits

تعداد بیت های رنگ تصویر

8

channels

تعداد کانال های رنگ تصویر

3

mime

نوع تصویر

image/jpeg

به مثال زیر دقت کنید:

فعالیت
کارگاهی

برنامه باال را در یک پرونده نوشته ،آن را اجرا کنید .با استفاده از  view page sourceکدها را مشاهده
کنید و با کد نوشته شده در پرونده مقایسه کنید.
آرایه $_FILES
 $_FILESیک آرایه انجمنی است که اطالعات پرونده را نگهداری می کند .نام یک شی ء از نوع برچسب
( fileنام پرونده) و یک شناسه ثابت ،کلیدهای این آرایه هستند .محتوای عناصر این آرایه اطالعات پرونده
دریافتی است (جدول.)4
روش استفاده از آرایه $_ FILES

;]"نام شناسه"[]"نام برچسب از نوع $_FILES[" file
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جدول4ـ شناسه های آرایه $_FILES
نام شناسه

توضیحات شناسه

مثال

name

نام و پسوند پرونده ورودی را برمیگرداند.

images6.jpg

type

نوع پرونده ورودی را برمیگرداند.

image/jpeg

مسیر محلی و نام پرونده ورودی را برمیگرداند که در \C:\Users \medu\ AppData\ Local\ Temp
 tmp_nameسیستم کاربر بهصورت موقت با نامی جدید ذخیره
php360F.tmp

شده است.

error

شماره خطای ایجاد شده را برمیگرداند.

0

size

اندازه و حجم پرونده ورودی را بر حسب بایت
بر   می گرداند.

14763

تابع move_uploaded_file
این تابع یک پرونده را از مسیر مبدأ به مسیر مقصد انتقال می دهد .ورودی این تابع مسیر و نام پرونده در
مبدأ و مسیر و نام پرونده در مقصد است .خروجی تابع در صورت موفقیت آمیز بودن انتقال پرونده به مقصد
 trueو در صورت عدم موفقیت  falseاست .درصورتی که پرونده ای هم نام در مقصد وجود داشته باشد ،پرونده
جدید جایگزین خواهد شد .این تابع فقط پرونده هایی را می تواند به مقصد منتقل کند که از طریق POST
در یک نمون برگ ارسال شده باشند.
شکل کلی تابع move_uploaded_file
; )مسیر و نام پرونده در مقصد  ,مسیر و نام پرونده در مبدأ(  = move_uploaded_fileنام متغیر

  کارگاه  6ثبت محصوالت
در این کارگاه اطالعات محصوالتی را که کاربر از طریق نمون برگ ثبت محصوالت وارد می کند به جدول
محصوالت( )productsپایگاه داده منتقل می کنیم.
 ١يك پرونده جديد با سطح دسترسي براي مدير ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  action_admin_products.phpایجاد کرده ،دستورهای زیر را برای محدود کردن
سطح دسترسی این صفحه فقط برای کاربران مدیر وارد کنید.
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 2فيلدهاي خالي را بررسي كنيد.
دستورات زیر را برای بررسی خالی نبودن فیلدهای نمون برگ اطالعات کاال ،به دستورهای باال اضافه کنید.

 ٣اتصال به پايگاه داده ايجاد كنيد.
دستورات الزم را برای اتصال به پایگاه داده ،به دستورهای باال اضافه کنید.
 ٤برای ذخیرة تصاویر کاالها ،ساختار درختی
مقابل را ایجاد کنید.

 ٥ذخيره سازي پرونده را انجام دهيد.
برای نگهداری مسیر ذخیره سازی نام و پسوند پرونده تصویری ،دستورات زیر را به پرونده اضافه کنید.

 ٦قالب پرونده را بررسي كنيد.
برای اطمینان از اينكه پرونده ارسال شده ،قالب تصويري دارد ،دستورات زیر را اضافه کنید.
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 ٧وجود پرونده تصويري را بررسي كنيد.
برای بررسی عدم وجود پرونده تصویری هم نام در سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

 ٨حجم پرونده را بررسي كنيد.
برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده های تصویری با حجم بیشتر از  500کیلو بایت دستورهای زیر را
اضافه کنید.

 ٩نوع پرونده ارسالی را بررسي كنيد.
برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده های تصویری متفرقه یا غیرتصویری دستورهای زیر را اضافه کنید.

 10پرونده را به سرويس دهنده ارسال كنيد.
برای ارسال پرونده تصویری به سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

 11مشخصات كاال را درج كنيد.
دستورهای صفحه بعد را برای درج مشخصات کاال در جدول  productsبه دستورهای باال اضافه کنید.
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 12پرونده را در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
 13اطالعات را ثبت كنيد.
برای ثبت اطالعات کاال با نام کاربری و گذرواژه ای وارد تارنما شوید که دسترسی مدیریتی داشته باشد.
اطالعات یک کاال را وارد کرده ،تصویری برای آن انتخاب کنید .ارسال پرونده تصویری به سرویسدهندۀ میزبان
(مسیر  )images/productsرا بررسی کنید و از ذخیره اطالعات در جدول  productsاز طریق phpmyadmin
اطمینان حاصل کنید.

ارزشیابی مرحله 2
مراحل کار

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها /داوری /نمره دهی)

نمره

تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده ـ
باالتر از بررسی قالب و وجود پرونده ـ ارسال
مكان :كارگاه استاندارد رایانه
3
حد
تجهيزات :رایـانهای کـه نـرمافـزار انتظار پرونده ـ تعیین اطالعات پرونده ارسالی
ـ ذخیره پرونده ارسالی ـ رفع خطا
 IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار
بارگذاری
شبیه ساز وب سرور و مرورگر
تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده  ـ بررسی
پرونده استاندارد وب روی آن نصب باشد ـ در حد
قالب و وجود پرونده ـ تعیین اطالعات 2
انتظار
پرونده تصویر
پرونده ارسالی ـ ذخیره پرونده ارسالی
زمان 20:دقیقه
پایین تر از
1
تعیین نام ،مسیر و اندازه پرونده
حد انتظار
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تابع substr
آیا تاکنون برای خرید اینترنتی به تارنمای فروشگاه برخط مراجعه کرده اید و سفارش خرید کاالیی را داده اید؟
برای خرید الزم است که فهرست کاالهای فروشگاه را مشاهده کنید و مشخصات کاالی موردنظر خود را با
جزییات بیشتری مانند امکانات و قیمت آن بررسی کنید.
مشخصات کاال در فروشگاه برخط به صورت کامل در یک رشته ذخیره می شود؛ ولی الزم نیست همیشه تمام
این مشخصات دیده شود ،بلکه نمایش بخش کوچکی از آن کفایت می کند .تابع  substrبخشی از یک رشته
را برمی گرداند.
شکل کلی تابع substr
;)تعداد نویسه ها ،اندیس شروع اولین نویسه ،رشته یا متغیر رشته ای( = substrنام متغیر

ـ اندیس اولین نویسه  0است.
ـ نوشتن تعداد نویسه ها اجباری نیست.
ـ نوشتن اعداد منفی برای اندیس شروع اولین نویسه باعث می شود بررسی رشته به صورت معکوس انجام شود.
به مثال زیر توجه کنید:

فعالیت
کارگاهی

به صورت نمونه تعدادی محصول ایرانی را وارد جدول محصوالت کنید .پیشنهاد می شود از محصوالت
کشاورزی ،سوغات شهرها یا استان ها و موارد مشابه استفاده شود.
  کارگاه  7مشاهده محصوالت فروشگاه برخط
در این کارگاه فهرست محصوالت فروشگاه را به همراه بخشی از مشخصات آنها در تارنما نمایش میدهیم ،بهگونهایکه
در هر سطر سه محصول دیده شود و امکان دیدن مشخصات کامل محصول با کلیک روی آن را فراهم میکنیم
(شکل  .)5با کلیک روی هر محصول کاربر به صفحهنمایش مشخصات محصول( )product_detailمنتقل میشود.
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شکل   5ـ فهرست محصوالت

 ١پرونده  index.phpرا بازکنید.
 2عبارت محصوالت را حذف کرده ،در محل مشخصشده دستورات اتصال به پایگاه داده را وارد
کنید.
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٣

دستورهای پرس وجوی نمایش همه محصوالت فروشگاه را وارد کنید.

٤

طبق راهنمای زیر جدول نمایش محصوالت را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.
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در ارسال اطالعات  formبا استفاده از روش  GETداده های عناصر  formدر نوار آدرس صفحه وبی که در
ویژگی  actionفرم تعیین شده است قابل مشاهده است و در آن صفحه می توان با استفاده از آرایه $_GET
به همه داده های ارسال شده از طریق شناسه های عناصر دسترسی پیدا کرد .به همین صورت می توانید
به صورت مستقیم با استفاده از برچسب < >aنیز پس از تعریف شناسه های مورد نیاز در صفت  hrefداده های
مورد نیاز را به صفحه ای دلخواه ارسال کنید و از طریق آرایه  $_GETبا مشخص کردن شناسه ای که در
نوار آدرس تعریف کرده اید ،به آن دسترسی پیدا کنید .همچنین شما می توانید با استفاده کردن از عالمت
جداکننده & در نوار آدرس چند شناسه مستقل به همراه داده های متفاوتی را به صفحه وب پویای مقصد
ارسال کنید .داده هایی که بعد از عالمت = برای هر شناسه ارسال می شوند ،می توانند در زمان طراحی
به صورت ثابت یا با استفاده از دستورات  phpدر زمان اجرا به صورت پویا ایجاد شوند.
به مثال زیر توجه کنید .

در این نمونه داده های  aliو  18به صورت ثابت برای شناسه های  score ،nameمقداردهی شده اند
کنجکاوی

در کد مرحله  4شناسه  idبه چه منظور استفاده شده است؟

 ٥پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
با کلیک روی پیوند صفحه اصلی از منوی باالی سایت از نمایش فهرست همه محصوالت اطمینان حاصل
کنید .شکل  5محصوالت واردشده نمونه در جدول  productsرا نمایش می دهد .فهرست محصوالت برای
میهمانان ،اعضا و مدیران تارنما نمایش داده می شود.
فعالیت
کارگاهی

شرایطی فراهم کنید که فقط محصوالت فروشگاه برای اعضای تارنما نمایش داده شوند .بعد از انجام
این کار و اطمینان از صحت ایجاد این محدودیت ،دستوراتی که برای انجام این کار اضافه کرده اید را
 Commentکنید.
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مراحل کار

نمایش اطالعات
پایگاه داده تحت
وب

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

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها /داوری /نمره دهی)

نمره

نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه
باالتر از داده تحت وب ـ نمایش بخشی از
3
مکان :کارگاه استاندارد رایانه حد انتظار محتوای یک فیلد متنی ـ ایجاد
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
پیوندهای مورد نیاز ـ رفع خطا
 IDEطراحی صفحات وب،
نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه
نرم افزار شبیه ساز وب سرور ـ
در حد
داده تحت وب ـ نمایش بخشی از 2
مرورگر استاندارد وب روی آن
انتظار
محتوای یک فیلد متنی
نصب باشد.
زمان 20:دقیقه
پایین تر از نمایش بخشی از محتوای یک فیلد
1
حد انتظار متنی

  کارگاه  8ایجاد صفحۀ اختصاصی محصول
در این کارگاه صفحۀ نمایش محصول با جزئیات کامل شامل قیمت ،توضیحات و تعداد موجودی را ایجاد میکنیم
(شکل  .)6صفحهای که با کلیک روی محصول در فهرست محصوالت به آن منتقل خواهیم شد .در این صفحه
پیوند "سفارش و خرید پستی" برای کاربر وجود دارد که کاربر را به صفحه سفارش( )order.phpبرای خرید
نهایی منتقل میکند.

شکل 6ـ جزئیات محصول انتخابی
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 ١اتصال به پايگاه داده ايجاد كنيد.
یک پرونده جدید با نام  product_detail. phpدر پوشه  iranianshopایجاد کرده ،دستورهای زیر را تکمیل
کنید.

2

دستورهای پرس وجوی نمایش جزئیات محصول انتخاب شده را وارد کنید.

٣

طبق کد زیر جدول نمایش جزئیات محصول را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.
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 ٤پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
با کلیک روی تصویر یک کاال از نمایش جزئیات کاالی انتخابی اطمینان حاصل کنید.
  کارگاه  9فرم ثبت سفارش محصول
در این کارگاه مشخصات کاربر و نوع کاربر را در یک  sessionذخیره می کنیم .فرم ثبت سفارش محصول را
ایجاد کرده ،با توجه به قیمت و تعداد سفارش محصول مبلغ قابل پرداخت را محاسبه می کنیم .با کلیک دکمه
خرید محصول ،صحت اطالعاتی که کاربر وارد کرده را بررسی می کنیم .تصویر محصول را به همراه بخشی از
توضیحات ،قیمت و تعداد موجودی در سمت چپ نمایش می دهیم (شکل .)7

شکل 7ـ فرم ثبت سفارش محصول

 ١نام کاربر و وضعیت  loginکاربر را در  SESSIONذخیره کنید.
تا تکمیل ثبت سفارش کاربر باید به مشخصات کاربر دسترسی داشته باشیم؛ بنابراین الزم است که
مشخصات کاربر را در  sessionذخیره کنیم تا در صفحات دیگر هم به آن دسترسی داشته باشیم .در
پرونده  action_login.phpکد صفحة بعد را برای ذخیره نام کاربری داخل یک  SESSIONوارد کرده،
تغییرات را ذخیره کنید.
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 2پرونده سفارش محصول را ایجاد کنید.
یک پرونده جدید با نام  order.phpدر پوشه  iranianshopایجاد کرده ،کدهای زیر را برای اتصال به پایگاه
داده و دریافت کد محصول سفارش داده شده از نوار آدرس وارد کنید.

 ٣ورود كاربر را بررسي كنيد.
کدهای صفحة بعد را برای تشخیص اینکه کاربر وارد سایت شده است یا خیر وارد کنید.
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 ٤اطالعات محصول انتخابی را در آرایه ذخیره کنید.
کدهای زیر را برای ایجاد پرس وجوی دریافت اطالعات محصول انتخابی و ایجاد فرم سفارش تکمیل کرده،
در پرونده بنویسید.

 ٥اطالعات محصول انتخابی را در فرم نمایش دهید.
کدهای زیر را جهت ایجاد جدول مشخصات کاالی سفارش داده شده وارد کنید.
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ادامه کدهای ایجاد فرم و جدول سفارش محصول را به شکل زیر وارد کنید.

 ٦مبلغ قابل پرداخت را محاسبه کنید.
کدهای جاوا اسکریپت را برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت وارد کنید.
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 7مشخصات کاربر را در آرایه ذخیره کنید.
برای دسترسی به رکورد مشخصات کاربر واردشده به تارنما ،کدهای پرس وجوی زیر را وارد کنید.

 8سه کادر متن برای نام کاربر ،شماره تماس و نشانی مقصد قرار دهید.
کد نمایش مشخصات کاربر واردشده به تارنما ،دریافت شماره تماس و نشاني دریافت محصول را وارد کنید.
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 9صحت ورود اطالعات را در رویداد کلیک دکمه «خرید محصول» بررسی کنید.
کد مربوط به دکمه خرید محصول و بررسی صحت ورود اطالعات فرم سفارش را وارد کنید.
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 10اطالعات محصول سفارش داده شده را نمایش دهید.
کد نمایش محصول سفارش داده شده در سمت چپ پوسته سایت را وارد کنید.

 11پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
یک محصول نمونه را سفارش دهید.
درصورتی که کاربر در هنگام سفارش محصول با حساب کاربری خود به سایت وارد نشده باشد با محدودیت
و پیام مناسب مواجه می شود(شکل .)8

شکل 8ـ صفحه وب در صورت معتبر نبودن کاربر
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فعالیت
کارگاهی

یک محصول را سفارش دهید و تعداد سفارش را بیشتر از موجودی انبار و سایر ورودی ها را با شرایط
مختلف وارد کنید که باعث ایجاد خطا شود .از صحت عملکرد فرم ثبت سفارش تا قبل از ثبت نهایی
اطمینان حاصل کنید.
تابع date
در ثبت سفارش کاربر الزم است که تاریخ و زمان سفارش را در پایگاه داده ذخیره کنیم ،به این منظور از تابع date
استفاده میکنیم که تاریخ و زمان جاری سیستم را به میالدی بر اساس تنظیمات سرویسدهنده برمیگرداند.
شکل کلی تابع date

;) "قالب نمایش تاریخ" ( = dateنام متغیر

در این پروژه فقط از قالب  y-m-dاستفاده شده است.
به مثال های زیر دقت کنید:

  کارگاه  10ثبت نهایی سفارش محصول
در این کارگاه سفارش کاربر را به همراه زمان سفارش در پایگاه داده ذخیره می کنیم تا پس از بررسی های
الزم محصول را برای سفارش دهنده ارسال کنیم .ابتدا جدول سفارش را در پایگاه داده ایجاد کرده ،سپس
اطالعات سفارش کاربر را در آن درج می کنیم.
 ١جدول سفارش محصول را ایجاد کنید.
جدول سفارش محصول را طبق ساختار صفحة بعد با نام  ordersدر پایگاه داده  shop_dbایجاد کنید.
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نوع داده

نام فیلد
id

INT

VARCHAR username
orderdate

DATE

pro_code

INT

pro_qty

INT

pro_price

تاریخ سفارش محصول
10
10

FLOAT

VARCHAR mobile
VARCHAR address
VARCHAR trackcode
state

اندازه
10
30

INT

توضیحات فیلد
کد سفارش (کلید اصلی و افزایش خودکار)
نام کاربری سفارش دهنده محصول

11
400
24
1

کد محصول سفارش داده شده
تعداد یا مقدار سفارش محصول
قیمت پایه محصول
شماره تماس خریدار
نشاني دریافت محصول
کد مرسوله پستی
وضعیت سفارش

فیلد  stateعددی بین  0تا  3است .هر عدد بیانگر وضعیت محصول سفارش داده شده به شرح زیر است:
2ـ ارسال شده 3ـ سفارش لغو شده است
0ـ تحت بررسی 1ـ آماده برای ارسال
 ٢ورود كاربر به تارنما و دريافت اطالعات را بررسي كنيد.
یک پروندۀ جدید با نام  action_order.phpبرای تشخیص ورود کاربر به سایت و دریافت اطالعات فرم
سفارش ایجاد کرده ،در پوشه  iranianshopذخیره کنید.
کد زیر را در پرونده بنویسید.
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٣
٤

کدهای اتصال به پایگاه داده را وارد کنید.
پرس وجوی درج رکورد محصول سفارش داده شده را وارد کنید.

 ٥پیام مناسب را به خریدار نمایش دهید.
در صورت موفقیتآمیز بودن اجرای پرسوجو ،برای نمایش پیام و اطالعات مناسب به خریدار کدهای زیر را وارد کنید.
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٦

از موجودی انبار ،تعداد محصوالت سفارش داده شده را کم کنید.

٧

تغییرات را ذخیره کنید و مراحل سفارش کاال را تا انتها طی کنید.

شکل 9ـ فرم سفارش محصول
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شکل 10ـ دریافت تأیید کاربر برای صحت اطالعات

شکل 11ـ گزارش ثبت سفارش به کاربر
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در خرید (شکل  )11با توجه به اینکه به مقدار  3کیلوگرم گز اعالی اصفهان خریداری شده است ،باید از
مجموع انبار کاال  3کیلوگرم کسر شود .قبل از خرید موجودی انبار  185کیلوگرم بود که پس از سفارش به
مقدار  182کیلوگرم تغییر پیدا می کند (شکل .)12

ارزشیابی مرحله 4

شکل 12ـ تغییر موجودی انبار پس از خرید

مراحل کار

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

نمایش نتایج
پرسوجو در
وب

مکان :کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات :رایانهای که نرمافزار
 IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار
شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد
وب روی آن نصب باشد.
زمان 20:دقیقه

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخص ها/داوری/نمره دهی)

نمره

نمایش اطالعات رکورد خاص ـ ثبت
درخواست کاربر در پایگاه داده تحت
باالتر از حد
وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده 3
انتظار
براساسدرخواستکاربرـاعتبارسنجی
اطالعات ورودی ـ رفع خطا
در حد
انتظار
پایین تر از
حد انتظار

نمایش اطالعات رکورد خاص ـ
ثبت درخواست کاربر در پایگاه داده
2
تحت وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه
داده براساس درخواست کاربر
نمایش اطالعات رکورد خاص

1

  کارگاه  11ویرایش محصوالت فروشگاه
در این کارگاه امکان ویرایش مشخصات محصول و حذف محصول را برای کاربر مدیر فراهم می کنیم.
 ١دستورات اتصال به پایگاه داده را به پرونده  admin_ products.phpاضافه کنید.
پرونده  admin_ products.phpرا بازکرده ،کدهای اتصال به پایگاه داده را به آن اضافه کنید.
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 ٢جدول فهرست محصوالت و مشخصات آنها را برای ویرایش ایجاد کنید.
ستون در انتهای پرونده وارد کنید.
کدهای مشخصشده زیر را برای نمایش فهرست محصوالت در یک جدول شش
ِ
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٣

پرونده را ذخیره کنید و با حساب کاربری مدیر وارد سایت شده ،خروجی را بررسی کنید.

شکل 13ـ صفحه مدیریت محصوالت

 ٤مشخصات محصول انتخاب شده را ذخیره کنید.
برای نمایش اطالعات محصول انتخاب شده ،کدهای صفحه بعد را پس از تکمیل کردن ،به ابتدای پرونده در
مکان مشخص شده اضافه کنید.
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 ٥مشخصات محصول انتخاب شده را در کادرهای متن نمایش دهید.
برای نمایش مشخصات محصول انتخاب شده به منظور ویرایش ،کدهای زیر را اضافه کنید.

283

 ٦پرونده را ذخیره کرده ،اجرا کنید.
روی پیوند ویرایش یکی از محصوالت ثبت شده کلیک کنید .نتیجه را بررسی کنید.

شکل 14ـ صفحه مدیریت محصوالت در وضعیت ویرایش
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 ٧مشخصات محصول را ویرایش کنید.
برای ویرایش مشخصات محصول انتخابشده ،در محل مشخصشده از پرونده action_admin_products.php
کدهای زیر را وارد کنید.

٨

پرونده را ذخیره کنید و مراحل ویرایش یک محصول را تا پایان دنبال کنید.
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تابع unlink
این تابع پروندهای را حذف میکند که در ورودی نام و مسیر کامل آن دادهشده است .درصورتیکه عملیات حذف
موفقیتآمیز باشد ،این تابع  trueو در غیر این صورت مقدار  falseرا برمیگرداند.
شکل کلی تابع unlink

; ("مسیر کامل و نام پرونده") = unlinkنام متغیر

به مثال زیر توجه کنید:

فعالیت
کارگاهی

با استفاده از کد نویسی پرونده ای با نام  contact.phpرا ایجاد کرده ،طبق شکل  15فرم ارتباط با ما
را ایجاد کنید .این پرونده را به منوی اصلی باالی سایت " ارتباط با ما " متصل کنید.
ـ فقط کاربران اجازه ارسال پیام داشته باشند.
ـ نام واقعی و رایانامه کاربر طبق شکل  15در کادرهای متن نمایش داده شود.
ـ تعداد نویسه های پیام حداقل  30نویسه باشد.
ـ بعد از کلیک روی دکمه ارسال اول برای ارسال از کاربر تأیید بخواهد .این کار را با جاوا اسکریپت
انجام دهید.
ـ برای ذخیره اطالعات فرم از پرونده ای بانام  action_contact.phpاستفاده شود.

شکل 15ـ صفحه وب ارتباط با ما
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فیلم

فیلم شماره  :11214مدیریت سفارش های کاربران
پس از مشاهده فیلم ،پروژه زیر را انجام دهید.

پروژه

ـ با استفاده از تغییر و کد نویسی در پروندههای  admin_products.phpو action_admin_products.php

بعد از تأیید کاربر برای دریافت مجوز حذف ،محصول انتخابشده را از فهرست کاالهای موجود در انبار حذف
کنید.
ـ با استفاده از کدنویسی پرونده ای به نام  admin_orders_manage.phpبرای مدیریت محصوالت
سفارش داده شده با سطح دسترسی مدیریت به این پرونده ایجاد کنید.
راهنمایی:
پیشنهاد می شود که یک جدول ایجاد کنید تا همه سفارش ها را نمایش دهد و آخرین ستون جدول
چند پیوند داشته باشد که با کلیک روی هرکدام وضعیت سفارش را تغییر دهد .پیشنهاد می شود
در پرونده ای که برای  actionایجاد می کنید برای حالت های مختلف سفارش از ساختار شرطی
 switch caseاستفاده کنید.

ارزشیابی مرحله 5
مراحل کار

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

مكان :كارگاه استاندارد رایانه
تجهيزات :رایانهای که نرمافزار
 IDEطراحی صفحات وب،
نرمافزار شبیهساز وب سرور و
ویرایش اطالعات مرورگر استاندارد وب روی آن
پایگاه داده تحت نصب باشد ـ پرونده تصویر
زمان 20:دقیقه
وب

نتایج
ممکن

استاندارد
(شاخصها/داوری/نمره دهی)

نمره

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطالعات 3
ـ حذف اطالعات پایگاه داده تحت وب ـ
باالتر از حد
ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب ـ
انتظار
تعیین سطح کاربر برای ویرایش و حذف
ـ رفع خطا
در حد
انتظار

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش 2
اطالعات ـ حذف اطالعات پایگاه داده
تحت وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده
تحت وب

پایین تر از ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش 1
حد انتظار اطالعات
معیار شایستگی انجام کار :
كسب حداقل نمره  2از مراحل به کارگیری  sessionو ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
كسب حداقل نمره  2از بخش شایستگیهای غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیستمحیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین  2از مراحل کار
287

جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ به کارگیری session

2ـ بارگذاری پرونده
3ـ نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
4ـ نمایش نتایج پرسوجو در وب
5ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب
استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش پایگاه داده و وب پویا و تعیین سطح دسترسی کاربران ،اطالعات نمون برگ را به سرویس دهنده ارسال کرده ،امکان مدیریت تارنما و ذخیره
وضعیت کاربر و درخواست را فراهم کند.
شاخص ها:
شماره مرحله کار

شاخص های مرحله کار

1

ایجاد  sessionـ نگهداری اطالعات مورد نیاز با استفاده از  sessionـ ایجاد محدودیت دسترسی کاربران برحسب نیاز ـ رفع خطا

2

بررسی قالب و وجود پرونده و ارسال پرونده مورد نظر ـ ذخیره پرونده ارسالی ـ رفع خطا

3

نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه داده تحت وب و یا بخشی از محتوای یک فیلد متنی برحسب نیاز ـ ایجاد پیوندهای مورد
نیاز ـ رفع خطا

4

نمایش اطالعات رکورد خاص در صورت نیاز ـ ثبت درخواست کاربر در پایگاه تحت وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده براساس
درخواست کاربر ـ اعتبارسنجی اطالعات ورودی ـ رفع خطا

5

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطالعات ـ حذف و ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب برحسب نیاز ـ تعیین سطح کاربر
برای ویرایش و حذف ـ رفع خطا

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان :کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها
تجهیزات :رایانه ای که نرم افزار  IDEطراحی صفحات وب ،نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد ـ پرونده های تصویر
زمان 100 :دقیقه (به کارگیری  20 sessionدقیقه ـ بارگذاری پرونده  20دقیقه ـ نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب  20دقیقه ـ نمایش نتایج پرس وجو
در وب  20دقیقه ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب  20دقیقه)
معیار شایستگی:
مرحله کار

ردیف
1

به کارگیری session

2

2

بارگذاری پرونده

1

3

نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

2

4

نمایش نتایج پرس وجو در وب

1

5

ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

1

شایستگی های غیر فنی ،ایمنی ،بهداشت ،توجهات زیست محیطی و نگرش:
مسئولیتپذیری ،کنترل و پایش استانداردهای عملکردی ـ زبان فنی
رعایت ارگونومی
ایجاد فروشگاه برخط کاهش سفرهای درون و برون شهری
دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر جهت هدایت کاربر به صفحات وب
میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 ،است.
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حداقل نمره قبولی از 3

نمره هنرجو

2

*
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه
درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق این امر در
اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی
نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب
این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت
محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و
هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به
شرح زیر اعالم می شود.
کتاب پیاده سازی سیستم های اطالعاتی و طراحی وب ـ کد 211288
ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

استان محل خدمت

1

مریم اطمینان فر

آذربايجان شرقي

13

محمدمهدی آهنگری

شهرستان های تهران

2

نوشین عسگرانی

اصفهان

14

علیرضا حمیدی

سيستان و بلوچستان

3

مهدیه مهدی پور

کرمان

15

نازلی سیدانزابی نژاد

خراسان رضوی

4

سید رضا صادقی

قزوين

16

پرهام محمدیان صبور

خراسان شمالي

5

مجید خضری

کرمان

17

آقا محمدی

گيالن

6

اعظم محمد زاده

شهرتهران

18

مرضیه شاددل

خراسان شمالي

7

صالح محمودآقائی

هرمزگان

19

سیده زهرا وزیری

يزد

8

زینب عباسی

قم

20

بتول حجتی

گلستان

9

مهرنوش نوبخت

فارس

21

حمید بهادری

آذربايجان غربي

10

زهرا مرادی نژاد

البرز

22

اردشیر جلیلیان

کرمانشاه

11

مریم کولیوند

ايالم

23

تاجما روزخوش

کهگيلويه وبويراحمد

12

مهناز درویشی

البرز

