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اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اّوالً با هم متحد باشد، و ثانیاً 
در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به 
کار است. باید کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءاهلل صادرات هم داشته 
باشیم. شما برادرها اآلن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.
ُه( َس ِسرُّ امام خمینی )ُقِدّ
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شرايط در حال تغيير دنياي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي 
كتاب هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه هاي 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. مهم ترين تغيير در كتاب ها، 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 

مي شود. در رشته تحصيلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:
١ـ شايستگي هاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانايي طراحی صفحات وب

٢ـ شايستگي هاي غير فني براي پيشرفت و موفقيت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهينه
٣ـ شايستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها

٤ـ شايستگي هاي مربوط به يادگيري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع ديگر
بر اين اساس دفتر تأليف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشاركت متخصصان برنامه ريزي درسي 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوين نموده اند كه مرجع اصلي و  فني  و حرفه اي و خبرگان دنياي كار مجموعه اسناد 

راهنماي تأليف كتاب هاي درسي هر رشته است. 
اين درس چهارمين درس شايستگی های فنی و كارگاهی است كه ويژه رشته شبكه و نرم افزار رايانه در پايه يازدهم تأليف شده است. كسب 
شايستگي هاي اين كتاب براي موفقيت آينده شغلی و حرفه ای شما بسيار ضروري است. هنرجويان عزيز سعي نماييد؛ تمام شايستگي هاي 

آموزش داده شده دراين كتاب را كسب و در فرايند ارزشيابي  به اثبات رسانيد.
كتاب درسي  پياده سازی سيستم 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 مي توانيد شايستگي هاي 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 ١٢ است. درصورت احراز نشدن شايستگی پس از ارزشيابی اول، فرصت جبران و ارزشيابی مجدد تا آخر سال تحصيلی وجود دارد. 
كارنامه شما در اين درس شامل ٥ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در يكی از پودمان ها 
نمره قبولی را كسب نكرديد، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشيابی قرار گيريد و پودمان های قبول شده در مرحله اول ارزشيابی 

مورد تأييد و الزم به ارزشيابی مجدد نمی باشد. همچنين اين درس دارای ضريب ٨ است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار 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 فعاليت هاي 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.ir مي توانيد از عناوين آن مطلع شويد.
فعاليت هاي يادگيري در ارتباط با شايستگي هاي غيرفني از جمله مديريت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محيط زيست و شايستگي هاي 
يادگيري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شايستگي هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. 
شما هنرجويان عزيز كوشش نماييد اين شايستگي ها را در كنار شايستگي هاي فني آموزش ببينيد، تجربه كنيد و آنها را در انجام فعاليت هاي 

يادگيري به كار گيريد.
رعايت نكات ايمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام كار است لذا توصيه هاي هنرآموز محترمتان در خصوص رعايت مواردي كه در كتاب 

آمده است، در انجام كارها جدي بگيريد.
و  استقالل كشور  و  با تالش و كوشش شما هنرجويان عزيز و هدايت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي  اميدواريم 

برداشته شود. اسالمي  برومند ميهن  و شايسته جوانان  مؤثر  تربيت  و  اقتصادي  و  اجتماعي  پيشرفت 
دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش

سخني با هنرجویان 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 5 پودمان 
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 12 است 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 5 پودمان 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 8 در 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 تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش

سخني با هنرآموزان عزیز





پودمان 1

کار با نرم افزار صفحه گسترده

نرم افزارهای صفحه گسترده، در تمام حوزه های کاری که به نوعی با محاسبات عددی و مالی، دسته بندی و تحلیل داده ها، 
کسب وکار،  در  نرم افزارها  اين  ديگر  کاربردهای  است. از  اهمیت  دارای  دارند  سروکار  گزارش گیری  يا  اطالعاتی  بانک های 
می توان به ايجاد فرمول های محاسباتی، تحلیل داده ها و طراحی نمودار اشاره کرد. نرم افزار صفحه گسترده Excel از مجموعه 
آماری،  مالی، حسابداری،  امور  حوزه هايی همچون  در  تخصصی  و  کارآمد  ابزارهايی  داشتن  Office 2016 با  نرم افزارهای 
قابلیت های  برنامه صفحه گسترده، معموالً  را در سطح وسیعی جذب کند.  توانسته  کاربران  بانک های اطالعاتی،  و  رياضی 
فراهم  عددی  مقادير  و  متن  برای  قالب بندی  گزينه های  متعددی  انواع  و  نمودار  ايجاد  و  خروجی  تولید  برای  را  گرافیکی 
می سازد. در اين پودمان ضمن آشنايی با ابزارهای نرم افزار Excel، مديريت کاربرگ، کار با انواع داده، قالب بندی سلول ها، 

فرمول نويسی، کار با توابع، طراحی انواع نمودار و تنظیمات چاپ کاربرگ را فراخواهید گرفت.
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آیا تا به حال پی برده اید

 نرم افزارهای صفحه گسترده چه کاربردی در زندگی روزمره و امور اداری دارند؟
 چه کارهايی 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 افزايش داد؟

هدف از اين واحد شايستگی، کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده Excel است.

استاندارد  عملکرد

با استفاده از امکانات نرم افزار صفحه گسترده، اعتبار داده های ورودی را کنترل کرده، عملیات محاسباتی و 
فرمول نويسی به کمک توابع و رسم نمودار را انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.

واحد یادگیری 1 

شایستگی کار با نرم افزار اداری صفحه گسترده
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پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

نرم افزار صفحه گسترده

هنرجويان  فهرست مشخصات  اينکه  برای  او  است.  کار  به  مشغول  دفتردار  به عنوان  هنرستان  يک  در  رضا 
هنرستان را داشته باشد، در يک دفتر اقدام به يادداشت مشخصات هنرجويان شامل نام، نام خانوادگی، نام 
پدر، تاريخ تولد، محل صدور، رشته تحصیلی و معدل کرد. همچنین در يک دفتر جداگانه اطالعات مربوط 
به کارنامه هنرجو شامل کد درس، نام درس، تعداد واحد، نمره مستمر، نمره نهايی و معدل را ثبت کرد. پس 
از مدتی رضا دريافت که با خط کشی و جدول بندی صفحات دو دفتر، ساختار بهتری برای محاسبه معدل 
هنرجويان ايجاد خواهد شد. به اين ترتیب او در هر صفحه از اين دفترها جدولی شامل 7 ستون برای ثبت 

مشخصات هنرجويان رسم کرد.
برای محاسبه معدل هر هنرجو به صورت دستی و به کمک ماشین حساب  پايان نیمسال تحصیلی  رضا در 
نمرات مربوط به هر درس را در تعداد واحد آن درس، ضرب و حاصل جمع آنها را محاسبه کرد و در انتهای هر 
صفحه زير جدول يک سطر ديگر برای ثبت معدل اضافه کرد. همچنین برای مشخص کردن وضعیت قبولی يا 
مردودی هر درس ستونی را به اين بخش اختصاص داد و نمرات هر درس را بررسی و نتیجه را در آن ستون 

وارد کرد که انجام اين کارها برای هر هنرجو زمان بر بود.

اين محاسبه طوالنی رضا را به اين نتیجه رساند که از نرم افزار مناسبی استفاده کند تا بتواند به شکل مناسبی 
جداول خود را در آن ايجاد کند. نرم افزار مورد نظر رضا بايد ساختار جدولی مناسبی داشته، و به سهولت 
امکان انجام محاسبات پايه همانند محاسبه مجموع، میانگین، حاصل ضرب، محدود کردن عناوين وارد شده 
و حتی در صورت نیاز امکان ايجاد نمودار برای درک بهتر وضعیت تحصیلی هنرجويان و چاپ نتايج را هم 
 )Spreadsheet( داشته باشد. رضا پس از تحقیق زياد به اين نتیجه رسید که نرم افزارهای صفحه گسترده

بهترين گزينه برای کار او هستند.
يک نرم افزار صفحه گسترده يک برنامه رايانه ای تعاملی برای فروشگاه ها، مؤسسات و ادارات است که امکان 
ذخیره سازی و تجزيه  و تحلیل اطالعات را در يک قالب جدولی فراهم می آورد. نرم افزارهای صفحه گسترده 
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درواقع نتیجه توسعه و شبیه سازی کاربرگ های )Worksheet( کاغذی حسابداری در دنیای رايانه هستند. 
صفحه  نرم افزار  پرکاربردترين   Microsoft  office اداری  نرم افزارهای  مجموعه  از   Excel نرم افزار  امروزه 

گسترده جهان است.
در نرم افزار Excel بسیاری از محاسبات پیچیده از طريق توابع از پیش تعريف شده قابل انجام است. اين برنامه عالوه 
بر فرمول ها و توابع، قابلیت های ديگری برای سازمان دهی داده های صفحه گسترده و مديريت 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 اين، رسم نمودار بر مبنای داده های وارد شده ازجمله امکاناتی است که برنامه 

Excel برای ارائه بهتر گزارش ها عرضه می کند. در اين کتاب از نسخه 2016 اين نرم افزار استفاده شده است.

فعالیت 
اجرا کرده، شباهت کارگاهی را   Excel نرم افزار  ـ 

آن را با نرم افزار Word بنويسید.
بخش های  نام  خود  هنرآموز  کمک  با  ـ 
را در کادر   Excel مختلف محیط کاری 

شکل 1 بنويسید.

مفاهیم پایه در صفحه گسترده

سلول )Cell(: از برخورد هر سطر و ستون در يک کاربرگ، يک سلول ايجاد 
می شود. سلول ها محل درج داده ها و اطالعات هستند. سلولی که بر روی آن 
کلیک شده يا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب  شده است، 

سلول فعال نامیده می شود. 
سطر )Row(: هر کاربرگ از تعدادی رديف افقی تشکیل  شده است که به 

آنها سطر می گويند. هر سطر با يک شماره مشخص می شود.

Excel شکل1ـ محیط کاری نرم افزار

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

شکل2ـ سلول فعال
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پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

ستون )Column(: هر کاربرگ از تعدادی ستون تشکیل  شده است. 26 ستون اول در Excel با حروف 
التین )Z ـ A( نام گذاری می شوند. بقیه ستون ها با حروف AA تا XFD نام گذاری می شوند.

کاربرگ )Worksheet(: در هر کارپوشه يک يا تعدادی صفحه وجود دارد که به آن کاربرگ گفته می شود. 
يک پرونده Excel حداقل شامل يک کاربرگ است.

کارپوشه )Workbook(: در محیط Excel هر پرونده صفحه گسترده يک کارپوشه نام دارد. هر کارپوشه 
از چندين کاربرگ يا صفحه کاری تشکیل  شده است.

آدرس سلول: هر سلول با توجه به اينکه از برخورد کدام سطر و 
ستون به وجود آمده است، دارای يک آدرس است و با آن شناسايی 
می شود. آدرس يک سلول از ترکیب نام ستون و سپس شماره سطر 
دومین  برخورد  محل   B3 سلول  مثال  برای  است.  تشکیل شده  آن 
 )Name Box( ستون و سطر سوم است. آدرس سلول در کادر نام

)شکل3(.  است  مشخص شده 

فعالیت 
ـ در يک صفحۀ نرم افزار، سطر و ستون را تعیین کنید.کارگاهی

ـ تعداد سطرهای هر کاربرگ چند تا است؟
ـ نام خود را در سلول M100000 وارد کنید.

شکل 3ـ کادر نام

در  را  خود  نظر  مورد  اطالعات  اينکه  برای  رضا 
Excel وارد کند، يادگیری Excel را شروع کرده 
است. اولین قدم برای کار عملی، ايجاد يک پرونده 

است.  جديد 
1 نرم افزار Excel را اجرا کنید. 

يک  خودکار  به صورت  نرم افزار،  اجرای  از  پس 
قبل  از  اگر  اما  می شود.  ايجاد  جديد  کارپوشه 
پرونده ای در Excel باز شده است و بخواهید يک 
فرمان   File منوی  از  کنید،  ايجاد  جديد  پرونده 
New را اجرا کنید و يا از فهرست الگوهای آماده، 
کنید )شکل4(.  انتخاب  را  نیاز خود  مورد  پروندۀ 

آيا نوشتن نام سلول به صورت GA8 با ga8 در کادر نام، تفاوت دارد؟کنجکاوی

  کارگاه 1   شروع کار با نرم افزار

شکل4ـ فهرستی از الگوهای آماده برای ایجاد پرونده جدید
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2 کاربرگ را به صورت راست به چپ تنظیم کنید )شکل5(.

Data Entry 3 انجام دهید.

اطالعات را مطابق شکل 6 وارد کنید. هرکدام از عناوين درج  شده در جدول شامل رديف، نام، نام خانوادگی، 
نام پدر، شماره شناسنامه، محل تولد و تاريخ تولد را فیلد )Field( و هر سطر از جدول که شامل مشخصات 

مربوط به يک شخص است را رکورد )Record( می گويند.

شکل 5  ـ راست به چپ کردن صفحه

پنج رکورد ديگر به جدول اضافه کنید.
4 مکان 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 1 را با قرار گرفتن در سلول 

مبدأ بررسی کنید.
جدول 1ـ کلیدهای پیمایش کاربرگ

عملکرد کلیدسلول مبدأنام کلید
Ctrl +  ←A1

Ctrl + ←G1

Ctrl +  →G1

Ctrl +  →XFD1

Ctrl + ↓A1

 Ctrl + ↓A7

 Ctrl + ↑A7

 Ctrl + ↑A1048576

شکل 6  ـ ورود اطالعات نمونه
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پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

محتوای سلول D1 و A4 را حذف کرده و مجدداً عملکرد کلیدهای جدول را بررسی کنید. چه نتیجه ای 
می گیريد؟ 

5 محدودۀ )Range( اطالعات را انتخاب کنید.

به صورت  است  ممکن  انتخابی  اين محدوده  انجام شود.  روی محدودۀ مشخصی  عملیاتی  است  گاهی الزم 
سطری، ستونی و يا ترکیبی از سطر و ستون باشد. حتی ممکن است محدوده های انتخابی به صورت پیوسته 

و هم جوار و يا به صورت پراکنده باشند. 
با کشیدن ماوس روی محدوده مورد نظر می توان آن را انتخاب کرد. اين روش هم برای محدوده های دارای 
با  داده و هم محدوده خالی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر در يکی از سلول های شامل داده قرار بگیريد 

فشردن کلید ترکیبی Ctrl+A تمام محدوده دارای داده انتخاب می شود.
برای  استفاده کرد.  به همراه کلیدهای جهتی   Shift از کلید  انتخاب چند سلول مجاور هم، می توان  برای 
ترکیبی  کلیدهای  از  است می توانید  انتخاب  شده  آن سطر  اولین سلول  اگر  داده  انتخاب يک سطر شامل 
Shift+Ctrl+  استفاده کنید. برای مثال اگر سلول A1 انتخاب  شده است با فشردن کلیدهای ترکیبی 
Shift+Ctrl+  سلول هایA1 تا G1 انتخاب می شوند. برای انتخاب يک ستون شامل داده کدام کلیدهای 

می شود؟ استفاده  ترکیبی 

6 قالب بندی سلول ها را انجام دهید.

نوع قلم، رنگ و اندازه نوشته ها را تغییر دهید. خطوط مرزی سلول ها را مشخص کنید. برای اين کار يک کادر 
ساده به رنگ مشکی با استفاده از زبانه Home و گروه Font ترسیم کنید )شکل7(.

 با استفاده از کلید Ctrl و کلیدهای جهتی می توان در بین محدوده شامل داده جابه جا شد. نگه داشتن یادداشت
کلید Shift همراه آن کلیدها ضمن انتقال باعث انتخاب آن محدوده می شود. 

روش ديگر انتخاب محدوده ای از سلول ها، وارد کردن آدرس محدوده در کادر نام )Name Box( و 
فشردن کلید Enter است. 

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

شکل 7ـ تنظیمات قالب بندی
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7 پرونده را با نام مشخصات هنرجویان ذخیره کنید.

٨ پرونده را ببندید. 

برای بستن پرونده از منوی File فرمان Close را اجرا کنید.

انواع داده ها

در کاربرگ Excel می توان انواع داده ها را درج کرد. پس از واردکردن داده مورد نظر و فشردن هر يک از 
کلیدهای جهت دار، Enter يا Tab، اطالعات در سلول ثبت می شوند. 

 1ـ داده های متنی
در سلول های Excel می توان هر متن را با نويسه های دلخواه وارد کرد. فیلدهايی 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 مقايسه ای انجام داد. داده های عددی را 

به سه دسته تقسیم می کنیم:
 اعداد صحیح و اعشاری: اعداد 0 تا 9 و عالمت ممیز 

 داده های تاریخی با قالب های مختلف: برای درج تاريخ بايد از نويسه های / يا ـ برای جدا کردن اعداد 
سال، ماه و روز استفاده کرد. مانند 1998/01/15 يا Mar ـ4 يا 3/4

 داده های زمان: برای جدا کردن داده های زمان از عالمت: استفاده می شود که ترکیبی از ساعت: دقیقه: 
ثانیه است مانند 12:45 يا 1:10:25

 3ـ داده های یادداشت
با استفاده از ابزار New Comment در زبانه Reviw و يا کلید ترکیبی Shift+F2 می توانید برای سلول 

يادداشت يا توضیح درج کنید. به صورت پیش فرض، هنگام چاپ کاربرگ، يادداشت ها چاپ نمی شوند.

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

برای اينکه Excel اعداد را به صورت رشته در نظر بگیرد بايد قبل از عدد موردنظر يک عالمت ’ قرار یادداشت
داد.



9

پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

)AutoFill( پرکردن خودکار

يکی از امکانات پرکاربرد در Excel پرکردن خودکار سلول ها بر اساس داده های موجود در يک يا چند سلول 
است.

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

پس از مشاهدۀ فیلم فعالیت را انجام دهید.

فیلم شماره 11201: پرکردن خودکار سلول هافیلم

انتهای پرونده  به  Excel قصد دارد مشخصات 3 هنرجو را  انواع داده های مختلف در  با  رضا برای آشنايی 
کند. اضافه   RegisterStudent هنرجويان  ثبت نام 

فعالیت 
از AutoFill تقويم سال 2017 تا کارگاهی با استفاده   

)شکل8(.  کنید  ايجاد  را   2020

  کارگاه 2   وارد کردن داده ها

شکل ٨  ـ پر کردن خودکار سلول ها با تاریخ
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1 پروندۀ صفحه گسترده را باز کنید.

2 در سطرهای 29 و 30 شماره ردیف وارد کنید.

سطرهای 29 و 30 را انتخاب کنید و روی نشانگر AutoFill دابل کلیک کنید.
Data Entry  3 انجام دهید.

در سلول های نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور اطالعات را به صورت متنی وارد کنید.
در سلول تاريخ تولد و تاريخ ثبت نام اطالعات را به صورت تاريخ، شامل روز، ماه و سال وارد کنید. در سلول 
معدل سال قبل، عدد اعشاری وارد کنید. در سلول رشته، رشته تحصیلی را از فهرست کشويی انتخاب کنید. 
در سلول شهريه، داده عددی وارد کنید. پس از وارد کردن عدد و فشردن Enter به صورت خودکار واژه ريال 

به انتهای آن اضافه می شود. در سلول ساعت ثبت نام، اطالعات را به صورت ساعت وارد کنید. 

Excel شکل9ـ یک نمونه کاربرگ در

تاريخ، واحد پول و عالمت ممیز، وابسته به تنظیمات منطقه ای ويندوز )Regional Options( است.

قالب بندی سلول ها
تغییر  ديگر  نوع  از  مقداری  وارد کردن  با  و  تنظیم می شود  ورودی،  مقدار  اولین  با  داده سلول  نوع  معموالً 
نمی کند. برای نمونه در سلول K1 عبارت 1ـ1 را وارد کنید. داخل سلول اول ژانويه نمايش داده می شود. اگر 
داخل سلول K1 عدد 20 را وارد کنید، محتوای سلول به 20 ژانويه تغییر می کند. برای حل اين مشکل بايد 

در قالب بندی سلول ها نوع داده ای را تغییر دهید. 

فیلم شماره 11202: قالب بندی سلول هافیلم

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

فعالیت 
در کاربرگ شکل10 نام خانوادگی B3 و B6 کامل نمايش کارگاهی

داده نشده است و اجازه تغییر عرض ستون B و همچنین 
تغییر اندازه قلم سلول ها را به صورت تک تک نداريد. فرمانی 
اجرا کنید که به صورت خودکار اندازه نوشته با عرض سلول 

متناسب شود. 

رضا می خواهد کارنامه دستی خود را در Excel ترسیم کند )شکل11(.

شکل10ـ تنظیم خودکار متن به اندازه عرض سلول

اگر در فهرستی شامل داده اجازه تغییر قلم و عرض ستون داده نمی شود، برای اينکه نوشته ها به درستی کنجکاوی
در سلول ها نمايش داده شوند چه بايد کرد؟

  کارگاه 3   طراحی کاربرگ نمونه

شکل 11ـ یک نمونه کارنامه تحصیلی
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1 یک کارپوشه جدید ایجاد کنید.

2 صفحه را راست به چپ تنظیم کنید.

3 نمون برگ را طراحی کنید )شکل 11(.

Data Entry 4 را انجام دهید )شکل 12(.

وارد   AutoFillاز استفاده  با  را  ردیف  به ستون  مربوط  اعداد   5

کنید.
6 سلول ردیف را به صورت عمودی بچرخانید.

 Orientation بر روی عالمت Alignment در قسمت Home از زبانه
کلیک کرده و گزينه Rotate Text Up را انتخاب کنید )شکل13(.

شکل 12ـ واردکردن اطالعات در سلول ها

7 سلول ها را ادغام کنید.

سلول هايی که بايد ادغام شوند را انتخاب کرده، فرمان Merge & Center در 
زبانه Home را اجرا کنید.

شکل 13ـ چرخش متن درون سلول

شکل 14ـ ادغام کردن سلول ها
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٨ عرض ستون های G و Q را تغییر دهید.

برای تغییر عرض ستون ها، بین دو حرف مربوط به ستون، نشانگر ماوس را نگه داريد تا فلش دو جهته ظاهر 
شود. سپس با کلیک و کشیدن، عرض ستون را تغییر دهید. عرض ستون G را کاهش و عرض ستون Q را 
 H يکسان است. برای اينکه عرض ستون ها را دقیق وارد کنید ستون O تا Hافزايش دهید. عرض ستون های
تا O را انتخاب کنید. روی يکی از ستون های انتخابی راست کلیک کرده و فرمان Column Width را انتخاب 

کنید. اندازه عرض را عدد 6 بر حسب نقطه )point( وارد کرده و روی OK کلیک کنید. 

9 قالب بندی سلول ها را انجام دهید.

محدوده ای که داده ها را در آن وارد کرده ايد انتخاب کنید و نوع قلم را به B Nazanin با اندازه 11 تغییر 
دهید. خطوط دور سلول ها را با توجه به شکل 15 رسم کنید.

10 کارپوشه را با نام »کارنامه« ذخیره کنید.

11 کارپوشه را به صورت الگو نیز ذخیره کنید.

الگو )Template( آن را  می خواهیم از پرونده کارنامه به ازای هر هنرجو استفاده کنیم. بنابراين به صورت 
ذخیره می کنیم تا قابلیت ايجاد پرونده جديد براساس آن باشد. برای اين کار فرمان Save As را از منوی 
 Excel گزينه Save As Type اجرا کرده، نام الگو و مکان ذخیره سازی آن را تعیین کرده، در قسمت File

Template را انتخاب کنید. بهتر است مکان پیش فرض ذخیره سازی الگو را تغییر ندهید.

اگر يک يا چند ستون انتخاب  شده است با دابل کلیک روی مرز مشترک دو ستون در عناوين ستون ، یادداشت
عرض هر ستون متناسب با محتوا تغییر می کند.

شکل 15ـ کاربرگ نهایی کارنامه تحصیلی

ـ پسوند پرونده های الگو در Excel چیست؟کنجکاوی
ـ چگونه می توان از الگوی ساخته شده مربوط به کارنامه استفاده کرد؟ 
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رضا می داند که در برخی از ستون ها اطالعات بايد در قالب خاصی وارد شوند. برای مثال نام درس از نوع متنی 
و تعداد واحد و نمرات از نوع عددی هستند. بنابراين می خواهد نوع داده سلول های کارنامه را تنظیم کند.

1 پرونده کارنامه را بازکنید.

2 نوع داده مربوط به ستون های کد درس و نام درس را به Text تغییر دهید.

3 نوع داده مربوط به ستون تعداد واحد را عدد صحیح انتخاب کنید.

اعشار  رقم های  تعداد  کنید.  انتخاب  را   Number گزينه  عددی،  داده  نوع  برای   Numberزبانه در 
دهید. تغییر   0 به  را   )Decimal Place(

فعالیت 
را کارگاهی خود  فروشگاه  دخل وخرج  اينکه حساب  برای  علی 

کند،  صادر  خريد  برگه  مشتريان  برای  و  باشد  داشته 
رديف،  شامل  خريداری  شده،  اقالم  اطالعات  بايد 
نام  کل،  قیمت  تخفیف،  کاال،  قیمت  تعداد،  کاال،  نام 
خريدار، شماره برگه خريد و تاريخ و همچنین اطالعات 
اقالم موجود در فروشگاه شامل نام کاال و قیمت واحد 
محاسبه  برای  هرماه  انتهای  در  او  کند.  نگهداری  را 
و  خريداری  اقالم  مجموع  قیمت  خود  زيانکار  و  سود 
برای  همچنین  می کند.  محاسبه  را  فروخته  شده  يا 
انبار، بايد به ازای هر کاال، مجموع  محاسبه موجودی 
اقالم فروخته  شده را از اقالم خريداری  شده کم کند. 
را  )شکل16(  خريد  نمون برگ  جديد  پرونده  يک  در 
رسم کرده، سپس آن را به صورت يک پرونده Excel و 
پرونده الگو )Template( با نام factor ذخیره کنید.

شکل 16ـ نمون برگ خرید

  کارگاه 4   تعیین نوع داده سلول های کارنامه

جدول2ـ برخی گزینه های قالب بندی اعداد

عملکردگزینه
General.اعداد را به صورت معمولی و بدون قالب بندی نشان می دهد
Number

Currency عدد را به همراه واحد پولی که در گزينه های سیستم عامل تعريف  شده است، نشان می دهد و
می توان قالب نمايش مقادير منفی را نیز مشخص کرد.

Date
Percentage

Text

زبانه Number گزينه های مختلفی را برای قالب بندی اعداد در اختیار قرار می دهد. جدول2 را متناسب کنجکاوی
با عملکرد گزينه ها، تکمیل کنید.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی ، بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
شرایط عملکرد

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

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

مسئولیت پذيری، توجه به جزئیات شايستگی های غیرفنی
کار، وجدان کاری ـ زبان فنی

قابل قبول

حفاظت از تجهیزات کارگاهـ  
امانت داری در مورد اطالعات 
کارفرما  که  ارقامی  و  آمار  و 
اختیار  در  کار  انجام  برای 
تمام  بررسی  ـ  می دهد  قرار 
حاالت ورود داده غیرمجاز و 

آنها ورود  از  پیشگیری 

2
رعايت ارگونومیايمنی و بهداشت

توجهات زيست محیطی
محاسبات  انجام  و  داده  نگهداری 
کاهش  الکترونیکی  به صورت  آنها 

نوشت افزار و  کاغذ  مصرف 

بهداشت غیرقابل قبول و  ايمنی  به  توجه 
کارگاه 1محیط 

نگرش

دقت در تعیین نوع داده و قوانین 
گذرواژه  انتخاب  ـ  اعتبارسنجی 
کارپوشه  برای  حدس  غیرقابل 
راحت  دسترسی  ـ  کاربرگ  يا 
هنگام  ستون  و  سطر  عناوين  به 

کاربرگ پیمايش 

* اين شايستگی ها در ارزشیابی پايانی واحد يادگیری بايد مورد توجه قرار گیرند.

فعالیت 
در کارپوشه factor برای سلول هايی که قرار است مقداری در آن وارد شوند، نوع داده مناسب انتخاب کارگاهی

کنید.

4 نوع داده سلول های پودمان ها را عددی با دو رقم اعشار انتخاب کنید.

5 پرونده را ذخیره کنید.
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مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

ورود و نمايش 
داده ها

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
نرم افزار  که  رايانه ای  تجهیزات: 
نصب  آن  روی  گسترده  صفحه 

باشد
زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد انتظار

جهت  تعیین  ـ  کارپوشه  ايجاد 
ـ  داده  واردکردن  ـ  کاربرگ 
قالب بندی سلول ـ ذخیره پرونده 
صفحه گستردهـ  پر کردن خودکار 
سلول ها ـ تعیین نوع داده    ـ ايجاد 
ورود  خطای  رفع  ـ  الگو  کارپوشه 

داده

3

در حد انتظار

جهت  تعیین  ـ  کارپوشه  ايجاد 
ـ  داده  واردکردن  ـ  کاربرگ 
پرونده  ذخیره  ـ  سلول  قالب بندی 
صفحه گسترده ـ پر کردن خودکار 

داده نوع  تعیین  ـ  سلول ها 

2

جهت پايین تر از حد انتظار تعیین  ـ  کارپوشه  ايجاد 
داده واردکردن  ـ  1کاربرگ 

فرمول نویسی

فرض کنید برای خريد به فروشگاه رفته و در فروشگاه از هر کاال تعدادی انتخاب کرده ايد. عالوه بر قیمت 
کاالها بايد درصدی را هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید. شما بايد برای محاسبه جمع مبلغ 
هر کاالی خريداری  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 آوريد. اگر به ازای خريد بیشتر از يک 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 اين مثال و مثال های مشابه می توان از امکانات فرمول نويسی موجود در برنامه 

Excel استفاده کرد. 

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

فرمول نويسی و استفاده از فرمول های آماده يکی از قابلیت های مهم Excel هستند. فرمول ها، عبارت های 
انجام  را  عملیاتی  غیرعددی  يا  عددی  مقادير  روی  عملگرها،  کمک  با  که  هستند  مقايسه ای  يا  محاسباتی 
می دهند. فرمول ها در Excel با عالمت = شروع می شوند. فرمول را می توان به صورت مستقیم در سلول يا از 

ارزشیابی مرحله 1



17

پودمان اول: کار با نرم افزار صفحه گسترده

طريق کادر فرمول درج کرد. پس از درج فرمول بر اساس قواعد خاص، نرم افزار محاسبات را انجام داده، نتیجه 
را در همان سلول نمايش می دهد. هر فرمول می تواند يک يا چند قسمت داشته باشد.

اجزای فرمول عبارت اند از: ثابت ها، آدرس سلول ها، عملگرها و انواع تابع ها.
ثابت ها: مقاديری هستند که تغییر نمی کنند. مثاًل در فرمول A1+A5(  /5( = عدد 5 يک مقدار ثابت است.

 A1 از دو آدرس =)A1+A5(/5 آدرس سلول: خانه ای که مقدار آن در فرمول استفاده می شود. در فرمول
و A5 استفاده شده است.

عملگرها: عملگرهای محاسبات رياضی، مقايسه ای و منطقی و رشته ای از انواع مختلف عملگرها هستند. در 
عبارت A1+A5(/5(= از عملگرهای + و/ استفاده  شده است.

جدول 3ـ عملگرهای محاسباتی یا ریاضی

مثالتوضیحاتعملگر

15%درصد%

3^2توان رسانی^

*
/

ضرب
تقسیم

4*3
4/2

+
ـ 

جمع
تفريق و قرينه 

10+15
25ـ 470ـ 

در اين کارگاه قصد داريم فرمول مربوط به قیمت 
کل و جمع کل را درج کنیم. 

1 یک کاربرگ جدید ایجاد کنید )شکل17(. 

کاالی  قلم  هر  قیمت  محاسبه  فرمول   2

خریداری  شده را وارد کنید.
تايپ کنید. سلول  را   = E3 عالمت  در سلول 
مربوط به تعداد )C3( را کلیک کنید. عالمت 
* را از صفحه کلید فشار دهید. سلول مربوط 

به قیمت واحد )D3( را کلیک کنید. 
3 فرمول را اجرا کنید.

کلید Enter را برای محاسبه نتیجه بفشاريد. 
4 فرمول را برای محاسبه قیمت سایر کاالهای خریداری شده استفاده کنید.

برای اينکه فرمول برای ساير سلول های ستون قیمت اعمال شود. دستگیره Autofill را تا سلول E9 بکشید. 

  کارگاه 5    درج فرمول های ساده

شکل 17ـ درج فرمول ساده
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5 فرمول جمع کل قیمت کاالهای خریداری شده را وارد و اجرا کنید.

روی سلول روبه روی جمع کل )E10( کلیک کنید. عالمت = را تايپ و سلول E3 را کلیک کنید. عالمت + را 
از صفحه کلید بفشاريد. سلول E4 را کلیک کرده، تايپ عالمت + و درج آدرس سلول بعدی را برای سلول های 

تا E9 تکرار کنید و کلید Enter را بفشاريد. 
6 عرض ستون قیمت واحد را کاهش دهید و خطای رخ داده را بررسی و رفع کنید. 

هنگامی که عرض سلول برای نمايش محتويات کافی نباشد، خطايی رخ می دهد و عالمت ##### در سلول های 
اين ستون ديده می شود. برای رفع خطا، عرض سلول را افزايش دهید.

                                   قبل از رفع خطا                                                             پس از رفع خطا

شکل 1٨ـ رفع خطای #####

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

فعالیت 
بازکرده و کارگاهی را   factor ـ پرونده 

فرمول مربوط به قیمت کل را 
کنید. وارد 

تعداد * قیمت کاال =    قیمت کل
ـ در فرمول باال به جای عملگر* 
چه  کنید.  درج  خالی  فاصلۀ 

می کند؟ بروز  خطايی 
ايجاد  را   19 شکل  کاربرگ  ـ 
پرداختی  حقوق  برای  کنید. 
فرمول باال را وارد کرده، سپس 
سلول های  تمام  به  را  فرمول 

دهید. تعمیم  آن  پايین 

)درصد کسر مالیات ـ 1( *ساعت کارکرد * حقوق ساعتی =  حقوق پرداختی

شکل 19ـ جدول فهرست حقوق کارمندان

اگر به جای استفاده از عملگرهای رياضی يا عالئم جداکننده در فرمول ها از عالمت فاصله استفاده کنید یادداشت
خطای !NULL# ظاهر می شود. 
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آدرس دهی

 آدرس دهی در فرمول
آدرس، يک سلول يا محدوده ای از سلول های کاربرگ را مشخص می کند. آدرس سلول يا 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 يک 
فرمول استفاده کرد و يا مقدار يک سلول را در چندين فرمول مورد استفاده قرار داد. همچنین می توان از 
سلول های کاربرگ ديگر که در يک کارپوشه قرار دارند در فرمول استفاده کرد يا آدرس سلول های موجود در 
 )External Reference( کارپوشه ديگر را در فرمول به کار برد که اين نوع آدرس دهی را آدرس دهی خارجی

می گويند.

 آدرس دهی سطر و ستون
استفاده از ترکیب ستون برای نمايش ستون و عدد برای نمايش سطر است. 

با مثال هايی که از آدرس دهی سطر و ستون در جدول 4 آورده شده است. جدول را تکمیل کنید.

جدول 4ـ آدرس دهی سلول

مثالتعداد سلول هابرای آدرس دهی به

A5سلول ستون A و سطر 5

A5 : A10سلول های ...

B1 :E1 

5:5

5:10تمام سلول های سطرهای ... تا ... شامل ... ستون ها

A : A

A : Cتمام سلول های ...

A5 : E10

فعالیت 
کارگاهی

 آدرس دهی به کاربرگ های دیگر
در زمان فرمول نويسی می توان از آدرس سلول موجود در کاربرگ ديگر استفاده کرد. برای مثال اگر بخواهید 

حاصل جمع سلول های A1 و A2 از کاربرگ Sheet2 را محاسبه کنید، از فرمول زير 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 A1 ترکیبی 
از حروف و اعداد و بدون عالمت خاص هستند. اگر با استفاده از پر کردن خودکار، فرمول را در خانه های ديگر 
نسخه برداری کنید يا از پرکردن خودکار )AutoFill( استفاده کنید، آدرس دهی فرمول نیز تغییر می کند 
 C1 و آدرس سلول ها متناسب با سلول های جابه جا شده به صورت خودکار تنظیم می شود. مثاًل اگر سلول
دارای فرمول A1+B1= است، آنگاه با نسخه برداری کردن فرمول سلول C1 در سلول C2، محتوای سلول به 

فرمول A2+B2= تغییر می يابد.
در فعالیت کارگاهی شکل 19 فرمول نوشته  شده برای نفر اول را نمی توانستید برای نفر بعدی نسخه برداری کنید 
چون سلول درصد کسر مالیات آدرسش با نسخه برداری تغییر می کند. برای حل اين مشکل می توانید از آدرس 

مطلق استفاده کنید. 
آدرس دهی مطلق: برای آدرس دهی مطلق از کاراکتر $ قبل از نام ستون و شماره رديف استفاده می شود. 
در آدرس دهی مطلق آدرس استفاده  شده در فرمول، همیشه به سلول مشخص  شده اشاره دارد. اگر سلول 
 C1 دارای فرمول به محل ديگری نسخه برداری شود، آدرس مطلق ثابت باقی می ماند. برای مثال اگر سلول
دارای فرمول A$1+$B$1$= است و اين فرمول را به سلول C2، نسخه برداری کنید آنگاه آدرس فرمول 

همان A$1+$B$1$= باقی 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 C1 دارای فرمول 
A$1+B1$= است و فرمول را به سلول C2، نسخه برداری کنید، آدرس مطلق فرمول ثابت مانده اما آدرس 

نسبی به تناسب میزان جابه جايی تغییر می کند و فرمول سلول C2 برابر A$1+B2$= می شود.

در زمان استفاده از آدرس سلول در فرمول، با فشردن متناوب کلید F4، آدرس دهی از نسبی به مطلق یادداشت
و ترکیبی و دوباره به نسبی تغییر می کند.

  کارگاه 6   تغییر شیوه آدرس دهی

در پرونده مربوط به حقوق کارمندان، هنگام تعمیم فرمول به سلول های پايین تر محاسبات به درستی انجام 
نمی شود. زيرا 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 يابند. بايد در فرمول، آدرس سلول درصد کسر مالیات به صورت مطلق 

تنظیم  شود تا هنگام تعمیم دادن فرمول، آدرس تغییر نکند.
1 پرونده حقوق کارمندان را بازکنید.

2 سلول حقوق پرداختی را در حالت ویرایش قرار دهید.

روی سلول کلیک کرده، کلید F2 را برای ويرايش فرمول فشار دهید.
3 آدرس سلول درصد کسر مالیات را مطلق کنید.
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روی آدرس مربوط به سلول درصد کسر مالیات درون فرمول کلیک کنید. برای تبديل کردن سلول نسبی 
به مطلق کلید F4 را فشار دهید. در ابتدای حرف مربوط به ستون و شماره مربوط به سطر از آدرس سلول، 
را   Enter کلید  تأيید،  برای  است.  سلول  آن  بودن  مطلق  نشان دهنده  که  می کنید  مشاهده  را   $ عالمت 

بفشاريد.
4 فرمول ویرایش شده را روی سایر سلول ها تعمیم دهید.

جدول پویا

پس از واردکردن اطالعات در جدول های Excel و قالب بندی سلول ها، اگر يک رکورد جديد به انتهای جدول 
اضافه شود، قالب جدول ممکن است تغییر کند و به قالب بندی مجدد نیاز شود. يکی از امکانات Excel ايجاد 
يک جدول پويا است. برای سازمان دهی مجموعه ای از داده ها می توان از جدول پويا استفاده کرد. زمانی که 
جدول پويا ايجاد می شود، می توان داده ها را مستقل از داده های خارج از محدوده تعريف  شده آن جدول 

مديريت و بررسی کرد.
 برای تبديل اطالعات وارد شده در يک محدوده به جدول پويا، 
پس از انتخاب سلول های محدوده مورد نظر از زبانه Home در 
بخش Styles روی Format as Table کلیک کرده و يک قالب 
دلخواه برای جدول انتخاب کنید. در کادر بازشده آدرس محدوده 
جدول نشان داده می شود )شکل 20(. اگر جدول دارای عنوان 
است گزينه My table has headers را عالمت دار کنید. اکنون 
قالب بندی جدول  با اضافه کردن رکورد به هر بخش از جدول، 

شکل 20ـ ایجاد جدول پویاحفظ می شود.

برای  را  جدول  انتهايی  اطالعات  هنگامی که  ثبت نام شده،  هنرجويان  تعداد  افزايش  با  که  شد  متوجه  رضا 
واردکردن اطالعات پیمايش می کند، عنوان جدول مشاهده نمی شود و اين امر کار ورود اطالعات وی را با 

است.  عنوان جدول  نگه داشتن سطر  ثابت  اين مشکل،  راه حل  است.  مواجه کرده  مشکل 
1 پرونده RegisterStudent را بازکنید.

2 سطر عنوان را ثابت نگه دارید.

فعالیت 
جدول مربوط به برگه خريد در پرونده factor را به صورت جدول پويا تنظیم کنید.کارگاهی

  کارگاه 7   ثابت نگه داشتن سطر یا ستون در پیمایش رکوردها
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سلول A4 را انتخاب کنید. در زبانه View از بخش Windows ابتدا 
Freeze Pane را انتخاب کرده، سپس فرمان Freeze Top Row را اجرا 
کنید. تا اولین سطر در زمان پیمايش به سمت پائین ثابت باقی بماند.

معموالً پس از مدتی کار کردن با يک پرونده در Excel، به دلیل افزايش حجم اطالعات، الزم است داده ها 
بر اساس شرايط خاص مرتب شوند. رضا می خواهد مشخصات هنرجويان را به ترتیب حروف الفبا به صورت 

صعودی به مدير اعالم کند. 
1 پرونده RegisterStudent را بازکنید.

2 ستون معیار مرتب سازی را تعیین کنید.

سلول نام خانوادگی را با کلیک کردن انتخاب کنید.
3 جدول را صعودی مرتب کنید.

در زبانه Data از بخش Sort & Filter روی عالمت  کلیک کنید. عالمت  چه عملی انجام می دهد؟
4 شماره گذاری اعداد مربوط به ستون ردیف را با استفاده از AutoFill اصالح کنید.

 AutoFill برای اين کار شماره های 1 و 2 را برای رکوردهای اول و دوم وارد کنید. سپس روی دستگیره
کنید. دابل کلیک 

5 پرونده را ذخیره کنید.

Freeze Pane شکل 21ـ فرمان

3 یک رکورد جدید انتهای جدول درج کنید.

با پیمايش رکوردها همچنان عناوين جدول مشاهده می شوند.
4 سطر عنوان را از حالت ثابت خارج کنید.

فعالیت 
ـ در پرونده factor فرمانی اجرا کنید که سطرهای باالتر از سطر شماره 8 از کاربرگ، هنگام پیمايش کارگاهی

ثابت بمانند.
ـ عملکرد Freeze Pane و Freeze First Column را بررسی کنید.

  کارگاه ٨   مرتب سازی داده ها

فعالیت 
ـ در پرونده RegisterStudent فهرست را برحسب معدل به صورت نزولی مرتب کنید.کارگاهی

ـ پرونده RegisterStudent را بر اساس نام خانوادگی و سپس برحسب تاريخ تولد مرتب کنید.
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مدير هنرستان از رضا خواسته است رکوردهای اطالعات هنرجويان رشته رايانه را به صورت جداگانه فهرست 
فیلتر  امکان  از  است  بهتر  اطالعات،  زياد  میان حجم  از  با شرايط خاص  رکوردهايی  پیدا کردن  برای  کند. 
کردن Excel استفاده شود. فیلتر کردن اين امکان را به کاربر می دهد که از بین صدها يا هزاران رکورد، تنها 

رکوردهايی که دارای معیارهای خاصی هستند نمايش داده يا چاپ کنند.
1 پرونده RegisterStudent را بازکنید.

2 روی کاربرگ، فیلتر اعمال کنید.

روی يکی از سلول های جدول که دارای داده است کلیک کنید. در زبانه Data در بخش Sort & Filter روی 
فرمان Filter کلیک کنید. با اجرای اين فرمان عالمت فلش در تیتر جدول ظاهر می شود.

3 مقادیر فیلتر را تعیین کنید.

فلش مربوط به رشته را بازکنید. عالمت گزينه Select All را برداشته و فقط رشته رايانه را عالمت دار کنید. 
با توجه به اينکه فیلتر را روی چه فیلدی و از چه نوعی انجام می دهید، در زيرمنوی فیلتر گزينه های متفاوتی 
مشاهده می شوند. به دلیل اينکه ستونی که برای فیلتر کردن انتخاب  شده است دارای مقادير متنی هستند، 

در اين بخش Text Filters را مشاهده می کنید.
4 اعمال فیلتر را تأئید کنید.

برای مشاهده نتیجه روی OK کلیک کنید. در نوار وضعیت نیز تعداد رکوردهای فیلتر شده از کل رکوردها 
نمايش داده می شود )شکل22(.

  کارگاه 9   فیلتر کردن داده ها

شکل 22ـ اعمال فیلتر بر روی فیلد رشته و مشاهده نتیجه آن
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5 فیلتر را بردارید.

پس از اعمال فیلتر روی يک فیلد، عالمت قیف روی فلش ديده می شود. 
برای برداشتن فیلتر، فلش را بازکرده، Clear Filter From را اجرا کنید 

)شکل 23(.

فعالیت 
به کمک هم گروهی خود جدول 5 را کامل کنید.گروهی

جدول5  ـ معیارهای فیلتر کردن برای نوع داده عددی

برابر بودن

کمتر يا مساوی با

گاهی الزم است بین سلول هايی که شامل داده ها هستند، سلول يا سلول های جديد درج و يا حذف شوند اين 
مسئله در مورد کاربرگ ها نیز صدق می کند.

1 پرونده RegisterStudent را بازکنید.

2 یک رکورد باالی ردیف شماره 10 شامل مشخصات خودتان اضافه کنید.

شکل 23ـ برداشتن فیلتر

گزينه های مربوط به فیلتر تاريخ ثبت نام )Date Filters( با معدل )Number Filters( چه تفاوتی کنجکاوی
دارد؟

  کارگاه 10   مدیریت سلول ها و کاربرگ ها
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برای ايجاد سطر يا ستون خالی پس از انتخاب سلول مورد نظر، 
از زبانه Home، در بخش Cells روی Insert کلیک کنید و از 
منوی باز شونده گزينه مورد نظر را با توجه به شکل 24 انتخاب 

کنید.

3 یک نسخه مشابه از آخرین رکورد جدول، ابتدای کاربرگ ایجاد کنید.

سطر مورد نظر را انتخاب کرده، کلید Ctrl+C را بفشاريد و يا با راست کلیک گزينه Copy را انتخاب کنید. 
سپس سطری که قرار است سطر انتخاب  شده باالی آن درج شود را انتخاب کرده، پس از راست کلیک گزينه 

Insert Copy cells را انتخاب کنید. انتقال يک سطر بین سطرهای ديگر چگونه انجام می شود؟

درج سلول ها     
درج سطرها    
درج ستون ها    
درج کاربرگ 

شکل 24ـ فرمان های درج

فعالیت 
در کاربرگ RegisterStudents بین سطر 12 و 13 يک سطر اضافه کرده و مشخصات يک هنرجو کارگاهی

را اضافه کنید.

4 ستون مربوط به ساعت ثبت نام را حذف کنید.

در  انتخاب سلول  از  يا ستون پس  برای حذف سلول، سطر 
زبانه Home از بخش Cells فرمان Delete را انتخاب کرده 

و گزينه مناسب را کلیک کنید )شکل25(.

برای نسخه برداری يا انتقال يک ستون چه کاری بايد انجام داد؟کنجکاوی

حذف عنوان نمودار 
حذف سطرها      
حذف ستون ها    
حذف کاربرگ 

کلید  نظر،  مورد  يا سلول های  انتخاب سلول  از  يا چند سلول، پس  يک  داخل  محتويات  کردن  پاک  برای 
Delete از صفحه کلید را بفشاريد. با اين 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 داريد بايد سلول را در حالت ويرايش قرار دهید. برای اين 

منظور روی سلول دابل کلیک کرده يا کلید F2 را از صفحه کلید بفشاريد. 

شکل 25ـ گزینه های حذف

فعالیت 
نام خانوادگی سلول C10 را به "علوی" تغییر دهید.کارگاهی
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5 نام کاربرگ را به »  مشخصات هنرجویان« تغییر دهید.

برای تغییر نام کاربرگ، روی زبانه نام کاربرگ راست کلیک کرده و فرمان Rename را اجرا کنید. نام جديدی 
برای کاربرگ تايپ کرده و با فشردن کلید Enter از صفحه کلید آن نام را تأيید کنید.

6 یک نسخه مشابه از کاربرگ »مشخصات هنرجویان« ایجاد کنید.

روی نام کاربرگ راست کلیک کرده و گزينه Move or Copy را اجرا 
کنید. در کادر بازشده با انتخاب گزينه Create a copy يک نسخه ديگر 

از کاربرگ انتخاب شده ايجاد می شود )شکل26(.
برای انتقال يا ايجاد نسخه مشابه کاربرگ به محل جديد، در قسمت 
To book، از میان فهرست پرونده های Excel که باز هستند پرونده 
مقصد را انتخاب کنید يا با انتخاب New book يک کارپوشه جديد 
به عنوان مقصد ايجاد کنید. چه روش ديگری برای انتقال و نسخه برداری 

کاربرگ وجود دارد؟

پس از انتخاب کل ستون يا کل سطر و راست کلیک روی ناحیه انتخابی، فرمان Clear Contents کنجکاوی
از   Delete کلید  فشردن  دارد؟   Delete Cellsفرمان با  تفاوتی  چه  فرمان  اين  می شود.  مشاهده 

است؟ شده  تدريس  فرمان های  از  کدام يک  معادل  صفحه کلید 

شکل 26ـ انتقال یا ایجاد نسخه مشابه کاربرگ

7 کاربرگ جدید و کاربرگ هنرجویان را انتخاب کنید.

برای مديريت کاربرگ، ابتدا بايد آن را انتخاب کنید برای انتخاب يک کاربرگ روی نام آن کلیک کنید. برای 
انتخاب چند کاربرگ کنار هم، روی اولین کاربرگ کلیک کرده، سپس کلید Shift را نگه داشته و روی آخرين 
کاربرگ کلیک کنید. برای انتخاب چند کاربرگ به صورت پراکنده کافی است کلید Ctrl را نگه داشته و سپس 

روی کاربرگ های دلخواه يک بار کلیک کنید. کاربرگ های انتخاب شده با رنگ ديگری مشخص می شوند.
برای اينکه کاربرگ ها از حالت انتخاب خارج شوند، روی کاربرگ ديگری غیر از کاربرگ های انتخابی کلیک 
کنید يا روی نام يکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده و گزينه Ungroup sheets را انتخاب 

کنید.
٨ رنگ زبانه کاربرگ های انتخاب شده را تغییر دهید.

برای متمايز کردن هر کاربرگ، می توان زبانه آن را به رنگ دلخواه تغییر داد. روی نام يکی از کاربرگ های 
انتخاب  انتخاب شده راست کلیک کرده و فرمان Tab Color را انتخاب کنید. سپس رنگ زبانه کاربرگ را 

کنید. با جابه جايی بین کاربرگ ها، رنگ تعیین شده برای آنها مشخص می شود. 
9 کاربرگ جدید را حذف کنید.

پس از انتخاب کاربرگ يا کاربرگ های مورد نظر، روی يکی از کاربرگ های انتخاب شده راست کلیک کرده 
و گزينه Delete را انتخاب کنید. اگر کاربرگ خالی است پیام تأيید حذف ظاهر نمی شود و کاربرگ حذف 
می شود؛ اما اگر کاربرگ دارای محتوا است، پیام تأيید حذف ظاهرشده و با تأيید آن، کاربرگ حذف می شود.
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مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

فرمول نويسی

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
تجهیزات: رايانه ای که 

نرم افزار صفحه گسترده روی 
آن نصب باشد

زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

درج فرمول با شیوه های مختلف آدرس دهی 
ـ درج، حذف و نسخه برداری سطر، ستون و 
ـ مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها ـ   سلول 
ـ رفع  ـ مديريت کاربرگ  ايجاد جدول پويا 

خطا   های احتمالی

3

در حد انتظار
درج فرمول با شیوه های مختلف آدرس دهی 
ـ درج، حذف و نسخه برداری سطر، ستون و 
سلولـ  مرتب سازی و فیلتر کردن داده هاـ  

مديريت کاربرگ

2

پايین تر از حد 
انتظار

درج فرمول ساده ـ درج، حذف و 
نسخه برداری
 سطر و ستون

1

امکان بازگرداندن کاربرگ حذف شده با فرمان Undo وجود ندارد. اگر کاربرگی را به طور سهوی حذف یادداشت
کرديد، پس از حذف تنها راه آن است که بدون ذخیره کردن پرونده، آن را ببنديد تا حذف کاربرگ 

ذخیره نشود.

توابع

در يک هنرستان، دبیر رياضی تصمیم گرفته است برای افرادی که نمره آنها از میانگین نمرات کل هنرجويان 
در اين درس کمتر است، کالس رفع اشکال برگزار کند. برای محاسبه میانگین نمرات درس رياضی از چه 
فرمول، روش و ابزارهايی استفاده می کنید؟ تا چه اندازه به صحت اطالعات محاسبه شده اطمینان داريد؟ برای 
محاسبه تعداد افرادی که نمرات آنها از میانگین کمتر است و يا استخراج نام افرادی که باالترين و کمترين 
نمره را کسب کرده اند از چه فرمولی استفاده می کنید؟ در پروندهfactor اگر تعداد رديف های برگه خريد 
بیشتر شود بازهم بايد سلول ها را يکی يکی با هم جمع کنیم؟ برای حل اين مشکالت بايد از توابع محاسباتی 

Excel استفاده کنیم.

فرمول مربوط به روش محاسبه میانگین نمرات درس را بنويسید.کنجکاوی

ارزشیابی مرحله 2
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نرم افزار Excel دارای تعداد زيادی تابع رياضی و آمار است. به کمک اين توابع می توان عملیات محاسباتی 
را به راحتی انجام داد. در برخی موارد برای انجام يک عمل خاص، هم می توان از عملگر و هم از تابع استفاده 

کرد اما استفاده از تابع کار را ساده تر می کند.

تابع Sum می تواند حداکثر 255 ورودی داشته باشد. یادداشت

ـ عملکرد توابع PI و Rand را بررسی کنید.
ـ مثالی از تابع میانگین با توجه به کتاب همراه هنرجو انجام دهید.

شکل کلی درج تابع در فرمول:
)آرگومان های ورودی( نام تابع =

تابع پس از انجام عملیات بر روی آرگومان ها، درصورتی که خطايی رخ ندهد، نتیجه را محاسبه کرده و در 
سلول نشان می دهد. آرگومان ها با عالمت; يا , از هم جدا می شوند. عالمت جداکننده به تنظیمات ويندوز 

وابسته است. توابع از نظر تعداد آرگومان هايشان به سه دسته تقسیم می شوند:
1 توابع فاقد آرگومان

2 توابع دارای تعداد آرگومان مشخص

3 توابع دارای چند آرگومان

جدول6  ـ توابع و آرگومان های آنها

مثالتوضیحاتنام تابع

PI)(
Rand)(

ندارند  آرگومانی  يا  ورودی  هیچ  تابع ها  اين 
نام  از  پس  بسته  و  باز  پرانتز  حتماً  بايد  اما 

بگیرد. قرار  تابع 

= PI)(
= Rand)(

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

فعالیت 
کارگاهی
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Excel جدول7ـ توابع پرکاربرد در

مثالتوضیحساختار تابعنام تابع

Sum

= SUM (Number1; Number2;…) عددی مقادير  مجموع 
موجود در سلول های مجاور 
محاسبه  را  غیرمجاور  يا 

می کند.

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

IF

 = IF (Logical_test; [Value_if_true];
[Value_if_false])

می کند  بررسی  را  شرطی 
که در صورت درست بودن 
شرط، آرگومان دوم در نظر 
گرفته می شود و در غیر اين 
تابع  سوم  آرگومان  صورت 

در نظر گرفته می شود.

A1=18 
= IF(A1>=10;

)"مردود" ; "قبول" 

SumProduct= SUMPRODUCT(array1;array2;….)

مجموع  محاسبه  برای 
حاصل  ضرب ها

 = SUMPRODUCT(A1:F1
;   A3:F3)

1 پرونده factor را بازکنید.

2 فرمول جمع کل را با تابع بازنویسی کنید.

در برگه خريد شکل 16 به جای رابطه جمع کل نوشته  شده از فرمول SUM استفاده کنید. برای درج تابع 
می توانید نام آن را تايپ کنید يا از دستور Insert Function از زبانهFormula استفاده کنید. چه روش 

ديگری برای درج تابع وجود دارد؟
3 در رکورد سوم قیمت کاال را با حروف وارد کنید و خطای رخ داده را بررسی و رفع کنید.

زمانی که نوع آرگومان ورودی تابع يا مقدار استفاده شده در فرمول اشتباه باشد، برای تابع قابل محاسبه نیست 
و خطای Value ظاهر می شود. برای رفع اين نوع خطا می توان نوع داده نامناسب را اصالح کرد، مقدار سلول

D4 را به عدد تغییر دهید.
                                  قبل از رفع خطا                                                                        پس از رفع خطا

  کارگاه 11   نوشتن فرمول با استفاده از توابع

Value شکل 27ـ رفع خطای
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4 در سلول جمع کل نام تابع را به Sam تغییر داده و خطای رخ داده را بررسی و رفع کنید.

وقتی نام يا آدرس سلول اشتباه است، خطای ?Name# رخ می دهد. برای اصالح خطا شکل صحیح فرمول 
را وارد کنید. واژه Sam را بهSUM تغییر دهید.

                                     قبل از رفع خطا                                                                       پس از رفع خطا

اگر در سلولی محدوده را بدون نام تابع بنويسید خطای Value رخ می دهد مثاًل نوشتن )A1: A5(=یادداشت

5 فیلم زیر را مشاهده کرده و جمع کل را به کمک تابع SUMPRODUCT محاسبه کنید.

#Name? شکل 2٨ـ رفع خطای

اگر در فرمول A+A2= به جای آدرس A1 از A استفاده شود خطای?Name#  رخ می دهد.یادداشت

6 با استفاده از محاسبۀ مجموع واحدها، معدل هنرجو را حساب کنید.

فیلم شماره 11203: به کارگیری تابع SUMPRODUCTفیلم

اگر مجموع واحدها را صفر وارد کنید، چه خطايی بروز می کند؟کنجکاوی
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IF کارگاه 12   استفاده از تابع  

شکل 29ـ جست وجوی نام تابع

5 مقدار آرگومان های تابع را تعیین کنید.

عبارت   Logical_test قسمت  در 
)شکل30(. کنید  وارد  را  شرطی 

F11 سلول نمره نهايی است که برای 
 12 از  بزرگ تر  مقدارش  بايد  قبولی 

باشد.
که  است  مقداری   Value_if_true
بايد در  برقرار بودن شرط  در صورت 
را  »قبول«  مقدار  شود.  درج  سلول 

کنید. وارد 
Value_if_false برای برقرار نبودن 

شرط استفاده می شود. مقدار »مردود« را در اين بخش وارد کنید.
نیازی به واردکردن عالمت گیومه نیست. چون مقدار واردشده متنی است Excel آن را درون عالمت گیومه 

قرار می دهد. 
6 فرمول را با استفاده از AutoFill برای سایر سلول های »  نتیجه« تعمیم دهید. 

IF شکل 30ـ تعیین آرگومان های تابع

در ستون »نتیجه« پرونده کارنامه وضعیت قبولی يا مردودی هر درس هنرجو نوشته می شود. رضا قصد دارد 
به کمک تابع IF مقدار اين ستون را محاسبه کند.

1 پرونده کارنامه را بازکنید. 

2 ستون مربوط به نتیجه را انتخاب کنید. 

3 برای درج تابع از زبانه Formulas بر روی Insert Function کلیک کنید. 

4 نام تابع را جست وجو کنید )شکل29(. 

تابع IF در فهرست توابع را نمی دانید  درصورتی که محل 
 if تابع  تايپ  از  پس  کنید.  جست وجو  را  آن  می توانید 
بخش  در  تابع  )شکل29(.  کنید  کلیک   Go دکمه  روی 
 OK انتخاب می شود. روی دکمه   select a function

کنید. کلیک 
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   خطاهای فرمول نویسی
 هنگام کار کردن با Excel به ويژه زمانی که فرمولی درج می شود ممکن است با خطاهايی مواجه شويد. در 
کارگاه های قبل با برخی از اين خطاها مواجه شده ايد. يکی از اين خطاها، خطای !REF# است که در سه 

حالت رخ می دهد.
حالت اول: اگر سلولی که فرمول به آن ارجاع داده  شده است حذف شود اين خطا رخ می دهد. فرض کنید 
 #REF! را حذف کنید خطای A و يا ستون A1 استفاده  شده است. اگر سلول =A1+B1 رابطه C1 در سلول

در سلول C1 رخ می دهد و محتوای سلول C1 به صورت REF!+B1#= خواهد بود.
حالت دوم: انتقال محتويات آدرس سلولی در سلول هايی که در فرمول به آن ارجاع داده  شده است. فرض 
کنید در سلول C1 رابطه A1+B1= استفاده  شده است، اگر سلول B1 را انتخاب کرده پس از Cut کردن آن 
را در سلول A1 درج کنید )Paste( خطای !REF# در سلول C1 رخ می دهد و محتوای سلول C1 به صورت

REF! +B1#= خواهد بود. 
حالت سوم: نسخه برداری محتويات آدرس سلولی در سلول هايی که در فرمول به آن ارجاع داده  شده است. 
فرض کنید در سلول C1 رابطهA1+B1=  استفاده  شده است. اگر سلول B3 که خود شامل فرمول است را 
 A1 و C1 در سلول #REF! خطای )Paste( درج کنید A1 انتخاب کرده پس از نسخه برداری، آن را در سلول
رخ می دهد. اگر در سلولی که فرمول در آن درج می شود، از آدرس خود سلول استفاده کنید، باعث نمايش 

کادر خطای Circular Reference می شود.

خطای !Num# : هنگامی که در يکی از اعداد موجود در ورودی تابع، مشکلی وجود داشته باشد اين خطا 
رخ می دهد. مثاًل زمانی که برای محاسبه جذر يک عدد در تابع SQRT آرگومان ورودی را منفی وارد کنید. 

                                      قبل از رفع خطا                                                                 پس از رفع خطا

Circular Reference شکل 31ـ خطای

محاسباتی که دارای نتیجه اعداد خیلی بزرگ هستند خطای !Num# رخ می دهد مثاًل 308^100=

 #Num!شکل 32ـ رفع خطای
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مراحل 
کار

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

نتایج 
ممکن

استاندارد 
)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نمره

استفاده 
از توابع

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
تجهیزات: رايانه ای که نرم افزار صفحه 

گسترده روی آن نصب باشد
زمان: 10 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

فرمول نويسی با استفاده از توابع 
به صورت ساده و ترکیبیـ  رفع خطای 

فرمول نويسی و به کارگیری توابع

3

در حد 
انتظار

فرمول نويسی با استفاده از توابع به صورت 
ساده و ترکیبی

2

پايین تر از 
حد انتظار

فرمول نويسی با استفاده از توابع به صورت 
ساده

1

چه عامل ديگری می تواند باعث به وجود آمدن خطای !REF# شود؟

در مورد ساير خطاهای Excel تحقیق کرده، در کالس ارائه کنید.پژوهش

داده مجاز و کنترل ورود اطالعات

در نرم افزار Excel با استفاده از قالب بندی سلول )Format Cells( می توان نوع داده ورودی را تعیین کرد 
اما اين فرمان از ورود داده های نامعتبر جلوگیری نمی کند. در مثال کارنامه، اگر برای نمره هنرجويان، نمره ای 
خارج از محدوده 0 تا 20 وارد شود، بدون نمايش پیام خطا، داده را می پذيرد و اين منجر به تولید نتايج نامعتبر 

در معدل و ساير فرمول ها می شود؛ بنابراين الزم است به نحوی از ورود داده های غیرمجاز جلوگیری شود.
کاربردهای  کرد.  را محدود  تعیین  شده  در سلول های  داده   ورود  ابزارData Validation می توان  به وسیله 

از: عبارت اند   Data Validation
 ايجاد محدوديت برای ورود داده در سلول ها بر اساس شرط های مختلف مانند اعداد صحیح، اعشاری، تاريخ 

و زمان در محدوده ای خاص و همچنین تعداد نويسه ها
ـ Drop( که به وسیله آن کاربران داده های خود را سريع تر، دقیق تر   Down( ايجاد فهرست های کشويی 
و با اشتباه کمتر انتخاب کنند. همچنین از طريق آن کاربران ملزم به انتخاب يک داده مشخص و از پیش 

کنجکاوی

ارزشیابی مرحله 3
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تعیین شده در فهرست هستند و يا داده ای که تايپ می کنند بايد به طور دقیق مطابق با داده فهرست از قبل 
تعیین  شده باشد.

 جلوگیری از ورود داده ها بر اساس فرمولی خاص
 ايجاد راهنما برای ورود داده ها در سلول ها

 نمايش پیام خطا در صورت رعايت نکردن شرط

رضا متوجه شد که در برخی موارد، معدل هنرجو معتبر نیست. زيرا نمراتی که برای برخی از دروس هنرجو 
وارد شده، خارج از محدوده 0 تا 20 است. او درصدد برآمد تا اين مشکل را با اعتبارسنجی نمره مستمر و 

پايانی برطرف کند. 
1 پرونده کارنامه را بازکنید. 

2 ستون ها را برای اعتبارسنجی انتخاب کنید.

ستون های مربوط به نمره مستمر و پايانی نوبت اول و 
دوم را انتخاب کنید. 

3 فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید.

فرمان   Data Tools بخش  از   Data زبانه  در 
شکل33  کادر  کنید.  اجرا  را   Data Validation

درمی آيد. نمايش  به 
4 معیار اعتبارسنجی را انتخاب کنید )شکل33(.

در قسمت Allow گزينه Decimal را برای واردکردن 
اعداد اعشاری انتخاب کنید. 

  کارگاه 13   اعتبارسنجی داده های ورودی

Data Validation شکل 33ـ کادر محاوره ای

با توجه به شکل 33 جدول 8 را تکمیل کنید.

Data Validation جدول ٨ـ برخی معیارهای

توضیحمعیار
Any value.... پذيرفتن

Whole number.... دريافت
Decimal....

Listانتخاب داده از فهرست کشويی
Text length.... دريافت متن

Customدريافت محتوا بر اساس فرمول

فعالیت 
کارگاهی
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5 شرط محدودکننده معیار را تعیین کنید.

در قسمت Data گزينه Between را انتخاب کنید. مقدار Minimum را برابر 0 و مقدار Maximum را 
برابر 20 وارد کنید. 

6 پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.

زبانه Error Alert را انتخاب کنید. در قسمت Titleواژه »خطا« و در قسمت Error Message پیام »فقط 
اعداد صفرتا 20 قابل قبول است« را وارد کرده و Style را از نوع Stop انتخاب کنید. روی دکمه OK کلیک 

کنید. 

تفاوت دکمه Retry و Cancel در کادر پیام خطای ورود داده خارج از محدوده چیست؟کنجکاوی

نام گذاری محدوده ای از آدرس ها 

دارای   Excel در  سلول  هر  پیش فرض  به صورت 
يک نام منحصر به فرد است. اگر پرونده دارای تعداد 
زيادی فرمول باشد، بررسی، تصحیح و در بسیاری 
موارد درک فرمول ها دشوار خواهد شد. نام گذاری 
محدوده ها در Excel اين امکان را می دهد تا برای 

سلول های خود نامی دلخواه وارد کنیم. 
راه وجود  دو   Excel در  نام گذاری سلول ها  برای 
در  نظر،  مورد  محدوده  انتخاب  از  پس  دارد. 
و  وارد   Name Box در  را  دلخواه  نام  اول  روش 
کلید Enter را بفشاريد و در روش دوم در زبانه 
فرمان   Defined Names گروه  از   Formulas
و  محدوده  نام  کرده،  اجرا  را   Define Name

)شکل34(.  کنید  وارد  را  آن  توضیحات 

شکل 34ـ نام گذاری محدوده ای از آدرس ها

  کارگاه 14   ایجاد فهرست کشویی

رضا می خواهد با ايجاد فهرست کشويی برای استان، زمان الزم و امکان اشتباه تايپی در ورود داده برای استان 
را کاهش دهد.

1 پرونده کارنامه را بازکنید.

2 عناصر فهرست را وارد کنید.
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يک کاربرگ جديد ايجاد کرده و در ستون A اسامی تمام استان های کشور را تايپ کنید. 
3 محدوده شامل نام استان ها را نام گذاری کنید.

برای سلول های شامل نام استان ها، نامی مناسب مانند ostan وارد کنید.
4 برای اعتبارسنجی سلول مورد نظر، فهرست کشویی ایجاد کنید.

در کاربرگ کارنامه، سلول روبه روی استان را انتخاب کنید. 
اجرا کنید. در  را   Data Validation Data فرمان  زبانه  از 
منبع   Source قسمت  در  و   List گزينه   Allow قسمت 
داده ها را انتخاب کنید. برای انتخاب منبع داده ها بايد آدرس 
آنها را به صورت دستی وارد کنید. برای اين مثال در قسمت 
Source عبارت ostan= را وارد کنید يا بر روی عالمت فلش 
قرمزرنگ کلیک کرده، با استفاده از ماوس سلول های شامل 
نام استان ها را انتخاب کنید. تا به صورت خودکار آدرس آنها 

در قسمت Source وارد شود. 

رضا می داند که کد دانش آموزی 8 رقم است. او قصد دارد ضمن ايجاد محدوديت برای آن، پیام راهنما و پیام 
خطا تعیین کند تا دستیارش نیز متوجه محدوده مجاز شود.

1 پرونده کارنامه را بازکنید.

2 فرمان اعتبارسنجی را اجرا کنید.

سلول روبه روی کد دانش آموز را انتخاب کنید. از زبانه Data فرمان Data Validation را اجرا کنید.
3 تنظیمات اعتبارسنجی را انجام دهید )شکل 36(.

Source و تعیین List شکل 35ـ انتخاب گزینه

و کنجکاوی  In    ـ  Cell dropdown گزينه های  از  هرکدام  بودن  عالمت دار  کشويی،  فهرست  ايجاد  هنگام  در 
دارند؟ تأثیری  چه   Ignore Blank

فعالیت 
عناوين کارگاهی از  فهرستی  و  کرده  ايجاد  تحصیلی«  »رشته  نام  به  کاربرگ جديد  يک  کارنامه  پرونده  در  ـ 

رشته تحصیلی موجود در هنرستان خود را وارد کنید. سلول های شامل رشته را به صورت جدول پويا 
قالب بندی کنید. سپس برای سلول روبه روی رشته يک فهرست ايجاد کنید که داده ها را از کاربرگ 

دهد. نشان  »رشته تحصیلی« 
ـ در پرونده factor نام کاال را به فهرست کشويی با نام »کاال« تبديل کنید. 

  کارگاه 15   تعیین پیام ورودی و پیام خطای اعتبارسنجی
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4 در سلول روبه روی کد دانش آموزی مقداری 7 رقمی وارد کنید. 

پیام خطای صادر شده را بنويسید.

Data Validation شکل 36ـ تنظیمات زبانه های مختلف فرمان

اگر گزينه Apply these changes to all other cells with the same settings عالمت دار است، یادداشت
تغییرات انجام  شده روی تمام سلول هايی که دارای تنظیمات يکسان هستند، اعمال می شود. 

Data Validation کنجکاوی پنجره  از   Error Alert زبانه  در 
باهم  تفاوتی  چه   Style بخش  در  موجود  گزينه های 

دارند؟

همیشه مقدار محدودکننده شرط اعتبارسنجی يک مقدار ثابت نیست. گاهی اين مقدار با توجه به محاسباتی 
از موجودی  نمی تواند  انبار خارج می شود  از  روزانه  تعداد کااليی که  انبارداری  تعیین می شود. در سیستم 
انبار بیشتر باشد. در ابتدای روز موجودی انبار اعالم می شود. در اين کارگاه قصد داريم با در نظر گرفتن اين 

محدوديت برگۀ خروج از انبار را طراحی کنیم. 

Error Alert شکل 37ـ زبانه

  کارگاه 16   جلوگیری از ورود داده

1

2 3
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ایجاد  انبار«  از  کاال  » خروج  نام  به  جدید  کاربرگ  یک   1

کنید )شکل 3٨(.

برای اعمال محدودیت در تعداد خروجی   2

سلول هایB2 تا B11 را انتخاب کنید.
3 اعتبارسنجی را اعمال کنید. 

در بخش Allow گزينه Custom را انتخاب کنید 
تعداد  ستون  در  مجموع  اينکه  برای   .)39 )شکل 
 Formula خروجی از 100 بیشتر نشود، در کادر
رابطه SUM)$B$2:$B$11(<100= را وارد کنید.

شکل3٨ـ کاربرگ خروج کاال

شکل 39ـ درج فرمول برای اعتبارسنجی داده

4 پیام خطای اعتبارسنجی را تعیین کنید.

برای درج ساعت جاری می توانید از کلید ترکیبی ;+Ctrl+Shift  استفاده کنید.یادداشت

گاهی ضروری است با توجه به اهمیت و نوع گزارش در Excel، برخی از اطالعات متمايز شوند. به طور مثال 
افرادی که نمرات آنها باالتر يا کمتر يا بین محدوده خاصی است با رنگ ديگری نمايش داده شوند. در اين 

  کارگاه 17   قالب بندی شرطی
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صورت بايد از قالب بندی شرطی استفاده کنیم تا قالب بندی به صورت پويا و بر اساس مقدار واردشده در سلول 
تغییر کند. 

1 پرونده کارنامه را بازکنید.

2 سلول های مورد نظر برای قالب بندی شرطی را انتخاب کنید.

سلول های مربوط به نمره نهايی، نمرات مستمر و پايانی نوبت اول و دوم را انتخاب کنید. 
3 فرمان قالب بندی شرطی)Conditional Formatting( را اجرا کنید.

از گروه Styles در زبانه Home فرمان 
 Highlight ينه  گز کنید. ا  جر ا ا  ر

. کنید ب  نتخا ا ا  ر  C e l l s  R u l e s
4 شرط و نوع قالب بندی را تعیین 

کنید.
نمرات  واردکردن  با  اينکه  برای 
شود  اعمال  قالب بندی   ،10 از  کمتر 
کنید  انتخاب  را   Less Than گزينه 

 . )40 )شکل

 Light Red Fill with Dark Red Text نوع قالب را With مقدار 10 را در کادر وارد کنید و در قسمت
انتخاب کنید )شکل41( تا نمره های کمتر از 10، به رنگ زمینه قرمز روشن و رنگ نوشته قرمز تیره نمايش 

داده شوند.

Conditional Formatting شکل 40ـ فرمان

شکل 41ـ تعیین شرط و نوع قالب برای معیار انتخابی

 نوع قالب
 تعیین نوع قالب
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رضا پس از نوشتن فرمول ها در پرونده Transcriptبه خاطر بی دقتی، 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 
نمی کند و سلول فرمول مجموع و معدل خالی است. او قصد دارد با حفاظت از کاربرگ و کارپوشه چنین 

مشکالتی را برطرف کند. 

فعالیت 
ـ در پرونده RegisterStudent يک ستون برای شماره دانش آموزی ايجاد کنید. سپس محدوده شماره کارگاهی

دانش آموزی را انتخاب کرده، با استفاده از Conditional Formatting تنظیمی انجام دهید که اگر 
شماره دانش آموزی تکراری وارد شد با رنگ قرمز مشخص شود.

ـ چگونه می توان روی سلول های انتخابی چندين قالب بندی شرطی اعمال کرد؟
 Highlight Cells Rules ـ عملکرد بقیه گزينه های موجود در بخش

از قالب بندی شرطی را بررسی کنید.

فرمان  معیارهای  42ـ  شکل 
Highlight Cells Rules

برای تعیین داده تکراری از گزينه Duplicate Value استفاده می شود.یادداشت

  کارگاه 1٨   حفاظت از کاربرگ و کارپوشه
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1 پرونده کارنامه را بازکنید.

2 برای حفاظت از کاربرگ، سلول های مجاز به تغییر را تعیین کنید.

 Cells و بخش Homeرا از زبانه Format Cells سلول های مشخص شده در شکل 43 را انتخاب کنید. فرمان
اجرا کرده و در زبانه Protection عالمت گزينه Locked را برداريد.

شکل 43ـ انتخاب محدوده مجاز برای ورود اطالعات

Format Cells از Protection شکل 44ـ زبانه



42

3 فرمول ها را مخفی کنید.

پس از انتخاب سلول های شامل فرمول، فرمان Format Cells را اجرا کرده و در زبانه Protection گزينه 
Hidden را عالمت دار کنید. پرونده را ذخیره کرده و مجدداً بازکنید. آيا فرمول ها مخفی  شده اند؟

4 تنظیمات حفاظت از کاربرگ را انجام دهید.

قفل  شده   Excel سلول های  تمام  پیش فرض  به صورت 
)Locked( هستند اما تا زمانی که کاربرگ قفل نشود تأثیری 
و  به قفل شدن سلول ها  تنظیمات مربوط  بايد  بنابراين  ندارد؛ 
با  داد.  انجام  با هم  را  کاربرگ ها  به حفاظت  مربوط  تنظیمات 
فرمان   Review زبانه  از  يا  و  کاربرگ  نام  روی  راست کلیک 
 Password to قسمت  در  کنید.  اجرا  را   Protect Sheet
وارد  کاربرگ  از  حفاظت  برای  گذرواژه ای   unprotect sheet
 Allow all users of this worksheet toدر بخش کنید. 
مشخص کنید که کاربران چه  کارهايی را می توانند با اين پرونده 
انجام دهند. به صورت پیش فرض کاربران چه  کارهايی می توانند 

دهند؟ انجام 
Protect Sheet شکل 45ـ کادر محاوره ای فرمان

عملکرد گزينه های بخش Allow all users of this worksheet to را بیان کنید.کنجکاوی

5 امکان درج و حذف کاربرگ را بررسی کنید. چه نتیجه ای می گیرید؟

6 کارپوشه را در برابر تغییرات حفاظت کنید.

 Password را اجرا کنید. در قسمت Protect Workbook فرمان Changes از بخش Reviewدر زبانه
گذرواژه را برای حفاظت از کارپوشه وارد کنید )شکل46(. واردکردن گذرواژه اختیاری است يعنی بدون قرار 

دادن گذرواژه هم می توان از کارپوشه حفاظت کرد.

Protect Workbook شکل 46ـ کادر محاوره ای فرمان
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7 کاربرگ و کارپوشه را از حالت حفاظت  شده خارج کنید.

مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

کنترل 
ورود 

داده ها و 
حفاظت 
اطالعات

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
تجهیزات: رايانه ای که 

نرم افزار صفحه گسترده روی 
آن نصب باشد
زمان  :  15 دقیقه

باالتر از حد انتظار

ـ قالب بندی شرطی       ـ   نام گذاری يک محدوده 
اعتبارسنجی داده های ورودی ـ ايجاد فهرست 
ـ تعیین پیام های راهنما  کشويی منبع داده 
ـ حفاظت از کاربرگ و  و خطای اعتبارسنجی 
ـ رفع اشکاالت و خطاهای احتمالی کارپوشه 

3

در حد انتظار

ـ قالب بندی شرطیـ   نام گذاری يک محدوده 
ـ ايجاد فهرست  اعتبارسنجی داده های ورودی 
ـ تعیین پیام های راهنما و  کشويی منبع داده 

خطای اعتبارسنجی

2

پايین تر از حد 
انتظار

1نام گذاری يک محدودهـ  قالب بندی شرطی

فعالیت 
در پرونده factor تنظیماتی انجام دهید که کارگاهی

از  به  غیر  را  کاربرگ  از  تغییر هیچ قسمتی  امکان  کاربر  ـ 
موارد مشخص  شده در شکل نداشته باشد و فرمول ها قابل 

نباشند. مشاهده 
ـ امکان درج يا 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

ارزشیابی مرحله 4
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نمودار

يکی از قابلیت های مهم نرم افزار Excel، رسم نمودار بر اساس داده های موجود در صفحه گسترده است که به 
تجزيه  و تحلیل، ارزيابی و مقايسه ساده تر و سريع تر داده ها کمک می کند. با استفاده از عملیات روی  داده ها 
می توان تفاوت ها، شباهت ها و تغییرات در اعداد و ارقام را شناسايی کرد؛ اما داده ها به اندازه تصاوير، مقصود 
مورد نظر را بیان نمی کنند. به کمک نمودارها، داده ها به شکل تصويری نمايش داده می شوند. در واقع نمودارها، 
يک نمايش گرافیکی از داده ها هستند که درک ارتباط بین داده ها را آسان تر می کنند و در تصمیم گیری های 

مديريتی ابزار مهمی به شمار می روند و يکی از شیوه های بسیار مناسب برای ايجاد گزارش هستند.

 Excel انواع نمودارها در 
قرار  کاربران  اختیار  در  داده ها  نمايش  برای  را  بعدی  سه   و  بعدی  دو  نمودارهای  از  وسیعی  Excel طیف 
می دهد. در جدول 9 انواع نمودارهايی که می توان در Excel ترسیم کرد به همراه توضیح و يک نمونه تصوير 

آورده شده است.

جدول9ـ انواع نمودارها

تصویرتوضیحاتنام نمودار

نمودار ستونی

برای  بیشتر   )Column( ستونی  نمودار 
به منظور  گسسته  داده های  دادن  نشان 
آنهاست.  رشد  روند  مشاهده  يا  مقايسه 
هر ستون، يکی از مقدارهای گروه داده را 

میدهد. نشان 

نمودار خطی

تغییرات  رسم  )Line( برای  خطی  نمودار 
رشد  میزان  دادن  نشان  و  پیوسته  داده های 
مقايسه  برای  واقع  در  و  می شود  استفاده 
شرايط  در  که  هم نوع  اطالعاتی  گروه های 
مختلف پديد آمده اند، مفید است. نمودار خطی 
 Excel در  نمودارها  پرکاربردترين  جمله  از 
است. در اين نوع از نمودارها می توان داده ها 
را به صورت نقطه نقطه ترسیم کرد و يا نقاط را 

کرد. يکديگر متصل  به  به صورت خطی 
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تصویرتوضیحاتنام نمودار

نمودار دايره ای

نمودار دايره ای )Pie( برای نشان دادن اجزای 
رابطه  و  مقادير  از  سری  يک  تشکیل دهنده 
استفاده  مورد  اجزاء  به کل  نسبت  جزء  هر 
واقع  در  دايره،  از  قسمت  هر  می گیرد.  قرار 
داده  سری  مقدارهای  از  يکی  تعیین کننده 
است و میزان بزرگی هر قسمت را نسبت به 
ديگری نشان می دهد و برای مقايسه يکسری 

است. مناسبی  گزينه  مقادير  از 

نمودار میله ای

کاربرد نمودار میله ای )Bar(  و شیوه کار 
است  ستونی  نمودار  مشابه  آنها  با  کردن 
که ستون های آن به جای محور X، نسبت 
هنگامی  که  شده اند.  ترسیم    Y محور  به 
از  بیشتر  افقی،  جهت  در  موجود  فضای 
باشد  عمودی  جهت  در  موجود  فضای 
کرد. استفاده  نمودار  نوع  اين  از  میتوان 

نمودار ناحیه ای

نمودار ناحیه ای )Area( تغییرات يک متغیر 
را به ازای متغیری ديگر نمايش می دهد با 
تغییرات  اين  نمايش  برای  که  تفاوت  اين 
به جای خطوط يا ستون از سطوح استفاده 
می کند. در اين نمودار هر سطح نشان دهنده 

يک سری از داده هاست.

نمودار نقاط پراکنده

نمودار نقاط پراکنده )Scatter( شبیه نمودار 
خطی است با اين تفاوت که از آن برای نشان 
که  داده  گروه  يا چند  دو  بین  رابطه  دادن 
استفاده  گرفته اند  قرار  نامساوی  فواصل  در 
می شود. در اين نوع نمودار، داده های محور 
X بايد نشان دهنده تغییرات يکنواخت يک 

نوع داده منفرد باشد.

نمودار سهام

دادن  نشان  )Stock( برای  سهام  نمودار 
برای  می شود.  استفاده  قیمت  نوسانات 
و  پايان  و  شروع  در  آن  قیمت  سهم،  هر 
همچنین کمینه و بیشینه قیمت در نمودار 

می شوند. داده  نشان 
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تصویرتوضیحاتنام نمودار

نمودار پوسته

 Excel در )Surface( برای رسم پوسته ها
کرد.  استفاده  نمودار  نوع  اين  از  می توان 
نمودار پوسته سه بعدی در Excel در واقع 
راه ديگری برای بررسی روند تغییرات چند 

سری داده است.

نمودارحلقه ای

نمودار حلقه ای )Doughnut( همانند نمودار 
هر  سهم  دادن  نشان  برای   )Pie( دايره ای 
عنصر نسبت به عناصر مختلف يک سری از 
داده ها کاربرد دارد. در اين نمودار برخالف 
از يک سری  نمودار دايره ای می توان بیش 
داده را نشان داد که هر حلقه نشان دهنده 

يک سری از داده ها است.

نمودار حبابی

نمودار حبابی )Bubble( برای نشان دادن 
تغییرات  ازای  در  مورد  يک  رشد  میزان 
مثال  برای  کرد.  استفاده  ديگر  مورد  دو 
به منظور نمايش میزان فروش در ماه های 
تبلیغات  هزينه های  ازای  به  سال،  يک 
استفاده  نمودار  اين  از  می توان  مختلف 
کرد. مشابه نمودار پراکندگی است با اين 
تفاوت که به ازای هر نقطه از محور، يک 

می شود. گرفته  نظر  در  حباب 

نمودار رادار

نمودار خطي  نوعي   )Radar( رادار  نمودار 
به  نسبت  نقاط  اينکه  به جای  ولي  است 
نقطه  يک  به  نسبت  شوند،  درج  محورها 
مرکزي رسم شده، با يک خط به هم وصل 
مي شوند و يک چندضلعي را ايجاد مي کنند. 
هر خط معرف يک گروه از داده ها است. اين 
نوع نمودار، براي مقايسه مقادير همنوع در 
چندين گروه مورد استفاده قرار می گیرد.

ناحیه نمودار

ناحیه نمودار

راهنمای نمودارعنوان محور افقیبرچسب محور افقیبرچسب دادهها
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رضا می خواهد برای هر هنرجو عالوه بر کارنامه يک نمودار ستونی به منظور مقايسه نمرات درس های مختلف 
به صورت گرافیکی ترسیم کند. هر نمودار، متناسب با نوع آن دارای اجزای متفاوتی است )شکل48(. 

فعالیت 
را گروهی نمودار  کدام  موضوع،  تشريح  برای  نمودار  کاربرد  و  شده  جمع آوری  داده های  موضوع  به  باتوجه 

پیشنهاد می کنید؟

نوع نمودارموضوعردیف

1

2

3

4

5

  کارگاه 19   ترسیم و ویرایش نمودار

 شکل 4٨ـ اجزای یک نمودار

ناحیه نمودار

ناحیه نمودار

راهنمای نمودارعنوان محور افقیبرچسب محور افقیبرچسب دادهها

 برچسب محور عمودی
خطوط راهنما

نمودار مقایسه نمرات هنرجویان برچسب داده ها

  راهنمای نمودار

عنوان محور عمودی

عنوان محور افقی
 برچسب محور افقی
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1 پرونده کارنامه را بازکنید.

را  نهایی  نمره  و  درس  نام  ستون های  محتوای   2

کنید. انتخاب  نمودار  رسم  برای 
3 نمودار متناسب را درج کنید.

از زبانه Insert و بخش Chart يکی از نمونه های نمودار 
ستونی )Column( را انتخاب کنید.

4 نمودار رسم شده را در مکان مناسب قرار دهید.

 شکل 49ـ نمودار نمرات دانش آموز

5 نمودار را ویرایش کنید.

فعالیت 
نمودار ستونی داده های جدول زير که مربوط به مقايسه درصد قبولی سه سال تحصیلی متوالی است کارگاهی

را رسم کنید. 

ABCDE

حسابدارینقشه کشی الکترونیکشبکه و نرم افزارسال تحصیلی1

293-94100%86 %65 %75 %

394-9585 %78 %87 %87 %

495-9694 %80 %90 %95 %

شکل 50ـ جدول مقایسه درصد قبولی هنرجویان 

فیلم شماره 11204: تغییر تنظیمات نمودارفیلم

فعالیت 
نمودار ترسیم شده را ويرايش کنید.کارگاهی

 عنوان »مقايسه نمرات پايانی نوبت اول« را به باالی نمودار اضافه کنید.
 نوع نمودار را به Pie تغییر دهید.

 رنگ بندی قطعه های مختلف نمودار را تغییر دهید.
 تنظیماتی انجام دهید که برچسب درصد بر روی هر بخش از نمودار ديده شود.

پس از مشاهده فیلم، فعالیت را انجام دهید.
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مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

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

نمره

ترسیم 
نمودار

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
تجهیزات: رايانه ای که نرم افزار 

صفحه گسترده روی آن نصب باشد
زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

درج نمودار با تنظیمات تعیین شده ـ 
ويرايش نمودار ـ رفع اشکاالت احتمالی

3

2درج نمودار با تنظیمات تعیین شدهدر حد انتظار

پايین تر از 
حد انتظار

1درج نمودار با تنظیمات پیش فرض

فعالیت 
نموداری که در فعالیت کارگاهی ايجاد کرديد، به صورت الگو ذخیره کنید و سپس آن را روی نمودار منزل

کارنامه اعمال کنید.

صفحه بندی و چاپ

در نرم افزار Excel اين امکان وجود دارد که تمام محتويات کاربرگ را چاپ کرده يا محدوده ای برای چاپ 
مشخص کرد. صفحه بندی و چاپ کاربرگ ها در Excel، باعث می شود تحلیل های آماری و ساير موارد درج 
 شده در کاربرگ به طور 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 نمايش آن را مشاهده کرد تا اگر شکل نهايی اطالعات 

هنگام چاپ اشکالی داشته باشد با انجام تنظیمات بیشتر آن را اصالح کرد.

  کارگاه 20   تنظیمات صفحه

رضا می خواهد کارنامه هر هنرجو را در يک برگه چاپ کند. اطالعاتی که در کارنامه چاپ می شوند دارای 
تنظیمات خاصی هستند. اگر کارنامه خود را با همکالسی خود مقايسه کنید مشاهده می کنید که تنظیمات 
يکسانی برای آنها به کار رفته است. برای مثال اندازه کاغذ، افقی بودن، میزان حاشیه از اطراف کاغذ برای 

تمامی کارنامه ها يکسان است. 
1 پرونده کارنامه را بازکنید.

Page Layout گزینه سمت راست گروه  زبانه  از  از چاپ،  قبل  تنظیمات صفحه  انجام  برای   2

.)51 کنید )شکل  کلیک  را   Page Setup

ارزشیابی مرحله 5
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3 تنظیمات صفحه را انجام دهید )شکل52(.

جهت صفحه افقی و اندازه را A5 قرار دهید. در زبانه Page و بخش Scaling تنظیمات را مانند شکل 52 
انتخاب کنید تا کارنامه در يک صفحه قرار گیرد.

Page Layout شکل 51  ـ زبانه

4 تنظیمات حاشیه را انجام دهید )شکل 

.)53
در زبانه Margins برای حاشیه چپ و راست 
مقدار  پايین  و  باال  برای حاشیه  و   0,3 مقدار 

0,9 را وارد کنید.

تنظیم جهت صفحه

تنظیم اندازه خروجی چاپی

تنظیم اندازه کاغذ
تنظیم کیفیت چاپ

تنظیم شماره گذاری اولین صفحه

 شکل 52ـ تنظیمات صفحه

شکل 53ـ تنظیمات حاشیه صفحه
4

77655
3

2

1
شکل 55ـ تنظیمات سرصفحه

9

10
87

6
5

4
3

2

1

2

1 5

3

4

6
7
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5 سرصفحه و پا صفحه درج کنید )شکل54(.

فعالیت 
کاربرد بخش هايی که در شکل 53 با شماره مشخص  شده اند را بنويسید. کارگاهی

برای تعیین سرصفحه در زبانه Header and Footer روی دکمه Custom Header کلیک کنید. در قسمت 
وسط و باالی صفحه، تاريخ درج کنید )شکل55 (. سمت راست و پايین صفحه شماره صفحه را درج کنید.

 شکل 54ـ تنظیمات سر صفحه و پاصفحه

شکل 55ـ تنظیمات سرصفحه

9

10
87

6
5

4
3

2

1

تنظیم سر صفحه تنظیم پا صفحه

سرصفحه و پا صفحه متفاوت 
برای اولین صفحه

سرصفحه و پاصفحه متفاوت 
برای صفحات زوج و فرد

1 ٨765432 9 10
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6 تنظیمات کاربرگ را بررسی کنید)شکل 56(. 

فعالیت 
عملکرد گزينه هايی که در شکل 55 با شماره تعیین  شده اند را در جدول زير بنويسید.کارگاهی

عملکردشمارهعملکردشماره

16

27

38

49

510

شکل 56ـ تنظیمات چاپ کاربرگ

تعیین ستون هایی که در سمت 
چپ صفحات تکرار می شوند

تنظیم ناحیه چاپ

تعیین سطرهایی که در باالی 
صفحات تکرار می شوند             

چاپ خطوط مشبک
چاپ سیاه و سفید

چاپ به صورت پیش نویس
Excel چاپ عناوین سطر و ستون

ترتیب چاپ صفحات
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چاپ کاربرگ

در هر سیستم و محیط عملیاتی، خروجی هايی به صورت چاپی وجود دارند. برای مثال در سیستم مدرسه 
خروجی به صورت کارنامه در اختیار هنرجويان قرار می گیرد. برای هنرآموزان فهرست حضور و غیاب به صورت 
چاپی در نظر گرفته می شود. فهرست اسامی هنرآموزان شاغل در مدرسه در اختیار مدير قرار می گیرد. تمام 

اينها به صورت خروجی چاپی هستند. 

فعالیت 
ـ در پرونده فهرست ثبت نام هنرجويان تنظیماتی انجام دهید که عنوان جدول در تمامی صفحات کارگاهی

شود. تکرار 
ـ در پرونده factor تنظیمات صفحه را به صورت زير انجام دهید.

الف( اندازه کاغذ A5 است.
ب( صفحه به صورت عمودی تنظیم شود.

ج( میزان فاصله حاشیه از چپ و راست 0,25 و از باال و پايین 0,75 است.
تاريخ، در سمت راست و باالی صفحه يک تصوير به عنوان نشان وارۀ   د( سمت چپ و باالی صفحه، 

پايین صفحه شماره صفحه درج شود. )Logo( شرکت و در قسمت وسط و 
هـ( برگه خريد در يک صفحه قرار گیرد.

رضا می خواهد کارنامه هنرجويان را چاپ کند. 
1 پرونده کارنامه را بازکنید. 

2 سلول های مربوط به کارنامه را انتخاب کنید.

3 تنظیمات چاپ را انجام دهید.

برای دسترسی به تنظیمات چاپ فرمان Print در منوی File را اجرا کنید يا از کلید Ctrl+P استفاده 
کنید. 

برای سیستم فروشگاه چه خروجی هايی به صورت چاپی می تواند وجود داشته باشد؟ کنجکاوی

  کارگاه 21   چاپ کاربرگ کارنامه
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شکل 57   ـ تنظیمات چاپ کاربرگ

فعالیت 
ـ عملکرد گزينه های تعیین محدوده چاپ را در جدول10 بنويسید.کارگاهی

جدول10ـ تنظیمات محدوده چاپ

توضیحترجمهفرمان 

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 به صورت زير تعیین کنید.
تعداد نسخه های چاپی 3، محدوده چاپ فقط بخش انتخابی، جهت چاپ به صورت افقی، اندازه کاغذ 

A5، حاشیه اطراف کاغذ باريک و مقیاس چاپ به گونه ای که کل صفحه در يک کاغذ قرار گیرد.
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4 پیش نمایش چاپ کارنامه را مشاهده کنید.

قبل از اقدام به چاپ بهتر است پیش نمايش آن را مشاهده کنید تا اگر شکل نهايی اطالعات هنگام چاپ 
اشکالی دارد آن را اصالح کنید. اين گزينه کمک می کند بدون نیاز به استفاده از چاپگر و بدون مصرف جوهر و 
کاغذ، نمونه چاپی متناظر با تنظیمات انجام  شده را، مشاهده کنید. سمت راست تنظیمات چاپ، پیش نمايش 

چاپ را مشاهده می کنید.
5 کاربرگ را چاپ کنید.

فعالیت 
در پرونده factor پیش نمايش را مشاهده کرده، سپس آن را با در نظر گرفتن تنظیمات زير روی کاغذ کارگاهی

چاپ کنید.
الف( تعداد نسخه های چاپی 2 عدد است.

ب( فقط بخشی که شامل اطالعات مربوط به برگه خريد است چاپ شود.
ج( جهت چاپ به صورت عمودی است.

د( اندازه کاغذ A4است.
ه( حاشیه اطراف کاغذ عادی است.

و( مقیاس چاپ به گونه ای است که کل صفحه در يک کاغذ قرار گیرد.

اگر بخواهیم فقط جدول برگه خريد بدون نام، شماره برگه خريد و تاريخ چاپ شود، چه تنظیماتی کنجکاوی
بايد انجام داد؟ 

 Excel    ماکرو در

ماکرو(Macro) يکی از ابزارهای موجود در نرم افزارهای Office است و در Excel نیز می توان از اين ابزار 
استفاده کرد. ماکرو مجموعه ای از دستورالعمل هايی است که برای انجام خودکار يک وظیفه تکراری استفاده 
می شود. کارهايی که انجام می دهید به صورت دستورالعمل هايی به عنوان ماکرو ضبط می شوند. و با فراخوانی 
ماکرو مجموعه دستورات درون ماکرو اجرا می شوند. در واقع کارهايی که در محیط Excel انجام می دهید به 
ترتیب اجرا به کد تبديل می شوند و شما هروقت نیاز داشتید می توانید از آن کدها استفاده کنید. بنابراين با 

کمک ماکرو از انجام عملیات تکراری جلوگیری شده و در زمان صرفه جويی نیز می شود.
 VBA )Visual Basic for Applications( می گويند.   VBA ماکرو  تولیدشده توسط ضبط  به کدهای 

نسخه خاصی از ويژوال بیسیک هست که برای مديريت نرم افزارهای مجموعه Office استفاده می شود.

  کارگاه 22   استفاده از ماکرو

می خواهیم يک فاکتور فروش حاوی تمام فرمول های الزم در يک کاربرگ مستقل با استفاده از ماکرو ايجاد کنیم. 
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1 فرمان ضبط ماکرو را اجرا کنید.

از زبانه View در گروه Macros روی فلش زير Macros کلیک کرده و فرمان Record Macro را اجرا 
کنید. 

2 تنظیمات ضبط ماکرو را انجام دهید.

نام  در  کنید.  وارد  آن  برای  نامی   Macro name قسمت  در 
ماکرو از فاصله، نقطه، نويسه های ويژه، اسامی رزرو شده مانند 
Print, Save, Copy, Paste نمی توان استفاده کرد. همچنین 
 Shortcut حداکثر طول نام ماکرو 80 نويسه است. در قسمت
 q يک نويسه را به عنوان کلید میانبر، وارد کنید. اگر حرف key

را وارد کنید کلید ترکیبی میانبر Ctrl+q خواهد بود.
را   This workbook گزينه   Store macro in قسمت  در 
انتخاب کنید تا ماکرو در کارپوشه فعلی ذخیره شود. با انتخاب 
ايجاد و ذخیره  New Workbook ماکرو در کارپوشه جديد 
می شود. با انتخاب Personal Macro Workbook ماکرو 

در پروندهای به نام Personal.xlsb ذخیره  شده و در هر اجرای Excel به 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 ماکرو در مراجعه بعدی می توانید توضیحات خود را در کادر Description بنويسید. 
روی OK کلیک کنید تا عملیات ضبط ماکرو آغاز شود. 

3 عملیات ماکرو را تعیین کنید.

روی عالمت New Sheet برای ايجاد کاربرگ جديد کلیک کنید. 
 merge & Center را انتخاب کنید. از ابزار F1 تا A1 سلول های
در گروه Alignment زبانه Home استفاده کرده و عبارت فاکتور 
فروش را وارد کنید. در سلول های C2 ،A2 و E2 به ترتیب عبارت 
نام مشتری:، شماره فاکتور: و تاريخ: را وارد کنید. در سلول های 
A3  تا F3 به ترتیب عبارت رديف، نام کاال، قیمت واحد، تعداد، 
 A13 تا A4 جمع قیمت و توضیحات را وارد کنید. در سلول های

اعداد 1 تا 10 را با استفاده AutoFill وارد کنید. 
در سلول E4 رابطه D4*C4 = را بنويسید و سپس با استفاده از 
AutoFill فرمول را تا سلول E13 پر کنید. در سلول E14 رابطه 
SUM(E4:E13)= را برای محاسبه جمع کل قیمت ها بنويسید. 
 E16 را به درصد تغییر دهید. در سلول E15 قالب بندی سلول

رابطه E14*(1-E15)= را برای محاسبه خالص پرداختی بنويسید. 
سلول های A1 تا F16 را انتخاب کنید نوع قلم را B Titr انتخاب کرده و ترازبندی را وسط چین کنید. 

All Border را برای حاشیه دار شدن محدوده انتخاب شده اعمال کنید.

شکل 5٨- کادر ضبط ماکرو

شکل 59- نمون برگ فاکتور
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4 ضبط ماکرو را متوقف کنید.

از زبانه View در گروه Macros روی فلش زير Macros کلیک کرده و فرمان Stop Recording را اجرا کنید. 
5 ماکرو را اجرا کنید.

از زبانه View گزينه Macros و سپس View Macros را اجرا کنید. ماکرويی را که ايجاد کرده ايد انتخاب 
کرده و روی دکمه Run کلیک کنید. يک کاربرگ جديد حاوی فاکتور ايجاد می شود. همچنین می توانید به 

جای اجرای ماکرو از کلید میانبر آن استفاده کنید.
6 کدهای ماکرو را مشاهده کنید.

 View و سپس روی Macros روی View برای مشاهده کدهای تولیدشده با استفاده از ضبط ماکرو از زبانه
Macros کلیک کنید. نام ماکرو را انتخاب کرده و روی دکمه Edit کلیک کنید تا وارد محیط VBA  شويد.  
از منوی File فرمان Close and return to Microsoft Excel را اجرا کنید تا به محیط Excel بازگرديد. 

فیلم شماره 11205 : اجرای ماکرو با دکمه فرمانفیلم

کارپوشه شامل دو کاربرگ به نام هاي »دفتر کل« و »فروردين«  است.
در کاربرگ دوم فروردين در سلول های A2 تا S2 عناوين زير را بنويسید:

ردیف : در زير آن اعداد 1 تا 100 را با AutoFill بنويسید شماره های تکراری با رنگ قرمز مشخص شود.
کد پرسنلی : فقط شامل اعداد 8 رقمی 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 ديپلم، فوق ديپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و حوزوی باشد. 
اسامی مدرک ابتدا در ستون AA درج شده سپس با نام مدرک نام گذاری شود. 

رشته تحصیلی : حداقل شامل سه نويسه باشد.
اعداد 8000000، 900000، 10000000، 11000000،  و شامل  انتخابی  به صورت   : پایه  حقوق 

12000000  باشد.

فعالیت 
براي ايجاد کاربرگ کارنامه تحصیلي کارگاه3 يک ماکرو ايجاد کنید و ماکرو را با دکمه فرمان »کارنامه«  کارگاهی

اجرا کنید. 

ايجاد دفتر حقوق و دستمزدپروژه
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فوق العاده شغل : براساس 40 درصد حقوق پايه و غیرقابل ويرايش باشد. 
فوق العاده سختی کار : براساس 10 درصد حقوق پايه و غیرقابل ويرايش باشد.

جمع حقوق : از مجموع حقوق پايه، فوق العاده شغل و فوق العاده سختی کار و غیرقابل ويرايش باشد.
بیمه : بر اساس 5 درصد جمع حقوق و غیرقابل ويرايش باشد.

بازنشستگی: بر اساس 6 درصد جمع حقوق و غیرقابل ويرايش باشد.
مالیات: بر اساس سه و نیم درصد جمع حقوق و غیرقابل ويرايش باشد.

خالص حقوق : از جمع حقوق، مقادير بیمه، بازنشستگی و مالیات کسر گردد و غیرقابل ويرايش باشد.
ساعات اضافه کار : حداکثر 150 ساعت و اعداد باالی 100 ساعت با رنگ سبز مشخص شود.

مبلغ اضافه کار: بر اساس 5 هزارم حقوق پايه و غیرقابل ويرايش باشد.
جمع اضافه کار : از حاصل ضرب مبلغ اضافه کار در ساعات اضافه کار محاسبه شده و غیرقابل ويرايش باشد.

خالص دریافتی : از مجموع جمع اضافه کار و خالص حقوق محاسبه شده و غیرقابل ويرايش باشد.

در سلول باالی بیمه يا L1 جمع کل ستون بیمه باشد.
در سلول باالی بازنشستگی يا M1 جمع کل ستون بازنشستگی باشد.

در سلول باالی مالیات يا N1 جمع کل ستون مالیات باشد.
در سلول باالی خالص حقوق يا O1 جمع کل ستون خالص حقوق باشد.

در سلول باالی جمع اضافه کار يا R1 جمع کل ستون جمع اضافه کار باشد.
در سلول باالی خالص دريافتی يا S1 جمع کل ستون خالص دريافتی باشد.

سلول های غیرقابل ويرايش با رنگ آبی آسمانی مشخص شود.
بعد از تکمیل مشخصات کارکنان ستون مربوط ساعات اضافه کاری تکمیل نگردد و از اين کاربرگ 11 نسخه 

مشابه تهیه شود و نام کاربرگ ها از ارديبهشت تا اسفند درنظر گرفته شود.
در کاربرگ اول يا دفتر کل مطابق با شکل 61 در سلول های A3 تا A14 اسامی ماه های فروردين تا اسفند 
درج شود. در سلول های B2 تا G2 عناوين  بیمه، بازنشستگی، مالیات، خالص حقوق، جمع اضافه کار و خالص 
دريافتی درج شود. سلول B3 در واقع معادل محتوای L1 کاربرگ فروردين باشد و بقیه سلول ها هم متناظر 

شکل 60-کاربرگ »فروردین«
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مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان 

و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نمره

چاپ 
کاربرگ 
و اجرای 

ماکرو

مکان: کارگاه استاندارد رايانه
تجهیزات: رايانه ای که نرم افزار صفحه 

گسترده روی آن نصب باشد
زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تنظیمات صفحه، حاشیه، سرصفحه و 
پاصفحه و کاربرگ ـ تنظیمات چاپ 
ـ ضبط ماکرو و اجرای آن به کمک 

دکمه فرمان ـ رفع خطاهای احتمالی

3

در حد 
انتظار

و  حاشیه، سرصفحه  تنظیمات صفحه، 
پاصفحه ـ ضبط ماکرو و اجرای آن

2

پايین تر از 
حد انتظار

1تنظیمات صفحه ـ اجرای ماکرو

 معیار شايستگی انجام کار :
 کسب حداقل نمره 2 از مراحل فرمول نويسی، استفاده از توابع و کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات

 کسب حداقل نمره 2 از بخش شايستگی های غیرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی مرحله 6

با کاربرگ و عنوان مشخص شده تنظیم شوند.

گذرواژه برای حفاظت کاربرگ ها iran@1397 باشد.
نموداری مستقل بر اساس جمع ساعات اضافه کار و ماه های سال در يک کاربرگ مستقل ايجاد کنید.

با استفاده از ماکرو به ازای هر ماه که کد پرسنلی و تعداد ساعات اضافه کار انتخاب شده باشد نمودار مربوطه 
ترسیم شود.

شکل61-کاربرگ »دفتر کل«
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 جدول ارزشیابی پایانی 

شرح کار:
 1- ورود و نمايش داده ها                                           2- فرمول نويسی

 3- استفاده از توابع                                                  4- کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات 
 5- ترسیم نمودار                                                     6- چاپ 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 نويسی به کمک توابع و رسم نمودار را 

انجام داده و کاربرگ را برای چاپ آماده کند.
شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

درج داده و تعیین نوع آن بر حسب نیاز - قالب بندی سلول ها با تنظیمات موردنیاز - رفع خطاهای احتمالی ورود داده1

2
به کارگیری عملگر و شیوه آدرس دهی مورد نیاز هنگام درج فرمول- رفع خطاهای احتمالی - مرتب سازی و فیلتر کردن داده ها بر حسب نیاز - انجام 

عملیات الزم برای مديريت کاربرگ در صورت نیاز

به کارگیری آرگومان های تابع برحسب نیاز در فرمول ـ رفع خطاهای احتمالی3

4
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 

کاربرگ و ساختار کارپوشه با تنظیمات مورد نیاز - رفع خطاهای احتمالی

رسم نمودار بر اساس کاربرد يا سفارش کارفرما و با تنظیمات مورد نیاز5

6
انجام تنظیمات صفحه بر حسب نیاز - انجام تنظیمات کاربرگ  برحسب نیاز - تنظیمات چاپ بر اساس نیاز - ضبط ماکرو و تعیین نحوه اجرای آن بر 

کاربرد اساس 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان : کارگاه رايانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات : رايانه ای که نرم افزار صفحه گسترده روی آن نصب باشد
زمان : 80 دقیقه )ورود و نمايش داده ها 20 دقیقه ـ فرمول نويسی 10 دقیقه ـ استفاده از توابع 10 دقیقه ـ کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات 15 

دقیقه ـ ترسیم نمودار 10 دقیقه ـ چاپ کاربرگ 15 دقیقه(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1ورود و نمايش داده ها1

2فرمول نويسی2

2استفاده از توابع3

2کنترل ورود داده ها و حفاظت اطالعات4

1ترسیم نمودار5

1چاپ کاربرگ و اجرای ماکرو6

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
الکترونیکی کاهش  به صورت  آنها  انجام محاسبات  و  نگهداری داده  ارگونومی ـ  ـ رعايت  زبان فنی  مسئولیت پذيری ـ 
برای  انتخاب گذرواژه غیرقابل حدس  اعتبارسنجی ـ  مصرف کاغذ و نوشت افزارـ دقت در تعیین نوع داده و قوانین 

کارپوشه يا کاربرگ ـ دسترسی راحت به عناوين سطر و ستون هنگام پیمايش کاربرگ

2

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



پودمان 2

طراحی صفحات وب ایستا

صفحات وب، شامل انواع داده هاي متنی، گرافیکی و چندرسانه ای هستند که در دنیای وب به اشتراک گذاشته می شوند.  اگر 
بخواهید  اطالعاتی را برای افراد به نمایش بگذارید و این اطالعات به ندرت نیاز به تغییر داشته باشد، یک صفحه وب ایستا 
به  نیاز  و  می شوند  طراحی  نیاز  یک  براساس  که  هستند  صفحاتی  ساده  بیان  به  ایستا  وب  صفحات  است.  مناسب  بسیار 
به روز رسانی مداوم ندارند. این گونه صفحات مانند آگهی ها، تبلیغات، شرح فعالیت ها و یا معرفی محصوالت شرکت یا سازمان 
می تواند استفاده شود. زبان نشانه گذاري html 5 برای طراحی صفحات وب ایستا ضمن پشتیبانی مؤلفه های چندرسانه ای، 
از سهولت استفاده برخوردار است. در این پودمان ضمن ایجاد و توسعه صفحات وب ایستا، دستورالعمل های کارآمد ابزارهای 

نرم افزار Dreamweaver cc را فراخواهید گرفت.
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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 Dreamweaver در ایجاد یک تارنما چگونه به ما کمک می کند؟

نرم افزار  در  محلی  تارنمای  ایجاد  و   html با  وب  صفحات  طراحی  چگونگی  شایستگی،  واحد  این  از  هدف 
است.  dreamweaver

استاندارد  عملکرد

با استفاده از دانش و ساختار صفحات وب، صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری IDE یک تارنمای 
ایجاد کند. محلی 

واحد یادگیری 2 

شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا
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)Internet( اینترنت

 امروزه واژه اینترنت یک اصطالح پر کاربرد در سطح 
جامعه بوده و استفاده از فضای مجازی، جزء جدانشدنی 
کارهای  از  زیادی  بخش  است.  شده  مردم  زندگی 
روزمره انسان ها از طریق اینترنت انجام می شود. شما 
راه  از  را  اینترنت، محل کار خود  به کمک  می توانید 
دور کنترل کرده، حساب بانکی خود را چک کنید و یا 
با دوستان و آشنایان خود به صورت صوتی و تصویری 
از  کوچکی  استفاده های  تنها  اینها  باشید.  ارتباط  در 

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 
 )Connection( انجام دو کار باشند: برقراری ارتباط
اشتراک منابع )Sharing Resources( هدف اصلی 
را  شبکه  ما  یعنی  است.  مفهوم  دو  همین  نیز  شبکه 
برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  بتوانیم  تا  به وجود می آوریم 
به  را  خود  منابع  ارتباط  بر قراری  از  پس  و  کنیم 

اشتراک بگذاریم .

فعالیت 
فیلم را مشاهده کرده و اصطالحات زیر را توضیح دهید.کارگاهی

شبکه:
اینترنت: 

فیلم شماره 11215: تاریخچه شبکه و اینترنتفیلم
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برای اتصال به اینترنت چه روش هایی وجود دارد؟

دستگاه های مختلفی مانند، گوشی های هوشمند، تبلت، 
می توانند   ... و  تلویزیون  سیستم های شخصی،  لپ تاپ، 
آن  امکانات  و  اطالعات  از  شده،  متصل  اینترنت  به 
استفاده کنند. اکنون سؤال اینجاست که چگونه می توان 
یک  اتصال  برای  کرد؟  اینترنت  به  متصل  را  سیستمی 

دستگاه به اینترنت، باید مقدماتی را فراهم کرد.

مفهوم وب

وب )World Wide Web( منبعی 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 شماره 11216: اتصال به اینترنت فیلم

یکی از موارد زیر را انتخاب کرده، پس از تحقیق به کالس ارائه کنید.پژوهش
ارائه می کنند،  در شهر شما خدمات  هایی که   ISP مورد  در  اطالعاتی  به کمک هم گروهی خود،  ـ 
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.

گوشی  روی   GPRS سرویس  از  استفاده  هنگام  در  که   G،E،3G،H،H+،4G نمادهای  مورد  در  ـ 
هوشمند نشان داده می شود، تحقیق کنید.

فیلم شماره 11217: نشانی وب فیلم

به کمک هم گروهی خود، در مورد انواع پروتکل های موجود در اینترنت تحقیق کنید.پژوهش
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 )web browser( مرورگر وب

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

استفاده قرار می گیرد.

فعالیت 
تعاریف اصطالحات زیر را با توجه به مطالب ارائه شده در فیلم بنویسید.کارگاهی

 :URL
دامنه:

پروتکل: 

فیلم شماره 11218: انواع مرورگر فیلم

پس از مشاهده فیلم جدول زیر را تکمیل کنید.کنجکاوی

امکاناتنسخه سیستم عاملشرکت سازندهنام مرورگر

فعالیت 
ـ مرورگر Firefox را باز کنید و در نوار نشانی مرورگر، http://tvoccd.oerp.ir را تایپ کرده، دکمه کارگاهی

Enter را 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.

ـ به کمک هم گروهی خود، فهرستی از مرورگرهای گوشی های هوشمند را تهیه کنید. پژوهش
ـ آیا نسخه تحت سیستم عامل اندروید مرورگرهای سیستم عامل ویندوز، وجود دارد؟ 

ـ امکانات مرورگر Google chrome تحت اندروید را با نسخه سیستم عامل ویندوز، مقایسه کنید.
ـ در مورد انواع مرورگرهای موجود برای سیستم عامل های Windows ، Linux ، Mac تحقیق 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 FireFox نسخه 58 آموزش داده می شود.

فعالیت 
کاربرد ابزارهای تعیین شده در شکل را بنویسید.کارگاهی

FireFox شکل1ـ امکانات عمومی مرورگر

)bookmarking( نشانک گذاری

از کتاب،  بگیرید. همان طور که مشاهده می کنید، صفحاتی  تصویر، در دست  را مطابق  کتاب درسی خود 
صفحات  این  است.  شده  عالمت گذاری  نارنجی،  رنگ  با 
واحد  یک  شروع  که  هستند  صفحاتی  مشخص کننده 
مرور  هنگام  در  اگر  اکنون  می کنند.  مشخص  را  یادگیری 
کتاب، مطلبی وجود داشت که متوجه آن نشدیم می توانیم 
خود  هنرآموز  از  بعداً  و  کنیم  عالمت گذاری  را  صفحه  آن 
بپرسیم. این عالمت گذاری سبب می شود که بتوان سریع تر 
را  کار  همین  کرد.  پیدا  دسترسی  کتاب  از  صفحه  آن  به 

می توان برای تارنما ها و صفحات وب نیز انجام داد.

 کارگاه 1   نشانک گذاری صفحه وب 
1 مرورگر را باز کرده، به تارنمای سازمان هواشناسی 

کشور بروید.
2  روی استان خود کلیک کنید.

را  خود  استان  به  مربوط  هواشناسی  صفحه    ٣

به عنوان Bookmark تنظیم کنید.
بعد از باز کردن صفحه موردنظر روی نماد   کلیک 
کرده، و نام و محل ذخیره سازی را تعیین کنید )شکل2(.

شکل2ـ تنظیمات نشانک گذاری صفحه وب
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٤  برای مرورگر Bookmark Bar بگذارید.

در قسمت خالی مقابل نوار نشانی، راست کلیک کرده 
کنید  انتخاب  را   Bookmark Toolbar گزینه  و 

)شکل3(.

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

Bookmark Bar شکل٣ـ فعال کردن

کارگاه 2   مدیریت تاریخچه
1 تاریخچه مرورگر را فعال کنید.

مرورگر FireFox را باز کرده، کلیدهای Ctrl+H را 
فشار دهید.

روش دوم فعال کردن تاریخچه را در شکل4 می بینید.

چگونه می توان Bookmark Bar را از مرورگر برداشت؟کنجکاوی

)History( تاریخچه

یکی از امکاناتی که مرورگرها در اختیار کاربران قرار می دهند، امکان مشاهده تارنماهای مرور شده در بازه های 
زمانی متفاوت است.

شکل٤ـ فعال کردن تاریخچه مرورگر

شکل 5 ـ گزینه های دسته بندی تاریخچه مرورگر

2 تاریخچه را براساس تارنماهایی که بیشترین 

بازدید را داشته اند، مرتب کنید.
 View راست  سمت  فلش  روی   ،History پنل  در 
را   By Most Visited گزینه  سپس  کرده،  کلیک 

انتخاب کنید.
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٣ تاریخچه را حذف کنید.

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Library را انتخاب کرده و از منوی باز شده، روی گزینه 
history کلیک کنید. در منوی باز شده، گزینه clear recent history را انتخاب کنید )شکل6(.

فعالیت 
عملکرد سایر گزینه های view را بررسی کنید )شکل5(.کارگاهی

شکل6 ـ حذف تاریخچه

٤ فهرست کوکی ها را مشاهده کنید.

کوکی )cookie( پرونده ای است که در آن اطالعاتی درباره تارنمایی که از آن بازدید شده است را روی سیستم 
کاربر ذخیره می کند. این اطالعات می تواند 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 می کنید، 
درخواستی به مرورگر کاربر ارسال می شود 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 Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. 
در صفحه باز شده، از منوی سمت چپ، گزینه privacy & security را 
کلیک کرده، سپس از بخش History گزینه Show cookies را انتخاب 

کنید.
5 کوکی را حذف کنید.

را   Options گزینه  سپس  کرده،  کلیک   Open Menu روی 
گزینه  چپ،  سمت  منوی  از  شده،  باز  صفحه  در  کنید.  انتخاب 
 History را کلیک کرده، سپس از بخش privacy & security

گزینه remove individual cookies را انتخاب کنید.
شکل 7ـ حذف کوکی ها
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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 ٣  تنظیمات مرورگر پیش فرض 
1 مرورگر Firefox را مرورگر پیش فرض کنید.

گزینه  شده،  باز  صفحه  در  کنید.  انتخاب  را   Options گزینه  سپس  کرده،  کلیک   Open Menu روی 
Alwayes check if firefox is your default browser را انتخاب کنید.

Home page  2 مرورگر 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 Page تعریف کنیم. روی Open Menu کلیک 
کرده، گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، در کادر Home page، نشانی تارنمای وزارت 

آموزش و پرورش )medu.ir( را وارد کنید.
مرورگر را بسته و مجدد باز کنید.

٣  برای مرور بیش از یک Home page تعیین کنید.

 ،Home page را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، در کادر Options کلیک کرده، گزینه Open Menu روی
نشانی تارنماهای سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش را به شکل زیر وارد کنید. 

حذف کوکی، چه مزایا و معایبی دارد؟کنجکاوی

مرورگر را بسته و مجدد باز کنید. چه صفحات وبی در مرورگر باز شده است؟
٤  موتور جستجوی پیش فرض را به Bing تغییر دهید.

روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از منوی سمت 
چپ، گزینه search را کلیک کرده، سپس از بخش default Search Engine گزینه Bing را انتخاب کنید.

Home Page شکل8  ـ تعیین بیش از یک
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)web search engine( موتور جستجوی وب

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.

شکل9 ـ تغییر موتور جست و جوی پیش فرض

فعالیت 
به کمک هم گروهی خود، فهرستی از موتورهای جستجوی ایرانی و غیرایرانی که می شناسید یا از آن گروهی

استفاده کرده اید، تهیه کنید.

در مورد روش کار یک موتور جستجو، تحقیق کنید.پژوهش

کارگاه ٤ جستجو در وب  
1 در موتور جستجوی google عبارت »خلیج فارس« را جستجو کنید.

مرورگر را باز کرده و نشانی google.com را تایپ کرده و در کادر جستجو، عبارت »خلیج فارس« را تایپ 
کلیک کنید.  کنید. کلید Enter را بزنید یا روی نماد

نتیجه  نمایش  در  را  آن  گزینه های  عملکرد  ظاهر می شود،  منویی  نتایج جستجو،  در صفحه   2

جستجو بررسی کنید.

AllBooks

MapsMore

ImagesSettings

videosTools
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٣ عبارت Persian golf را جستجو کنید.

یکبار دیگر عبارت را با حروف بزرگ جستجو کنید. آیا در جستجوی کلمات انگلیسی، تفاوتی بین حروف 
کوچک و بزرگ وجود دارد؟

٤ جستجوی پیشرفته انجام دهید.

گزینه  به وسیلۀ  را  می خواهد  کاربر  که  شرایطی  به  توجه  با  و  دقیق تر  جستجوی  امکان  گوگل،  تارنمای 
advanced search فراهم کرده است.

فعالیت 
عملکرد هر یک از موارد زیر، در جستجوی پیشرفته را بنویسید.کارگاهی

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

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

کادر site or Domain وارد کنیم.

File type

فیلم شماره 11219: جستجوی پیشرفته فیلم

فیلم را مشاهده کرده و فعالیت را انجام دهید.

5 تصویر قله دماوند را جستجو کنید.

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

فعالیت 
فهرستی از نویسه هایی که در جستجو خنثی هستند، بنویسید.کارگاهی
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6 نتیجه جستجوی تصویر را محدود کنید.

روی دکمه tools کلیک کنید. در منوی باز شده، امکانات جستجوی محدودتر فراهم شده است. جدول زیر 
را تکمیل کنید.

Size

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

Type

time

)upload( و بارگذاری )download( بارگیری

به فرایند برداشت داده های الکترونیکی از یک رایانه )معموالً 
ارسال  فرایند  به  و  بارگیری  سرور(  یک  یا  دور  رایانه  یک 
می گویند.  بارگذاری  دیگر  رایانه  به  الکترونیکی  داده های 
می توان اصطالح Up به معنای ارسال و Down به 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 )download( یا پرونده ای را به 

سیستم دیگر در اینترنت ارسال کنیم.

حقوق مادی و حقوق معنوی یک تصویر را بنویسید.پژوهش

ـ عملکرد گزینه user rights، در جستجو چیست؟کنجکاوی
ـ چگونه می توان تنظیم کرد که هنگام جستجو، ابعاد تصاویر روی تصویر نمایش داده شود؟



73

پودمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا

کاربرد زبانه »paste image URL« چیست؟کنجکاوی

کارگاه 5 جستجو بر اساس تصویر 
1 مسیر پیش فرض ذخیره پرونده های بارگیری شده را تغییر دهید.

در درایو D، پوشه ای با نام Files ایجاد کنید.
در مرورگر روی Open Menu کلیک کرده، سپس گزینه Options را انتخاب کنید. در صفحه باز شده، از 

بخش Files and applications روی دکمه browse کلیک کرده، درایو D پوشه Files را انتخاب کنید.
2 در موتور جستجوی google تصاویر »قله دماوند« را جستجو کنید.

٣ سه تصویر را برای پس زمینه Desktop بارگیری کنید.

برای بارگیری تصویر، روی آن راست کلیک کرده و گزینه Save Image As  را انتخاب کنید. در صورتی که 
بخواهید در مسیری غیر از مسیر پیش فرض پرونده های بارگیری شده ذخیره شوند، مسیر را تعیین کنید.

٤ کادر جستجو را خالی کنید

5 تصاویر مشابه یک تصویر ذخیره شده را جستجو کنید.

 »upload an image« در کادر جستجو روی آیکن کلیک کنید. در کادری که نمایش داده می شود زبانه
را فعال کنید و دکمه browse را کلیک کنید.

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. 

شکل10ـ جستجو براساس تصویر

ـ سه نرم افزار مدیریت بارگیری و سه نرم افزار بارگذاری فایل معرفی کنید.پژوهش
ـ 3 تارنما برای بارگذاری انواع فایل ها و 3 تارنما برای بارگذاری تصویر معرفی کنید. امکانات تارنماها 

را با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب هریک را بنویسید.



74

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

شرایط عملکرد )ابزار، مواد، شایستگی ها
نمرهاستاندارد )شاخص ها / داوری / نمره دهی(نتایج ممکنتجهیزات، زمان، مکان و...(

شایستگی های 
غیرفنی

کنترل کیفیت، پایش شاخص های 
کیفیت ـ مسئولیت پذیری، توجه به 

جزئیات کار ـ زبان فنی

قابل قبول

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

از تجهیزات کارگاه

2
ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی

صفحات  وسیله  به  اطالعات  انتقال 
وب کاهش سفرهای درون شهری و 

1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهغیرقابل قبولمصرف کاغذ

برای نگرش در ذخیره صحیح صفحه  دقت 
پشتیبانی در زبان فارسی

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

ارزشیابی مرحله 1

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها / داوری / 
نمرهنمره دهی(

تنظیمات 
مرورگر

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که مرورگر وب روی 

آن نصب باشد.
زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای 
نشانک گذاری  ـ  وبگاه  صفحات  مشاهده 
پیش فرض  مرورگر  تعیین  ـ  صفحات 
و  تاریخچه  مدیریت  ـ  آن  تنظیمات  و 
پیشرفته  و  ساده  جست وجوی  ـ  کوکی 
بر اساس معیار مورد نیاز ـ محدود کردن 

نتایج جست وجو ـ جست وجوی تصویر

3

در حد انتظار

استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای 
نشانک گذاری  ـ  وبگاه  صفحات  مشاهده 
پیش فرض  مرورگر  تعیین  ـ  صفحات 
ـ  تاریخچه  مدیریت  ـ  آن  تنظیمات  و 
جست وجوی ساده ـ محدود کردن نتایج 

جست وجو

2

پایین تر از 
حد انتظار

استفاده از امکانات عمومی مرورگر برای 
1مشاهده صفحات وبگاه
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انواع صفحات وب

 )static website( اطالعات موجود در صفحات وب می توانند به صورت ایستا و پویا ایجاد شوند. تارنمای ایستا
از چند صفحه HTML تهیه 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 HTML آن را تغییر 
این صفحات سرعت  می  شود،  استفاده  ایستا  تارنماهای  در طراحی  کد  از  کمتری  که حجم  آنجا  از  دهید. 

بارگذاری )Loading( باالیی دارند و با css ، javascript ، html نوشته 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

افراد عادی که به سیستم مدیریت  از طراحی، به وسیله  تارنمای پویا پس  ایستا، محتوای  تارنمای  برخالف 
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 Php استفاده 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 کار و کسب های 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 
در مورد دو تصویر زیر در گروه بحث کنید. پویا یا ایستا بودن آنها را تعیین کنید.گروهی

دالیل خود را بنویسید.
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برعهدۀ یادداشت وظیفه  این  کرد؛  استفاده  وب  صفحات  صفحه آرایی  برای  زبانی  به عنوان   HTML از  نباید 
CSS است. نظیر  فناوری هایی 

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

  کارگاه6   ایجاد اولین صفحه وب

HTML   معرفی زبان نشانه گذاری

برای توصیف  زبان نشانه گذاری  Hyper Text Markup Language و یک  HTML سرواژه های  عبارت 
اسناد وب )صفحات وب( است. بیشتر صفحات وب با »زبان نشانه گذاری ابرمتن« HTML تولید می شــوند. 
کد قابل فهم مرورگرها، کدهای HTML است که مرورگرها این کدها را از سند HTML خوانده و محتوای 

آن صفحه را نمایان سازی )Render( می کنند.
  )element( HTMLاست که به وسیله عناصر )Text–based( یک پرونده مبتنی بر متن HTML یک سند
توصیف می شوند و قالب بندی صفحه را تعیین می کنند. هر یک از عنصرهای HTML مفهوم خاصی دارند 
و تأثیر مشخصی بر محتوا می گذارند. این عناصر به مرورگر اعالم می کنند که هر بخش باید به چه صورت 

نمایش داده شود. این عناصر می توانند شامل متن، عکس، فیلم، جدول و... باشند.
 html5 جدیدترین استاندارد html است و استفاده از آن طراحی تارنما را ساده تر کرده است.

در واقع هدف از طراحی html5 دستیابی به اهداف زیر بود:
  ویژگی های جدید باید بر اساس Javascript ،HTML ،CSS باشد.

  کاهش نیاز به افزونه های خارجی )مانند فلش(
  بهینه سازی مدیریت خطاها 

)internet Explorer( از نسخه 9 به بعد از html5 پشتیبانی می کند.
ایجاد صفحه وب

ساده ترین  از  یکی  می شود،  عرضه  ویندوز  سیستم عامل  با  همراه  که   Notepad نظیر  متنی  ویرایشگرهای 
ویرایشگرهایی است که برای نوشتن دستورات HTML به کار می رود. یک سند HTML با پسوند htm یا 

html نام گذاری  می شود.

1 ابتدا یک ویرایشگر متنی مانند Notepad را باز کنید.

2 پرونده خالی را بانام Shop و پسوند htm یا html ذخیره کنید.

می کند.  ذخیره   txt پسوند  با  را  پرونده ها  پیش فرض  به طور   Notepad برنامۀ 
می شود. ذخیره  شده  پرونده  نماد  تغییر  به  منجر  پیش فرض ها  این  تغییر 
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٣ در کاوشگر پرونده، پرونده وب را پیداکرده، اندازه آن را یادداشت کنید.

٤ پرونده وب را اجرا کنید.

برای اجرای پرونده های وب روی آن کلیک کنید تا خروجی صفحه وب نمایش داده شود. پرونده وب با نماد 
مربوط به مرورگر پیش فرض در سیستم عامل مثاًل مرورگر IE نمایش داده می شود.
5 به محتوای صفحه وب یک پیام اضافه کنید و بار دیگر آن را اجرا کنید.

6 اندازه پرونده را با مرحله ٣ مقایسه کنید. 

شکل 11ـ محتوای پرونده وب و اجرای آن

 چگونه می توان با سایر مرورگرها پرونده وب را نمایش داد؟کنجکاوی

  HTML   دستورات

تمام صفحات وب برای نمایش به وسیله مرورگر از دستورالعمل های متعددی استفاده می کنند و با خواندن 
این دستورالعمل ها توسط مرورگر، نحوه نمایش اشیا در صفحات مشخص می شود. دستورات HTML برای 

نشانه گذاری محتوای صفحات به کار می روند.
هر عنصر HTML معموالً شامل یک بخش ابتدایی، یک بخش انتهایی و محتویات عنصر است. 

عناصری که  دارای دو بخش شروع و  پایان هستند اصطالحاً container نامیده می شوند. یادداشت

HTML شکل کلی عناصر
                 >   برچسب انتها /< محتویات > برچسب ابتدا<

تمام نوشته ها و عناصر یا دستورات دیگری که بین برچسب ابتدا و پایان نوشته می شوند، محتویات عنصر را 
تشکیل می دهند. برچسب ها درون عالمت های > < قرار می گیرند.
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می خواهیم یک صفحه وب ساده دارای عنوان و محتوا ایجاد کنیم.
1 صفحه وب webpage.htm را باز کنید.

برای ویرایش مجدد کدهای یک صفحه وب در ویرایشگر متنی، پس از انتخاب صفحه وب، راست کلیک کنید و 
از میان گزینه های open with، گزینه Notepad را انتخاب کنید یا در نرم افزار Notepad صفحه را باز کنید.

2 عنوان صفحه را »web design« قرار دهید.

٣ صفحه وب را مجدداً ذخیره و اجرا کنید.

٤ عنوان صفحه را به »طراحی وب« تغییر دهید.

برای درج عنوانی به فارسی یا انگلیسی برای صفحه، از عنصر >title< استفاده کنید.

  کارگاه 7   ایجاد صفحه وب ساده

title شکل کلی عنصر
>title<عنوان صفحه> /title<  

5 عبارت »  اصول طراحی صفحات وب« را در صفحه نمایش دهید.

6 پرونده 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 Encoding حالت UTF- 8 را انتخاب کنید.

7 صفحه وب را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

8 عنصر title را با حروف بزرگ بنویسید و صفحه را اجرا کنید.

با توجه به نتیجه ای که دریافت کردید جمله زیر را کامل کنید.
برچسب های HTML نسبت به بزرگ و کوچک بودن حروف، حساس ..........................

اگر زمان ذخیره از فهرست Encoding حالت 8 ـUTF انتخاب نشود چه پیامی ظاهر می شود؟ هنگام کنجکاوی
نمایش صفحه وب محتوای آن چگونه نمایش داده می شود؟

درون هر برچسب، بعد از عالمت > و قبل از عالمت < نباید از فاصله استفاده کنید.یادداشت
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HTML     ساختار

میان  صفحه  در  موجود  کدهای   :  html عنصر 
قرار   >HTML<پایان و  شروع  برچسب های 
برچسب  از  قبل  باید  پایان  برچسب  برای  می گیرند. 

کنید. استفاده  عالمت/ 
عنصر head : این عنصر اطالعات کلی درباره سند را 
نشان می دهد و به نحوه نمایش اطالعات در مرورگر 
 head کمک می کند. معموالً محتوایی که در عنصر
داده  نمایش  صفحه،  در  اجرا  هنگام  می گیرد،  قرار 
نمی شود اما محتوای عنصر body در صفحه  نمایش 

داده خواهد شد.
عناصر متعددی درون عنصر head قابل  استفاده 

هستند که مهم ترین آنها عبارت اند از:
link ،  meta ، title ،  script

عنصر meta : این عنصر اطالعاتی را در مورد صفحه در اختیار موتور جستجو قرار می دهد. این اطالعات 
که شامل شرح صفحه و کلمات کلیدی است کمک فراوانی به موتورهای جستجو می کند و نیاز به برچسب 

ندارد. پایانی 

meta شکل کلی عنصر
< meta name = “نام صفت ” content = “مقدار” <  

HTML شکل 12ـ ساختار

برای تعیین زبان اصلی تارنما، از صفت Lang در عنصر html استفاده می شود.یادداشت
 html زبان فارسی با گویش ایرانی را در سند IR برای زبان فارسی و Fa ،برای زبان انگلیسی en مقدار

اعالم می کند.

meta جدول 1ـ صفت های عنصر

کاربردصفت

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

description.توضیح مختصری راجع به محتویات صفحه وب نشان می دهد

keywords.واژه های کلیدی مورداستفاده موتورهای جستجو را تعیین می کند

Charset.نوع کدینگ مورد استفاده در محتویات صفحه وب را تعیین می کند
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عنصر body : این عنصر بدنه اصلی صفحه HTML را معرفی می کند. همه کدهایی که برای تعیین محتوای 
صفحه موردنیاز اســت در بین برچسب های شروع و پایان عنصر body قرار می گیرند. فقط محتویات این 

قسمت توسط مرورگر به عنوان خروجی نمایش داده می شوند.

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

به تارنمای وزارت آموزش وپرورش به نشانی http://www.medu.ir مراجعه کرده و عناصر موجود در کنجکاوی
کد سر صفحه عنصر head را بررسی کنید.

صفت dir در عنصر body برای تعیین جهت متن به صورت راست به چپ یا برعکس به کار می رود.

body جدول 2ـ صفت های عنصر

کاربردصفت

dir.برای تعیین جهت متن به صورت راست به چپ یا برعکس به کار می رود

bgcolor.رنگ زمینه صفحه وب را تغییر می دهد

text.رنگ پیش فرض متن های درون صفحه را تعیین می کند

body شکل کلی عنصر
>body dir = "مقدار"<  
متن و محتویات صفحه وب
>/body<

جدول زیر را تکمیل کنید.کنجکاوی
dir جدول ٣ـ مقادیر صفت

کاربردمقدار

rtl

ltr
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 Html  صفت عناصر در 

برخی از عناصر عالوه بر نام دارای جزء دیگری هستند که صفت نامیده می شود. هر عنصر دارای مجموعه ای 
از صفت ها است که مقادیری به آن اختصاص می یابد. هریک از این صفت ها را می توان درون برچسب ابتدایی 

معرفی و مقداردهی کرد.
 هر صفت از دو بخش اصلی تشکیل می شود:

Name : نام صفت را تعیین می کند.
Value: مقداری که برای صفت تعریف می شود.

>label name=“value“<

قصد داریم صفحه وبی طراحی کنیم که محتوای آن به صورت راست چین یا چپ چین نمایش داده شود.
1 صفحه وب Shop را باز کنید.

2 عنوان صفحه را »تعیین جهت متن« قرار دهید.

٣ متن زیر را به عنوان محتوای صفحه  نمایش 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.

٤ صفحه وب را ذخیره و اجرا کنید.

تمام محتوا در یک سطر نمایش داده می شود.
5 محتوای صفحه را در خطوط جداگانه نمایش دهید و متن را راست چین کنید.

برای درج محتوا در خطوط جداگانه، از برچسب>br< استفاده کنید. به کار بردن برچسب>br< باعث ایجاد 
یک خط جدید و انتقال محتوا به ابتدای سطر بعدی می شود. 

شکل کلی تخصیص صفت های یک عنصر
> ..... "مقدار"= نام صفت دوم "مقدار"= نام صفت اول       نام عنصر<
محتوای عنصر
>   نام عنصر/<

  کارگاه 8   تعیین جهت متن 

6 تغییرات را ذخیره کرده، مجدداً پرونده را اجرا کنید.
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u  و i و b شکل کلی عناصر
>b<محتویات>/b<
>i<محتویات>/i<
>u<محتویات>/u<

فعالیت 
در جدول زیر کاربرد هر یک از عناصر را بنویسید.کارگاهی

کاربردعنصر

b

u

i)italic( نمایش متن درون عنصر به صورت مورب

عنصر font : از این عنصر برای تعیین نوع، اندازه و رنگ قلم عبارات متنی استفاده می شود.

font شکل کلی عنصر
>font face="نام قلم" size="مقدار " color="نام رنگ قلم"<
محتوای متن
>/font<

می خواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که در آن قالب بندی متن صفحه را به دلخواه تعیین کنیم.
1 صفحه وب Shop را باز کنید.

2 عنوان صفحه را به »قالب بندی متن« تغییر دهید.

٣ سطر اول محتوای صفحه را پررنگ، سطر دوم را مورب و سطر سوم را زیر خط دار کنید.

صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

  کارگاه 9   قالب بندی متن

Html  عناصر قالب بندی متن و بند در

به عملیاتی مانند تعیین اندازه، حالت و رنگ قلم، پاراگراف بندی متن و هر آنچه در زیبایی متن مؤثر باشد، 
قالب بندی متن می گویند. در زبان HTML تعدادی عنصر برای قالب بندی متن و بند معرفی شده که هرکدام 

دارای ویژگی هایی برای تغییر شکل ظاهری متن هستند.
برای به کارگیری عناصر قالب بندی از نوع container یا عناصر بلوکی، کافی است متن یا عبارتی را که قصد 

دارید تحت تأثیر آن قالب قرار گیرد، میان برچسب ابتدا و انتها قرار دهید.
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٤ رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.

از صفت color در عنصر body استفاده کنید.
5 نوع، اندازه و رنگ قلم سطر اول را به دلخواه تغییر دهید.

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

p عنصر

این عنصر متن را در یک بند جداگانه و جدید قرار می دهد. 

عنصر >p< دارای صفتی به نام align برای ترازبندی متن است.

)Heading( عنصرهای سرفصل
 h6 بزرگ ترین و  h1.استفاده می شود  heading از عنصرهای  نوع سرفصل و عنوان یک متن  تعیین  برای 

کوچک ترین اندازه برای عنوان است.

hr عنصر
برای ترسیم خط افقی از عنصر hr استفاده می شود. 

 p شکل کلی عنصر
>p align ="مقدار"<
محتوای بند
>/p<

h6 تا h1شکل کلی عناصر 
>h1< محتوا >/h1<
>h2< محتوا >/h2<

hr شکل کلی عنصر
>hr width = "مقدار" size = "مقدار" align = "مقدار"<

  کارگاه 10  ایجاد سرفصل

می خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.
1  صفحه وب shop را باز کنید.

2  عنوان صفحه را به »ایجاد سرفصل« تغییر دهید.

٣  متن صفحه بعد را با استفاده از سرفصل های h1 و h2 بنویسید.
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٤  بعد از توضیح هر محصول یک خط افقی بکشید.

5  صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

ارزشیابی مرحله 2

مراحل 
کار

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

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/
         نمرهنمره دهی(

ساخت 
صفحه 

وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار ویرایشگر 
متنی و مرورگر وب روی آن نصب باشد.

زمان: 25 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

عنوان  تعیین  ـ  وب  صفحه  ایجاد 
ذخیره  ـ  بند  و  متن  درج  ـ  صفحه 
صفحه وب ـ قالب بندی متن ـ درج 
عناوین ـ تعیین مشخصات صفحه ـ 
فناوری  وسیله  به  قالب بندی صفحه 

احتمالی اشکاالت  رفع  ـ   CSS

3

در حد 
انتظار

عنوان  تعیین  ـ  وب  صفحه  ایجاد 
بند ـ ذخیره  و  ـ درج متن  صفحه 
صفحه وب ـ قالب بندی متن ـ درج 
مشخصات صفحه تعیین  ـ  عناوین 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

عنوان  تعیین  ـ  وب  صفحه  ایجاد 
بند ـ ذخیره  و  ـ درج متن  صفحه 

وب صفحه 
1



86

فعالیت 
سؤاالت زیر را در کالس مطرح کرده و پس از گفت وگو با هم کالسی های خود در این باره، پاسخ را ارائه دهید:گروهی

ـ CSS، مخفف چه واژگانی است؟
ـ نقش CSS، در ایجاد تارنماها را شرح دهید.

ـ استایل شیت )Style sheet( چیست؟
ـ انواع استفاده از CSS را نام برده، درباره هر کدام توضیح مختصری ارائه دهید.

فیلم شماره 11207 : آشنایی با CSSفیلم

CSS  فناوري

نحوه  و  بگیریم  درنظر  را  مختلفی  ایرانی سبک های  محصوالت  فروشگاه  مانند  تارنمایی  برای  بخواهیم  اگر 
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.

CSS شکل 1٣ـ بخش های مختلف یک قانون در

 CSS آشنایی با قواعد

با استفاده از CSS سبک ها )styles( را به عناصر 
HTML نسبت می دهیم و در نتیجه نحوه نمایش 
محتوای این عناصر را در صفحه کنترل می کنیم. 
هر  که  است  قواعد  از  مجموعه ای  شامل   CSS
 declaration و   selector بخش  دو  از  قاعده 

تشکیل شده است )شکل 13(.

فیلم آشنایی با CSS را مشاهده کرده، فعالیت زیر را انجام دهید.
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ـ Selector : در این بخش، عنصر یا عناصر HTML که می خواهیم سبک مورد نظر روی آنها اعمال شود 
را مشخص می کنیم. در شکل 13 محتوای تمامی  عناصر p با 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 Declaration : نحوه نمایش عناصر در این بخش تعیین می شود. این بخش از دو قسمت زیر تشکیل شده 
است:

ـ Property : نام ویژگی مورد نظر در این بخش مشخص می شود.
ـ Value: مقدار ویژگی مورد نظر را تعیین می کند. 

فعالیت 
بخش های مختلف قسمت declaration را در کادرها بنویسید.گروهی

 در بخش declaration می 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 HTML و CSS از 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 selector انتخابگرهای متنوعی می توانند قرار گیرند، در نتیجه این امکان برای ما وجود دارد بتوانیم 
عناصر خاصی را در یک سند HTML را انتخاب کرده، قواعد CSS را روی آنها اعمال کنیم. درجدول4 انتخابگرهای 

رایج CSS را مشاهده می کنید.

CSS جدول ٤  ـ انتخابگرهای رایج در

مثالتوضیحاتانتخابگر

انتخابگر 
نوع یا عنصر 

)element - type(

اعمال  می شود،  ذکر  آنها  نام  که  عناصری  به 
پرکاربردترین  و  ساده ترین  از  یکی  می شود. 
نوع انتخابگرها است و با استفاده از آن می توان 
کلیه عناصر HTML را بدون در نظر گرفتن 

کرد. انتخاب  عنصر  موقعیت 

 h1, h2, h3} { 
به تمامی عناصر h2 ،  h1 و h3 اعمال 

می شود.

انتخابگر کالس 
)Class(

صفت  مقدار  که  می شود  اعمال  عنصری  به 
باشد که در  با مقداری  برابر  class آن عنصر 
است. شده  مشخص   ).( نقطه  عالمت  جلوی 

.  note { }
صفت  مقدار  که  می شود  اعمال  عناصری  به 

باشد.  note با  برابر  آنها   class
p.  note{ }

تنها به عناصر >p< اعمال می شود که مقدار 
صفت class آنها note باشد.

انتخابگر شناسه 
)ID(

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

می کند. اعمال 

#introduction { }
 id به عنصری اعمال می شود که مقدار صفت

آن برابر با introduction باشد.
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فعالیت 
جدول زیر را تکمیل کنیدکارگاهی

جدول5 ـ declerationهای رایج

کاربردصفت

Text-align

Center

Left

Right

Justify ابتدا و انتهای سطرها از هر دو طرف هم تراز می شوند و برای نوشته های فارسی
مناسب است

text-decoration

direction

font-family در عناصر style برای تعریف نوع قلم مورد استفاده برای نوشتن متن در صفت
HTML استفاده می شود

font-weight
تعیین 

ضخامت قلم 
bolder

bold

font-size

margin-left

margin-right

border

padding

background-color

Color.استفاده می شود HTML در عناصر style برای تعریف رنگ در ویژگی

    نوع قلم
این  برای  تعیین کرد. مقداری که  را  نوع قلم متن مورد نظر  font-family، می توان  از ویژگی  استفاده  با 
ویژگی در نظـر گرفته می شود، نام قلم مورد نظر است. برای اینکه بـازدیدکنندگان تارنما 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";}

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

درباره روش های مختلف انتخاب اندازه قلم تحقیق کرده، تفاوت آنها را بررسی کنید.پژوهش

    اندازه قلم:
با استفاده از صفت font-size می 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 px استفاده 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 Pt استفاده می شود که مناسب برای چاپ است.

به مثال زیر توجه کنید:
body {
     font-size: 12px;}
h1 {
     font-size: 200%;}
h2 {
     font-size: 12Pt;}

با استفاده از صفت font-weight می توان متن مورد نظر را به صورت ضخیم نمایش داد. این صفت دارای 
دو مقدار زیر است:

ـ normal  : متن را به صورت عادی نمایش می دهد.
ـ bold : متن را به صورت ضخیم نمایش می دهد.

به مثال زیر توجه کنید:
#  guide {
             font-weight: bold ;}

    ضخامت قلم:
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)inline( استایل شیت خطی

در استایل شیت خطی برای تعیین سبک از صفت style عناصر استفاده می  شود.
سبک نگارش صفت style که برای تغییر ظاهر و قالب بندی محتوا عناصر HTML هنگام نمایش در مرورگر 

استفاده می شوند به روش زیر است: 

style شکل کلی صفت
          > "…; مقدار بعدی: صفت دوم; مقدار: صفت اول" = Style نام عنصر<

;font-family:Tahoma ; نام رنگ :color ;مقدار :Style="Text-align  نام عنصر <

 font-size:18px "<

صفت Text-align شیوۀ ترازبندی متن را مشخص می  کند.
>span< عنصر

برای اضافه کردن قالب به بخشی از یک متن و یا بخشی از یک سند از عنصر span استفاده می  شود که از 
کاربردهای آن نشانه گذاری بخشی از یک نوشته و تقسیم بندی متن های موجود است.

 کارگاه 11   تغییر رنگ عناصر
1 نرم افزار ++Notepad را باز کنید و برای نوشتن کدهای html زبان را انتخاب کنید.

2 صفحه وب با عنوان »قالب بندی متن« را باز کنید که در پودمان قبل ایجاد کردید.

٣ یک استایل شیت داخلی ایجاد کنید.

در قسمت >head< صفحه وب، عنصر >style< را به شکل زیر اضافه کنید:
>style type=“text/css“<
>/style<
 type از صفت  >style< را داریم، در عنصر CSS برای اینکه مشخص شود که قصد استفاده از سبک های

استفاده می کنیم.
٤ سبک 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 h1 و p کد زیر را داخل عنصر >style< وارد کنید:

h1 {
color: red;}
p {
color: green;}

5 صفحه را ذخیره کرده، نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
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span شکل کلی عنصر
<span style="....;....;…." > محتوا </span>

کارگاه 12 قالب بندی متن با استایل شیت خطی
می خواهیم در صفحه وب قبلی تغییراتی در قالب متن ایجاد کنیم.

1 صفحه وب shop را باز کنید.

2 عنوان صفحه را به "تغییر قالب محتوا" تغییر دهید.

٣ رنگ زمینه سطر اول را به دلخواه تغییر دهید.

٤ رنگ کلمات قطاب و خاتم کاری را تغییر دهید.

صفحه وب را ذخیره کرده، نتیجه را مشاهده کنید.
5 رنگ قلم محتویات صفحه را آبی کنید.

6 اندازه قلم سطر اول را به px 20 تغییر دهید. نوع قلم را به دلخواه تغییر دهید.

صفحه وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.

فعالیت 
متن زیر را با عنوان »قالب بندی متن« به صورت راست چین و زیر هم، رنگ متن قرمز و رنگ زمینه کارگاهی

محتویات را صورتی طراحی کنید.
سطر اول وسط چین شود و اندازه قلم را px 30 قرار 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 

نیاز دارند.  lan card

span شکل1٤ -کاربرد عنصر
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)Internal( کارگاه 1٣   استفاده از استایل شیت داخلی  

1 صفحه وب معرفی محصول پسته را باز کنید.

2 یک استایل شیت داخلی به شکل زیر در صفحه ایجاد کنید. 

>!DOCTYPE html<
>html<                       

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

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، 

فعالیت 
داخلی، کارگاهی شیت  استایل  از  استفاده  با  ایرانی،  محصوالت  فروشگاه  محصول  معرفی  سایر صفحات  برای 

با  را  برای عناصر موجود در صفحه در نظر بگیرید و خروجی جدید  سبک هایی را مانند مثال فوق، 
کنید. مقایسه  قبلی  خروجی 

                   >p/< احمد آقایی و اکبری تولید می شوند.   
                  >/body<
           >/html<

٣ صفحه را ذخیره کرده، نتیجه را در مرورگر مشاهده کنید.
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)External( کارگاه 1٤   استفاده از استایل شیت خارجی 

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

>!DOCTYPE html< 
>html<       
       >head<
           >meta charset=“utf-8“<
           >title<محصوالت ایراني>/title<
       >/head<      
       >body<
>h1< معرفی پسته ایرانی >/h1<
>p< .یکی از بهترین محصوالت ایرانی پسته است            
این محصول سرشار از پتاسیم است. مرکز اصلی تولید پسته در استان کرمان و شهرستان رفسنجان قرار دارد.
            >p/< در ایران 4 نوع پسته فندقی، کله قوچی، احمد آقایی و اکبری تولید می شود.
       >/body<
    >/html<

2 برای صفحه وب استایل شیت خارجی ایجاد  کنید.

پرونده جدیدی ایجاد و آن را با نام styles.css ذخیره کنید و آن را در کنار پرونده مربوط به صفحه وب قرار 
دهید. سپس کدهای زیر را در آن وارد کنید.

می توان قواعد css را درون یک پرونده جداگانه قرار داده، آن را با پسوند css ذخیره کرد. 

body{
     background-color: yellow;}
h1{
     color: gray;}
h1, p{
     text-align: right;}

٣ برای استفاده از استایل شیت خارجی در صفحه وب، به پرونده آن ارجاع دهید.

در بخش >head< صفحه وب، کد زیر را اضافه کنید:
>link href="css/styles.css“ type=“text/css“ rel=“stylesheet“ /<
با استفاده از عنصر link ارتباط بین صفحه وب و یک پرونده برقرار می شود. این عنصر دارای سه صفت زیر است:
ـ href : آدرس پرونده CSS )که معموالً در پوشهای با نام css یا styles است( در این بخش مشخص می شود.

 css مشخص شده است، در این قسمت تعیین می شود. برای پرونده href نوع سندی که در بخش :type ـ
از مقدار text  /css استفاده می شود.
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چرا برای تارنما هایی که بیش از یک صفحه دارند، بهتر است از استایل شیت های خارجی استفاده شود؟کنجکاوی

فعالیت 
ـ برای صفحات معرفی محصول تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی، با استفاده از استایل شیت خارجی، کارگاهی

با  را  و خروجی جدید  بگیرید  نظر  در  در صفحه  موجود  عناصر  برای  باال،  مثال  مانند  را  سبک هایی 
خروجی قبلی مقایسه کنید.

ـ در دو تصویر زیر، قسمت های مختلف کد را شناسایی کرده، به طور مجزا درباره هر کدام توضیح دهید.

ـ rel  : نوع ارتباط صفحه HTML با پرونده استایل شیت مورد نظر، در این قسمت تعیین می شود. برای 
stylesheet استفاده می شود. از مقدار   css پرونده 

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

انواع قالب های طراحی صفحات وب

با کاربر برقرار  ارتباط را  امروزه سبک های جدیدی برای طراحی قالب وب به وجود آمده است که بهترین 
قالب های جدید طراحی صفحه وب پرداخته می شود: از  تعاریف برخی  به  این بخش  می سازد. در 

1 طراحی تک صفحه یا One Page Design: در این مدل طراحی با کلیک روی برخی از منوهای تارنما 

به جای انتقال به صفحۀ دیگر، به بخشی از همان صفحه منتقل شده، کاربر قادر خواهد بود تا اطالعات الزم 
را در همان بخش مرور کند.

2 طراحی دوبعدی یا Flat Design: طراحی که در آن از گرافیک های سه بعدی در قالب استفاده نمی شود. 

در این مدل طراحی معموالً نویسه ها بسیار بزرگ تر از قبل است به طوری که ارائه اطالعات به کاربر نسبت به گرافیک 
تارنما در اولویت قرار می گیرد. به این نوع طراحی تارنما معموالً محتوا اول )Content First( نیز می گویند.

٣ طراحی واکنشی یا Responsive Design: در این مدل طراحی با استفاده از HTML و CSS، تارنما 

به گونه ای طراحی می شود تا با کلیه اندازه های مرورگر سازگار شود.
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٤ طراحی پویانمایی  یا Animated Design: وجود بخش های متحرک در تارنما باعث جذابیت بیشتر 

تارنما و پویا بودن آن می شود. اگر این کار به درستی انجام شود حس بهتری نسبت به تارنماهای بدون تحرک 
در کاربر ایجاد می شود.

5 طراحی 3D Design: این نوع طراحی تارنما طرفداران خاص خود را دارد و برای کسانی مناسب تر است 

که به دنبال قالب های خاص هستند. در این نوع طراحی، قالب به گونه ای طراحی می شود که حس سه بعدی 
بودن فضا در کاربر ایجاد شود.

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

در حال حاضر دو نوع ساختار برای طراحی صفحات وب با html وجود دارد که عبارت اند از:
 )table( 1  طراحی با ساختار جدول

)div( 2  طراحی با ساختار قطعه قطعه

html5 و مقایسه آن با عناصر >div< عنصر
div مخفف کلمه )division( معرف یک دسته بندی یا یک بخش در html است که با استفاده از این عنصر 
می توانید بخش های بزرگی از عناصر html را گروه بندی کنید و در واقع در طراحی تارنما کاربرد دارد و تا 
حدود زیادی جایگزین عنصر >table< در html4 است. ساختار جدول >table< برای وارد کردن داده ها و 

اطالعات و ارقام مناسب تر است.

div شکل کلی عنصر
>div style=" …………………"<
>/div<

در عنصر div می توان از دو صفت id و class هم استفاده کرد که هر دو در طراحی صفحات وب کاربرد یادداشت
با class می توان برای یک عنصر  دارد. از id برای بخش بندی صفحات وب می توان استفاده کرد و 

html سبک های متفاوتی تعریف کرد.

کارگاه 15 گروه بندی عناصر و ایجاد سرصفحه، منو و پاصفحه 
با رنگ ها و قالب  می خواهیم صفحه وبی طراحی کنیم که عناصر طراحی صفحه را در بخش های مختلف 

دهد. نمایش  متفاوتی 
1  پروژه ای با نام divpage باز کنید و کدهای زیر را در آن بنویسید.
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div شکل15 -کاربرد عنصر

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

کاربردصفت 

Displayچگونگی نمایش یک عنصر در صفحه

border-style

border-color

Float
right

left

برای متن های فارسی می توانید جهت صفحه را در برچسب >body< روی مقدار rtl تنظیم کنید و یادداشت
خصوصیت float را در style با right مقداردهی کنید تا در صفحه طراحی وب متن در سمت راست 

قرار گیرد.

٣ صفحه اصلی فروشگاه را با ساختار html5 طراحی کنید.

در html4 مجبور بودیم از تعداد زیادی برچسب div استفاده کنیم. html5  عناصر جدیدی را معرفی کرده 
که به جای عنصر div استفاده می شوند نمونه هایی از عناصر در جدول 6 آمده است.



98

html5 و div جدول 6 ـ عناصر
Html5div

کاربردعناصرعناصر
Header>div id="header"<ایجاد قسمت سر صفحه

Nav>div id="menu"<ایجاد منو
Section>div id="content"<جهت ایجاد بخش های کنترلی
Article>div id="article"<جهت ایجاد مطالب
Footer>div id="footer"<جهت ایجاد قسمت پانوشته
Aside> div id="sidebar"<جهت ایجاد ستون های کناری

شکل16 محل قرارگیری عناصر فوق را در ساختار صفحه html5 نمایش می دهد

٤  صفحه وب index.html را ایجاد کنید.

5  سرصفحه را »فروشگاه محصوالت ایرانی« قرار دهید.

 کدهای زیر را بنویسید.

html5 شکل 16ـ ساختار

شکل17ـ ایجاد سرصفحه
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menu شکل 18ـ ایجاد

شکل 19ـ ایجاد بخش و پاورقی

6  کدهای 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.

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

صفحه وب را مجدداً ذخیره و اجرا کنید.

فعالیت 
تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه را با ساختار div ایجاد کنید. کافی است با کمی تغییرات و قرار کارگاهی

دادن کدها در ساختار div صفحه 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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1 نرم افزار Dreamweaver را باز کنید.

2 به وسیله منوی نرم افزار یک صفحه وب جدید ایجاد کنید.

منوی file → new را کلیک کنید.
٣ محیط نرم افزار را بررسی کنید.

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

Dreamweaver  کارگاه 16   شروع کار با نرم افزار  

فعالیت 
به کمک هنرآموز خود نرم افزار dreamweaver2017 را نصب و اجرا کنید.کارگاهی

)Dreamweaver ( ایجاد صفحات وب با نرم افزار

نرم افزار Dreamweaver یکی از معروف ترین و محبوب ترین IDEهایی است که برای طراحی صفحات وب 
استفاده می شود. محیط زیبا و کاربرپسند و قابلیت پشتیبانی از اغلب زبان های تولید صفحات ایستا و پویای 
وب به محبوبیت این نرم افزار کمک کرده است. این نرم افزار، محصول شرکت Adobe است و یک ابزار طراحی 

و توسعه وب برای مدیریت تارنما در محیطی خالق برای طراحان و توسعه دهندگان وب فراهم می کند.
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٤ صفحه وب را در نمای code مشاهده کنید.

فعالیت 
به کمک هنرآموز خود عنوان هریک از بخش های تعیین شده را در کادر مربوطه بنویسید.کارگاهی

شکل 21ـ ایجاد صفحه وب جدید

از سمت چپ گزینه newdocument و از قسمت documentype نوع سند را HTML و در سمت راست 
در قسمت doctype زبان تولید صفحه وب و نسخه HTML5 مورد نظر را انتخاب کنید.

عنصر >doctypehtml!< به وسیله مرورگرهای وب برای تشخیص نسخه HTML استفاده شده در یادداشت
سند استفاده می شود نسخه فعلی html5 است.
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در نمای code برچسب های >html< و >head< و >title< و >body< به طور خودکار درج شده اند. شما 
می توانید به طور هم زمان در نمای code، برچسب های الزم برای درج عناصر مختلف را بنویسید و در نمای 

گرافیکی، شکل ظاهری آن را مشاهده کنید.

  کارگاه 17   ایجاد تارنمای محلی
پیش از آنکه برای ایجاد تارنما از نرم افزار Dreamweaver استفاده کنیم، ابتدا باید پوشه بندی در نظر گرفته 
برای عناصر سازنده تارنما نظیر صفحات، تصاویر، پرونده های چندرسانه ای، پرونده های سبک دهی را مشخص 
کنیم. در این کارگاه قصد داریم تارنمایی برای فروشگاه محصوالت ایرانی ایجاد کرده و در کارگاه های بعدی 

قدم به قدم مراحل ساخت این تارنما را دنبال کنیم.
1 یک تارنمای جدید ایجاد کنید.

انتخاب  را   new site گزینه   site منوی  از   
. کنید

پوشۀ  و  نام  شامل  تارنما  تنظیمات   2

محل ذخیره سازی عناصر تارنما را تعیین 
کنید.

 iranianshop نام تارنما را site Name در بخش
و در بخش Local Site Folder پوشه ای که 

قباًل ایجاد کرده اید، انتخاب کنید.

شکل 22  ـ ایجاد تارنمای محلی

Dreamweaver جدول 7  ـ نماهای

کاربردعنوان

code

split

live.استفاده می شود Google Chrome و Saffari این نما برای ساخت مرورگرهای

design

فعالیت 
کاربرد هر یک از نماها را بررسی کرده و در جدول 7 بنویسید.کارگاهی
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قبل از ایجاد تارنما، یک پوشه ایجاد کنید تا تمام عناصر تارنما درون آن قرار گیرند.یادداشت

٣ محل پیش فرض ذخیره سازی تصاویر را 

تعیین کنید.

در قسمت default image folder پوشه image که قباًل ایجاد کردید را انتخاب کنید.
٤ روش آدرس دهی پیوندها را تعیین کنید.

گزینه  انتخاب  با   Link relative to قسمت  در 
انتخاب  با  و  document صفحه وب در سند جاری 

می شود. آدرس دهی  تارنما  ریشه  در   site root
5 تنظیمات را ذخیره کنید.

مشاهده  را  ایجادشده  تارنمای  نام   Files پنل  در 
می کنید. با استفاده از پنل Files می توانید پرونده های 
موجود در پوشه های تارنما را مدیریت کنید. تصاویر 

image قرار می گیرند. نیز در پوشه 

شکل 2٣ـ تنظیمات تارنمای محلی

6 تارنما های موجود را ویرایش کنید.

در نوار منوی برنامه روی گزینه Site کلیک و سپس 
طریق  از  کنید.  انتخاب  را   Manage Sites گزینه 
این کادر می توانید تارنما های ایجادشده را ویرایش و 

حذف کنید )شکل 25(.

Files شکل2٤ـ پنل

شکل 25ـ مدیریت تارنما
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7 صفحه اصلی تارنما را ایجاد کنید.

روی نام تارنما در پنل Files راست کلیک کرده و گزینه 
Newfile را انتخاب کنید.

ایرانی«  8 عنوان صفحه را »فروشگاه محصوالت 

دهید. قرار 
9 صفحه اصلی را ذخیره کنید.

 index.html برای ذخیره کردن صفحه وب نام صفحه را
وارد کرده، دکمه site root را انتخاب کنید تا پرونده 
ایجادشده در تارنمای شما قرار گیرد. درصورتی که صفحه 
 edit/renameاز نام،  تغییر  برای  کرده اید  ذخیره  قباًل  را 

شکل26ـ ایجاد صفحه وب جدید در تارنمااستفاده کنید.

در نرم افزار Dreamweaver برای ویرایش و تنظیمات عناصر صفحه که توسط کاربر انتخاب می شوند، پنل 
 window/properties در اختیار شما قرار می گیرد. برای دسترسی به این پنل properties تنظیمات آن با نام

را کلیک کنید.
1 صفحه وب Shop را باز کنید.

برای باز کردن یک صفحه وب در محیط نرم افزار Dreamweaver راه های متعددی وجود دارد. روش اول 
استفاده از دستور Open است که مانند بیشتر نرم افزارها در منوی File برنامه قرارگرفته است. اگر صفحه را 
به عنوان بخشی از یک تارنما تعریف کرده باشید کافی است در پنل Files نام 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 code و design و split و live مشاهده کنید. تفاوت آنها را در نحوه نمایش بررسی 

کنید.

پسوند ذخیره سازی صفحات وب در Dreamweaver چیست؟کنجکاوی

صفحۀ آغازین )Home page( تارنما را با نام های index و default نام گذاری می کنند تا به صورت یادداشت
پیش فرض به وسیلۀ سرورهای وب تشخیص داده شوند. 

  کارگاه 18    ویرایش صفحه وب و عناصر آن
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٣ تنظیمات صفحه را تغییر دهید.

 Appearance)CSS( در سمت چپ پنجره، دو گزینه .)را کلیک کنید)شکل 27 page properties دکمه
و )Appearance )HTML مربوط به تنظیمات ظاهری صفحه هستند و کدهای مربوط به آنها در عنصر 

>body< درج می شوند.

شکل 27ـ پنل properties متن

با چه روش دیگری می توان کادر page properties را باز کرد؟
٤ صفحه وب را اجرا کنید.

برای اجرا و نمایش صفحات وب در محیط Dreamweaver از کلید F 12 استفاده کنید. درصورتی که صفحه 
وب موردنظر را ذخیره نکرده باشید و کلید F 12 را فشار دهید. چه پیامی ظاهر می شود؟ ترجمۀ پیام را بنویسید.
...................................................................................................................................................................................................

فعالیت 
کاربرد ابزارهای تعیین شده در شکل 28 را بنویسید و روی صفحه اعمال کنید.کارگاهی

شکل 28ـ تنظیم مشخصات صفحه وب

2 قالب بندی سطر دوم محتوای صفحه را تغییر دهید.

متن را انتخاب کرده و پنل properties را باز کنید. مطابق شکل 27 بخش های تعیین شده را روی متن پیاده 
کنید.
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تارنمایی به نام قطعات سخت افزاری رایانه ایجاد کنید.
ـ صفحه اصلی که قباًل 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.

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

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

ایجاد تارنما 
با استفاده از 

IDE

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
و  وب  صفحات  طراحی   IDE
باشد نصب  آن  در  وب  مرورگر 

زمان: 15 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

تنظیمات  با  محلی  تارنمای  ایجاد 
ـ  تارنما  در  صفحه  درج  ـ  تعیین شده 
ویرایش تارنماـ تعیین مشخصات عناصر 
صفحه به وسیله IDE ـ کنترل نهایی و 

اشکاالت رفع 

3

در حد 
انتظار

تنظیمات  با  محلی  تارنمای  ایجاد 
ـ  تارنما  در  صفحه  درج  ـ  تعیین شده 
ویرایش تارنما ـ تعیین مشخصات عناصر 

IDE وسیله  به  صفحه 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1ایجاد تارنمای محلی با تنظیمات پیش فرض

معیار شایستگی انجام کار:
IDE کسب حداقل نمره 2 از مراحل تنظیمات مرورگر و ایجاد تار نما در

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل 
میانگین 2 از مراحل کار

تارنمای فروشگاه را باز کنید.
با کمک هم گروهی خود صفحات وبی طراحی کنید که در هر صفحه یکی از محصوالت ایرانی مثل 
هر  نام  گیرد.  به دلخواه صورت  محتویات صفحه  تنظیمات  شود.  داده  توضیح  یا فرش  زعفران  پسته، 
صفحه را به نام همان محصول در ریشۀ تارنما ذخیره کنید. صفحات را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.

5 صفحه را به تارنمای iranianshop اضافه کنید.

6 صفحه را از تارنما حذف کنید.

فعالیت 
گروهی

فعالیت 
کارگاهی

ارزشیابی مرحله 3
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جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:
1ـ تنظیمات مرورگر

2ـ ساخت صفحه وب
IDE 3ـ ایجاد تارنما با استفاده از

استاندارد عملکرد:
با استفاده از دانش وب و ساختار صفحات وب، صفحه وب ایستا ایجاد کند و با به کارگیری IDE یک تارنمای محلی ایجاد کند.

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره 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

ایجاد صفحه وب خالیـ  تعیین عنوان صفحهـ  درج متن در صفحه و قالب بندی آنـ  ذخیره صفحه وبـ  درج عناوین در متن 2
برحسب نیازـ  تعیین مشخصات صفحه وب برحسب نیاز

 ایجاد تارنمای محلی و صفحات آن در IDE با تنظیمات مورد نیاز3

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار IDE طراحی صفحات وب، ویرایشگر متنی و مرورگر وب روی آن نصب باشد.
زمان: 50 دقیقه )تنظیمات مرورگر 10 دقیقه ـ ساخت صفحه وب 25 دقیقه ـ ایجاد تارنما با استفاده از IDE 15 دقیقه(

معیار شایستگی:

مرحله کارردیف
حداقل نمره قبولی 

از ٣
نمره هنرجو

2تنظیمات مرورگر1

1ساخت صفحه وب2

٣IDE 2ایجاد تارنما با استفاده از

شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
کنترل کیفیت، پایش شاخص های کیفیت ـ مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات کار ـ زبان فنی 

رعایت ارگونومی 
ـ دقت در ذخیره  به وسیله صفحات وب کاهش سفرهای درون شهری و مصرف کاغذ  اطالعات  انتقال 

فارسی زبان  در  پشتیبانی  برای  صحیح صفحه 

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه می توان یک تارنمای جذاب ایجاد کرد؟
 پیوند بین صفحات وب چگونه برقرار می شود؟ 
 برای درج تصویر در صفحات وب چه باید کرد؟

 چگونه می توان از پرونده های چندرسانه ای در صفحات وب استفاده کرد؟
 چگونه می توان در صفحات وب از کاربر اطالعات دریافت کرد؟

هدف از این واحد شایستگی، چگونگی کار با جداول و چندرسانه ای و دریافت اطالعات از طریق نمون برگ 
در نرم افزار dreamweaver است.

استاندارد عملکرد

با  با استفاده از دانش تارنمای ایستا، قالب بندی صفحه، برقراری پیوند بین صفحات وب، دریافت اطالعات 
استفاده از نمون برگ را انجام دهد.

واحد یادگیری 3 

شایستگی توسعه صفحات وب ایستا
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)table(جدول در صفحات وب

برای سازمان دهی و چینش اجزای صفحۀ وب و یا دسته بندی و نمایش اطالعات می توان از جدول استفاده 
کرد. فرض کنید می خواهید فهرست مشخصات کاالهای یک فروشگاه برخط را طراحی کنید که تصویر کاال 

نیز در آن نمایش داده شود. ساده ترین روش استفاده از جدول است.
هر جدول شامل تعدادی سطر و ستون است که محل تقاطع سطر و ستون، یک خانه یا سلول )cell( را تشکیل 
می دهد. خانه های جدول محل مناسبی برای چینش اجزای صفحه هستند و با تغییر ابعاد یا ادغام و تقسیم 

کردن خانه ها می توان طرح بندی موردنظر را روی صفحه اعمال کرد.

 کارگاه 1   ایجاد جدول

می خواهیم صفحه اصلی پروژه تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی را با کمک جدول طراحی کنیم.
1 صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را باز کنید.

2 یک جدول با ٣ سطر و 2ستون ایجاد کنید.

 برای ایجاد جدول منوی insert/table را اجرا کنید.

فعالیت 
به کمک هنرآموز خود کادر محاوره ای تنظیمات table را بررسی کرده و عملکرد هرکدام را مشخص کارگاهی

کنید )شکل 29(.

شکل 29ـ ایجاد جدول
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کلید F 12 را فشرده و نتیجه را مشاهده کنید.
در قسمت table width حالت percent را انتخاب و بررسی کنید.

٣ ویژگی های جدول ایجادشده را به وسیلۀ پنجرۀ ویژگی ها تنظیم کنید.

در نمای Design با کلیک روی جدول و انتخاب آن، ویژگی های جدول را تغییر دهید)شکل 30(. 

٤ کد معادل ساخت جدول را بررسی کنید.

 با کلیک روی دکمه Split پنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید)شکل 31(.

شکل ٣0ـ تنظیمات ویژگی های جدول

فعالیت 
جدول زیر را با کمک شکل 30 تکمیل کنید.کارگاهی

table جدول 8  ـ صفت های عنصر

کاربردصفت

border ،ضخامت خطوط تشکیل دهندۀ جدول را معین می کند و چنانچه با عدد صفر مقداردهی شود
خطوط جدول از دید کاربر پنهان می شوند.

width

dir

height

alignleft

center

right

bgcolor

cellpadding.فضای خالی بین خطوط حاشیه سلول ها و محتویات آنها را مشخص می کند

cellspacing.فضای خالی بین سلول ها را مشخص می کند

summary.یک توضیح در مورد جدول و محتویات آن ارائه می دهد
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درون یکی از خانه های جدول کلیک کنید. عناصر ایجاد جدول در قسمت نمای code قابل نمایش است که 
شامل برچسب های زیر است:

عنصر table : برای ایجاد جدول در صفحۀ وب است که همراه با مجموعه ای از عناصر دیگر مختص ایجاد 
سطر و ستون استفاده می شود.

عنصر th : اولین ردیف حاوی عبارتی است که سرستون نامیده می شود و توضیحی در مورد محتوای ستون 
است. معموالً به صورت درشت)Bold( به وسیله مرورگر نمایش داده می شود. عنصر سطر عنوان باید در اولین 

سطر جدول قرارگرفته، برای هر ستون به صورت مجزا تعریف شود. 
عنصر tr : برای ایجاد سطر است. 

عنصر td:  برای ایجاد خانه یا سلول در جدول به کار می رود.

شکل ٣1ـ نمایش عناصر ایجاد جدول در نمای ترکیبی

 table شکل کلی عنصر
>table dir ="rtl " border= "مقدار" align="مقدار".......... <
>tr<
>td< Row 1, Column 1 >/td<
>td<Row 1, Column 2>/td<
>/tr<
>/table<
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5 ساختار جدول را تغییر دهید.

برای تغییر ساختار جدول شامل درج یا حذف سطر و ستون و یا تفکیک و ادغام خانه های آن، باید یک خانه 
را انتخاب و راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه table و گزینه مربوطه تغییرات موردنظر را انجام دهید 

)شکل 32(.

فعالیت 
ـ جدولی رسم کنید که فهرست مشخصات قطعات سخت افزاری رایانه را نمایش دهد. صفحه وب را کارگاهی

ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
ـ جدول را انتخاب کنید و در نمای ترکیبی )split( قرار دهید.

ـ در عنصر table صفت dir را با"rtl" مقداردهی کنید.
ـ رنگ زمینه را زرد و صفت border را 5 قرار دهید. صفحه را ذخیره و نتیجه را بررسی کنید.

شکل ٣2ـ تغییر ساختار جدول

6 ویژگی های سلول های جدول را تنظیم کنید.

سلول موردنظر از جدول را انتخاب و راست کلیک کنید. سپس با انتخاب گزینه properties ویژگی های سلول 
را تنظیم کنید )شکل 33(.
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طراحی جدول صفحۀ اصلی تارنمای فروشگاه را کامل کنید. نام جدول را shoptable قرار دهید و 
تنظیمات جدول را به دلخواه تغییر دهید )شکل 34(. 

فعالیت 
کارگاهی

شکل٣٤ـ ایجاد جدول فروشگاه

عبارت nbsp& سرواژه عبارت breaking space ـ non است و برای قرار دادن فاصله های خالی درون یادداشت
جداول صفحات وب استفاده می شود.

شکل ٣٣ـ تنظیم ویژگی های سلول 
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مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

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

ایجاد 
جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
 IDE تجهیزات: رایانه ای که نرم فزار
طراحی صفحات وب و مرورگر وب 

روی آن نصب باشد.
زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

ویژگی های  تنظیم  ـ  جدول  ایجاد 
جدول و سلول هاـ  ایجاد جدول های 

تو در تو  ـ رفع خطا
3

ویژگی های در حد انتظار تنظیم  ـ  جدول  ایجاد 
سلول ها و  2جدول 

پایین تر از حد 
1ایجاد جدولانتظار

استفاده از چندرسانه ای در صفحۀ وب

انواع عناصر چندرسانه ای می تواند 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 پرونده ها روی وب وجود دارند. 

برای اینکه مرورگر بتواند انواع پرونده ها را نمایش دهد به برنامه های کمکی نیاز دارد. 

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(

         
نمره

شایستگی های 
غیرفنی

کنترل کیفیت، پایش شاخص های کیفیت ـ 
زبان فنی

قابل 
قبول

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

کارگاه تجهیزات 

2
ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی

به وسیله صفحات وب  اطالعات  انتقال 
کاهش سفرهای درون شهری و مصرف 

غیر قابل کاغذ
قبول

بهداشت محیط  و  ایمنی  به  توجه 
1کارگاه

و نگرش داده ها  ورود  بررسی صحت  در  دقت 
پسند  کاربر  ایستای  وب  صفحه  ایجاد 

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

ارزشیابی مرحله 1
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شکل ٣5ـ درج تصویر 

برای درج تصاویر در پوشۀ Image تارنما، دکمه site root را کلیک کنید.یادداشت

یک مرورگر وب ممکن است قادر به اجرا و نمایش برخی از انواع پرونده ها یا سرویس های وب نباشد، بنابراین 
مرورگرها به نرم افزارهایی نیاز دارند که با نصب روی مرورگر، بتوانند سرویس مورد نظر را اجرا کنند، به این 

برنامه ها، افزونه )Plugin( می گویند.

برای درج تصویر درون صفحۀ وب، ابتدا تصویر را در ابعاد و قالب مناسب ایجاد کرده، درون یکی از پوشه های 
در نظر گرفته شده برای تارنما قرارمی دهیم. معموالً تصاویر درون پوشه images ذخیره می شوند. برای درج 

تصاویر کاالها در صفحه وب فروشگاه محصوالت ایرانی این کارگاه را انجام می دهیم.
1 تارنمای iranianshop و صفحۀ وب فروشگاه محصوالت ایرانی را باز کنید.

2 محل درج تصویر را به وسیلۀ مکان نما تعیین کنید.

٣ تصویر کاال را درج کنید.

از منوی Insert روی گزینه image کلیک کنید تا پنجره درج تصویر ظاهر شود. تصویر مورد    نظر را انتخاب 
و دکمه ok را کلیک کنید. از عمل کشیدن )drag( تصویر درون پوشه image ، روی صفحه نیز می توان 

استفاده کرد )شکل 35(.

  کارگاه 2   درج تصویر در صفحه وب
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٤ اندازه تصویر را تنظیم کنید.

برای تنظیم اندازۀ تصویر، پس از انتخاب تصویر در پنل properties صفت های width و height را تنظیم کنید. 

ـ چگونه می توان عرض و ارتفاع تصویر را متناسب با یکدیگر تغییر داد؟کنجکاوی
ـ واحد اندازه گیری این صفت ها چیست؟

ـ آیا قابل تغییر است؟

5 متن جایگزین تصویر را تعیین کنید.

در برخی موارد ممکن است تصاویر به هر دلیلی بارگذاری نشوند که ممکن است به دلیل کندی سرعت اینترنت 
و یا اشکال در نشانی تصویر و ... باشد. در این صورت، صفت alt به جای تصاویر به کاربر نمایش داده خواهند شد. 
این صفت می تواند به عنوان متنی جایگزین برای تصاویر به هنگام خطا در بارگذاری استفاده  شود تا کاربران در 

صورت عدم نمایش تصویر، از مفهوم و عملکرد آن باخبر شوند. )شکل 36(
6 کادر دور تصویر را با صفت border تعیین کنید.

7 در صورت نیاز سایر تنظیمات تصویر را انجام دهید.

8 عبارت »قیمت و خرید کاال« را زیر تصویر درج کنید.

9 صفحۀ وب را ذخیره کرده، نتیجه را مشاهده کنید.

فعالیت 
عملکرد هر یک از ابزارهای تعیین شده در شکل 36 را روی تصویر بررسی کنید و بنویسید.کارگاهی

شکل ٣6ـ تنظیم صفت های تصویر

متداول ترین قالب های تصویری با حجم کم و سرعت باالی بارگذاری که به وسیلۀ طراحان وب استفاده کنجکاوی
می شوند را در کتاب همراه هنرجو یافته و بنویسید.

فعالیت 
ـ به کمک هم گروهی خود تصاویر الزم را در تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی درج کنید )شکل 37(. گروهی

نمایش داده می شود. می توانید تصاویر  ایرانی  آغازین، تصاویر محصوالت  این فروشگاه در صفحۀ  در 
موردنیاز را در پوشه image قرار دهید و استفاده کنید.

ـ با کلیک روی دکمه split پنجره صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید. در ناحیه code در 
برچسب>body< برای ایجاد تصویر از عنصر img استفاده شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی 

این عنصر را از کد استخراج کنید.
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  کارگاه ٣   درج فیلم و صدا در وب

بسیاری از صفحات وب به پخش و اجرای پرونده های ویدئویی می پردازند. پویانمایی را می توان به وسیلۀ یک رسانۀ 
آنالوگ، فیلم، تصاویر متحرک و رسانه های دیجیتال مانند قالب های flash و swf روی صفحات وب قرارداد.

1 صفحۀ وبی که قرار است در آن پرونده ویدئویی درج شود باز کنید.

2 پروندۀ فیلم را در پوشه ای بانام media در ریشه تارنما ذخیره کنید.

٣ فیلم را در صفحه درج کنید.

برای درج فیلم، از مسیر منوی insert/Html/html5 video دکمه ای به صفحه وب اضافه می شود. با کلیک 
روی آن و بازشدن پنل properties از بخشsource پروندۀ مورد نظر را انتخاب کنید. برای درج پویانمایی 

از منوی insert/Html/flash swf استفاده کنید.

 img  شکل کلی عنصر
.......................................................................................................................................................................................

شکل ٣7ـ درج تصاویر در فروشگاه محصوالت ایرانی 

فعالیت 
تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه را باز کنید و تصاویر مناسب برای این تارنما را درج کنید.کارگاهی
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فعالیت 
عنصر video برای درج پرونده های ویدئویی استفاده  شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی این کارگاهی

عنصر را از کد استخراج کنید.

5 صفحۀ وب را ذخیره و اجرا کرده و نتیجه را مشاهده کنید.

6 برای درج پروندۀ صوتی، آن را در پوشۀ sound در ریشه تارنما قرار دهید. 

7 پروندۀ صوتی را در صفحه درج کنید.

از منوی Insert گزینه Html زیر منوی Html5 Audio را انتخاب کنید. 
به صورت  مرورگر  در  که  می شود  اضافه  صفحه  به  عنصری  به  این ترتیب 
پخش کننده پرونده با دکمه های موردنیاز دیده خواهد شد )شکل 38(. روی 

دکمه دابل کلیک کنید تا پنجره properties باز شود. اگر پرونده صوتی مورد نظر در ریشه تارنما وجود ندارد 
می توانید از قسمت source آن را انتخاب کنید و دکمه site root را کلیک کنید تا پرونده در ریشه تارنما 

قرار گیرد )شکل 39(.

video شکل کلی عنصر
.......................................................................................................................................................................................

شکل٣8ـ درج دکمه صوتی

8 در نمای split کدهای معادل را مشاهده کنید.

عنصر audio برای پخش پرونده های صوتی در صفحات وب به کار می رود. 

شکل٣9ـ تنظیم صفت های پرونده صوتی

فعالیت 
عنصر audio controls برای درج پرونده های صوتی استفاده شده است. کد آن را بنویسید و شکل کلی کارگاهی

این عنصر را از کد استخراج کنید.

audio شکل کلی عنصر
.......................................................................................................................................................................................

پشتیبانی یادداشت باال  به  اکسپلورر9  اینترنت  و  سافاری  کروم،  اپرا،  فایرفاکس،  مرورگرهای  در   Video عنصر 
می شود.

٤ در نمای split کدهای معادل را مشاهده کنید. 
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9 نتیجه را مشاهده و پرونده صوتی را اجرا کنید )شکل ٤0(.

مراحل 

کار
 شرایط عملکرد

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

استاندارد
 )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نمره

درج 
چند 

رسانه ای

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
و  وب  صفحات  طراحی   IDE
مرورگر وب روی آن نصب باشد ـ 
پروندههای صوتی، تصویر و فیلمـ  

بلندگو
زمان:10 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

با  فیلم  و  صوتی  صدا،  تصویر،  پرونده های  درج 
هم  کنار  تصاویر  چیدمان  ـ  نیاز  مورد  تنظیمات 
با ارتفاع و عرض یکسان ـ رفع اشکاالت احتمالی

3

در حد 
انتظار

درج تصویر و پرونده های صوتی و فیلم با 
تنظیمات مورد نیاز ـ چیدمان تصاویر کنار هم با 

ارتفاع و عرض یکسان
2

پایین تر 
از حد 
انتظار

درج تصویرـ درج پرونده های صوتی و فیلم با 
1تنظیمات پیش فرض

شکل٤0ـ اجرای پرونده صوتی در صفحات وب

انواع پیوند در صفحات وب

پیوند )link( عبارت 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 قابلیت های مهم وب، توانایی ایجاد ارتباط بین صفحات مختلف 
یک تارنما و یا ارتباط با تارنماهای دیگر است. این ارتباط توسط ابرپیوند )HyperLink( صورت می گیرد. 

ابرپیوند به اختصار پیوند نیز خوانده می شود.
برخی از انواع پیوند که در صفحات وب استفاده می شود عبارت اند 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

ارزشیابی مرحله 2



120

  کارگاه ٤   ایجاد پیوند

می خواهیم پیوندهای پروژه فروشگاه محصوالت ایرانی را ایجاد کنیم.
1 صفحه وب اصلی فروشگاه را باز کنید.

2 پیوند 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 پنلProperties مقابل کادر link روی نماد پوشه کلیک کنید تا پنجره تعیین مقصد پیوند 
ظاهر شود. صفحۀ وب خرید این کاال را انتخاب کنید )شکل 41(. در این کادر محاوره ای آدرس دهی تصویر 

در قسمت Relative to به دو روش انجام می شود:
document : آدرس دهی تصویر نسبت به صفحه جاری

Site root : آدرس دهی تصویر نسبت به پوشه اصلی تارنما.

٣ صفحه اصلی را ذخیره و اجرا کنید.

متن چه تغییراتی کرده است؟ با کلیک روی متن پیوند موردنظر، صفحۀ مربوطه باز می شود. در صورت نیاز 
می توان با تنظیماتی حالت پیش فرض متن ابرپیوند را تغییر داد.

٤ پیوند بین تصاویر صفحه اصلی و صفحات مربوطه ایجاد کنید.

برای برقراری پیوند بین تصویر و صفحه مربوطه دو روش وجود دارد: روش اول( تصویر موردنظر را انتخاب 
کنید. سپس در پنل properties مقابل کادر link روی نماد پوشه کلید کنید تا پنجره تعیین مقصد پیوند 
ظاهر شود و صفحه مربوطه را انتخاب کنید. روش دوم( منوی insert/hyper link را اجرا کنید و در قسمت 
link نام پروندۀ صفحه وبی را انتخاب کنید که قرار است پیوند با آن برقرار شود. سپس در قسمت text متنی 

دلخواه بنویسید تا با کلیک روی متن صفحه وب مربوطه باز می شود. )شکل 42(

شکل ٤1ـ انتخاب صفحه وب برای پیوند

شکل ٤2ـ برقراری پیوند بین تصویر و صفحه وب
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5 کدهای معادل را در نمای ترکیبی مشاهده کنید.

برای ایجاد پیوند در صفحات وب از عنصر a استفاده می شود. صفت href در این عنصر نشانی مقصد را تعیین 
می کند.

اگر تصویر استفاده شده در صفحۀ وب، در مسیر تعیین شده موجود نباشد، در زمان اجرای صفحۀ وب کنجکاوی
چگونه نمایش داده می شود؟

a شکل کلی عنصر
>a href="مقصدURLآدرس" title="مقدار" target="مقدار"<
متن یا عنصری که باید برای پیوند روی آن کلیک شود.
>/a<

6 بخشی از یک تصویر را به صفحه مربوطه پیوند دهید.

 hotspot در صفحات وب می توانید بخش های مختلفی از یک تصویر را به منابع متفاوتی پیوند دهید که آن را
یا ناحیه حساس می گویند. برای ایجاد ناحیه حساس، پس از انتخاب تصویر از پنل Properties با انتخاب 
هر یک از اشکال، نواحی حساس را ایجاد کرده، سپس گزینه Link را با آدرس URL مورد نظر مقداردهی 

کنید )شکل 43(.

مقدار پیش فرض صفت target چیست؟کنجکاوی

7 صفحۀ وب را اجرا کنید و اشاره گر ماوس را روی ناحیۀ حساس کلیک کنید.

8 کد معادل را مشاهده کنید.

9 از متنی دلخواه در صفحه به تارنمای دیگر پیوند دهید.

10 صفحه را ذخیره کرده و با فشردن کلید F 12 نتیجه را مشاهده کنید.

hotspot شکل٤٣ـ ایجاد
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مراحل 

کار
 شرایط عملکرد

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

استاندارد
 )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نمره

ایجاد 
پیوند

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
IDE طراحی صفحات وب و 

مرورگر وب روی آن نصب باشد.
زمان: 10 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

ایجاد پیوند بین متن و تصویر و صفحات وب ـ 
ایجاد پیوند با سایت هاـ  ایجاد پیوند نقاط روی 
تصاویر و صفحات وب و تنظیمات آنـ  ویرایش 

پیوندـ  رفع خطاهای احتمالی

3

در حد 
انتظار

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

آن

2

پایین تر از 
1ایجاد پیوند بین متن و صفحات وبحد انتظار

فعالیت 
ـ تارنمای فروشگاه را باز کنید و به صورتی طراحی کنید که با کلیک روی تصاویر فروشگاه و منوها، کارگاهی

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.

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

form کارگاه 5   ایجاد  

درواقع  است.  اینترنتی  برگ های  نمون  ایجاد  کاربران در صفحات وب،  اطالعات  دریافت  از روش های  یکی 
نمون برگ ها پل ارتباطی بین کاربران و تارنماها و وب سرورها هستند. هر نمون برگ می تواند دارای یک یا 
چند عنصر برای دریافت اطالعات کاربر باشد. در تارنمای iranianshop می خواهیم نمون برگ خرید کاالهای 

فروشگاه را ایجاد کنیم.
1 صفحه وب جدیدی بانام Formpage باز کنید.

2 صفحه را در حالت نمای ترکیبی قرار دهید.

٣ یک نمون برگ )form( در صفحه درج کنید.

در ستون سمت راست صفحه از پنل INSERT گزینه Form را انتخاب کنید تا کنترل های Html موردنیاز 
برای ایجاد یک نمون برگ اینترنتی در اختیار شما قرار گیرد )شکل 44(.

ارزشیابی مرحله 3
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روی گزینۀ form کلیک کنید تا یک مستطیل نقطه چین در نمای Design ظاهر شود. توجه داشته باشید 
که تمام عناصر نمون برگ باید درون این مستطیل قرار گیرند )شکل 45(. 

شکل ٤٤ـ ایجاد نمون برگ

٤ کدهای معادل را مشاهده کنید.
form شکل ٤5ـ نمایش برچسب های عنصر

method جدول 9  ـ مقادیر صفت

کاربردمقدار

Get

امنیت  نوار نشانی مرورگر منتقل می شوند.  از طریق  این روش، داده ها و اطالعات نمون برگ  در 
این روش پایین است زیرا همراه با نمایش داده ها است. امکان بارگذاری پرونده وجود ندارد و فقط 

می تواند نویسه های اسکی را ارسال کند.

post
ارسال اطالعات از طریق متغیرهای http است. امنیت در این روش باال است زیرا مقادیر نمون برگ 
نمایش داده نمی شوند. امکان ارسال پرونده وجود دارد. می تواند اطالعات را به صورت دودویی ارسال 

کند. پرونده با حجم باال را می توان ارسال کرد.
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5 شیوۀ ایجاد گذرواژه روی اطالعات نمون برگ را تعیین کنید.

مکان نما را درون نقطه چین قرار دهید تاform انتخاب شود. از پنل 
Properties فهرست کشویی Enctype را باز کنید. در حالت 
Post گزینه Multipart/ Form-data برای ارسال پرونده به کار 
برای enctype است. می رود. گزینه application پیش فرض 

با انتخاب هریک از این دو گزینه، صفت enctype به برچسب 
>Form< اضافه خواهد شد )شکل 46(.

  کارگاه 6   طراحی نمون برگ
هر نمون برگ بسته به اطالعات موردنیاز دریافتی شامل فیلدهای متنی، عکس، دکمه، کادرهای انتخاب و 

فهرست های باز شونده است.
می خواهیم نمون برگ خرید کاال را طراحی کنیم:

1 نمون برگ formpage را باز کنید.

formpage 2 را برای نمایش اطالعات فارسی آماده کنید.

برای نمون برگ هایی که قرار است اطالعات به زبان فارسی دریافت کنند بهتر است ابتدا صفت dir برچسب 
>form< را با “rtl” مقداردهی کنید.

٣ یک فیلد متنی در نمون برگ درج کنید.

واردکردن  برای  که  است  متنی  کادر  اینترنتی،  نمون برگ های  در  موجود  کنترل های  پرکاربردترین  از  یکی 
عبارات متنی کوتاه یا بلند کاربرد دارد. در پنل insert قاب Form را انتخاب کنید تا نقطه چین form نمایان 
شود. مکان نما را در کادر نقطه چین قرار دهید. از قسمت Form رویText کلیک کنید تا Textfield به کادر 

اضافه شود. برای اضافه کردن فیلد بعدی در انتهای فیلد، کلید enter را فشار دهید.
٤ نام فیلد متنی را تغییر دهید.

برای نام گذاری فیلدهای موجود در صفحه مانند کنترل های برنامه نویسی، از روش استاندارد استفاده می شود. 
در این روش نوع کنترل با سه حرف کوچک تعیین می شود و سپس در ادامه، نام کنترل درج خواهد شد. 
بنابراین برای نام گذاری یک فیلد متنی که حاوی نام کاربر است از عبارت txtname استفاده کنید )جدول 10(.

جدول 10ـ پیشوندهای قابل استفاده برای فیلدهای پرکاربرد

پیشوند نام گذارینام فارسینام انگلیسی کنترل
Text fieldکادر متنیtxt

Labelبرچسبlbl

Checkboxکادرتأییدchk

buttonدکمهbtn

Comboboxفهرست انتخابcbo

Radio buttonدکمه رادیوییrdb

شکل ٤6ـ انتخاب روش رمزنگاری
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5 سایر صفت های فیلد متنی که در شکل ٤7 مشخص شده اند را بررسی کنید.

در هر مورد صفحه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید.
6 دکمه 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 
 Insert برای تعیین نوع کاال از دکمه های رادیویی استفاده کنیم. مکان نما را در سطر بعدی قرار دهید و در پنل
روی کنترل Label کلیک کنید تا یک برچسب درون خانه قرار گیرد. عبارت نوع کاال را وارد کنید و کلید 

enter را فشار دهید سپس از پنل Insert در قاب form گزینه RadioButton را کلیک کنید )شکل 48(.

textfeild شکل ٤7ـ کاربرد کنترل

7 مقدار صفت های دکمه رادیویی را تغییر داده و هر بار نتیجه را بررسی کنید )شکل ٤8(.

شکل٤8ـ کاربرد دکمه رادیویی

ـ کاربرد Radio Button Group را بررسی کنید.کنجکاوی
ـ چه زمانی می توانید از این کنترل استفاده کنید؟

ـ تفاوت آن با کنترل Radio چیست؟
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8 کادر انتخاب در نمون برگ درج کنید.

از  باید  را بدهید  از گزینه های موجود  یا چند مورد  انتخاب یک  امکان  به کاربر  در مواردی که می خواهید 
کادرهای تأیید )checkbox( استفاده کنید. برای افزودن کادر تأیید انتخاب کاال به نمون برگ، عبارت انتخاب 
 insert را فشار دهید و مکان نما را در محل مورد نظر قرار دهید. سپس از پنل enter کاال را وارد کنید. کلید
در قابform گزینه Checkbox Group را کلیک کنید. درصورتی که 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 ٤9ـ درج گزینه های کادر تأیید

توسط value مقدار متناظر را وارد کنید. صفحه ای که وظیفه پردازش اطالعات را دارد پس از دریافت این 
مقدار متوجه خواهد شد که کاربر چه گزینه ای را انتخاب کرده است.

عملکرد گزینه های بخش Layout Using در کادرCheckbox Group چیست؟

صفحۀ وب را ذخیره و نتیجه را مشاهده کنید.
شکل 50   ـ نمایش کادر تأیید
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در این کارگاه قصد داریم فهرست استان ها را درون یک فهرست انتخاب قرار دهیم تا کاربر بتواند یکی از 
انتخاب کند. استان های مورد نظر را 

1 فهرست انتخاب در نمون برگ درج کنید.

در بیشتر نمون برگ های اینترنتی، وقتی تعداد گزینه های قابل انتخاب توسط کاربر زیاد می شوند از فهرست های 
انتخاب استفاده می شود تا یافتن و انتخاب گزینه مورد نظر به سادگی امکان پذیر باشد. در پنل insert گزینه 

select را کلیک کنید، برچسب select را به استان محل زندگی تغییر دهید.
2 گزینه های فهرست انتخاب را به آن اضافه کنید.

 برای درج گزینه ها روی عنصرselect در صفحه دابل کلیک کنید تا پنجره properties باز شود. روی دکمه 
List Values کلیک کنید. در Item Label گزینه های اصلی و در value مقدار متناظر با آن را وارد کنید 
)شکل 51(. صفحه وب را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید. در این روش فهرست به صورت menu نمایش 

داده می شود.

کنترل Checkbox را روی صفحه درج کنید. تفاوت این دکمه یا Checkbox Group چیست؟کنجکاوی
صفت checked کنترل کادر انتخاب را در پنل properties فعال کنید و نتیجه را بررسی کنید.

  کارگاه 7   درج فهرست انتخاب و دکمه

شکل 51  ـ درج گزینه های فهرست انتخاب

با تغییر size در هنگام اجرا، گزینه ها به چه صورت نمایش داده می شود؟کنجکاوی
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٣ امکان بارگذاری تصویر را در نمون برگ اضافه کنید.

عالوه بر اطالعات متنی و عددی می توان یک پرونده را نیز از کاربر دریافت 
کرد. برای مثال هنگام ثبت نام اینترنتی از شما خواسته می شود پرونده تصویری خود را نیز در نمون برگ وارد کنید.

در پنل insert در قاب form روی دکمه file کلیک کنید. 
کنترلی حاوی یک کادر متنی و دکمه browse به نمون برگ افزوده می شود. با کلیک روی دکمه می توانید 
پرونده مورد نظر را به نمون برگ معرفی کنید. نشانی پرونده در کادر متنی نمایش داده می شود. صفحۀ وب 

را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید
٤ دکمه های ثبت و بازنشانی در نمون برگ درج کنید.

وقتی نمون برگ را تکمیل می کنید با کلیک روی دکمۀ ثبت )submit( اطالعات برای سرویس دهنده ارسال 
می شود، یا با کلیک روی دکمه بازنشانی )reset(نمون برگ را پاک و اطالعات دیگری را جایگزین می کنید. 
زمانی که روی دکمه Submit کلیک شود، اطالعات نمون برگ به آدرس URL که به صفت action از 
این دو دکمه در محل مورد نظر در پنل  افزودن  برای  نمون برگ نسبت داده شده است، فرستاده می شود. 

insert زبانه form روی دکمه button کلیک کنید.
5 صفت های دکمه را تنظیم کنید.

صفت name را به btnsubmit تغییر دهید. عنوان دکمه را به وسیلۀ صفت value به ثبت تغییر دهید. برای 
دکمه دیگر نام را به btnreset و value را به بازنشانی تغییر دهید )شکل 52(.

شکل 52  ـ نمایش دکمه ها در صفحات وب

6 کدهای معادل را مشاهده کنید.

می خواهیم 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.

7 صفحه وب پردازش کنندۀ اطالعات ارسالی نمون برگ را تعیین کنید.

پس از طراحی نمون برگ نوبت به مرحله ارسال اطالعات می رسد. ابتدا یک صفحه وب خالی درون تارنما به 
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GET شکل 5٣ ـ ارسال اطالعات به روش

روش ارسال اطالعات نمون برگ را post قرار دهید و تفاوت نمایش آن را با get بررسی کنید.کنجکاوی

نام submitform.html ایجاد کنید. صفحۀ وب formpage را در نمای split قرار دهید. در ناحیه code در 
برچسب > form <، مقدار مشخصه action را برابر با نشانی آدرس صفحه وب، قرار دهید.

>form action="submitform.html" method="get" dir="rtl"<
8 روش ارسال اطالعات را در حالت Get قرار دهید.

برچسب  در   code نمای  در  زیر  دستورات  مطابق  و  کنید  کلیک  جدا  به صورت  را  بازنشانی  و  ثبت  دکمۀ 
دهید. تغییر  را   type صفت   >input<

>input name="btnsubmit" type="submit" value=" ثبت" <
>input name="btnreset" type="reset" value="بازنشانی "<

صفحۀ وب را ذخیره کنید و F 12 را فشار دهید. اطالعات را وارد کرده، دکمۀ ثبت را کلیک کنید. صفحۀ وب 
submitform باز می شود. در روش ارسال با get داده های نمون برگ به انتهای نشانی صفحه ای که قرار است 
کار پردازش اطالعات را انجام دهد متصل می شود و اطالعات با عالمت سؤال از نشانی و مقادیر نمون برگ با 

عالمت & از هم جدا می شوند )شکل 53(.
صفحۀ پردازش اطالعات باید با یکی از زبان های برنامه نویسی تحت وب مانند ASP.NET ،PHP و ... نوشته 
شود تا بتواند دریافت و پردازش اطالعات را انجام دهد. توجه داشته باشید که می توانید برای تغییرات روی 

صفحه در قسمت code برچسب های دلخواه را اضافه کنید.

ویژگی action در نمون برگ تعیین کننده آدرس صفحه ای است که اطالعات به آن ارسال می شود.یادداشت
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شکل 5٤ ـ تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه

فعالیت 
تارنمای قطعات سخت افزاری را باز کنید و نمون برگ خرید قطعات سخت افزار را طبق تصویر ایجاد کارگاهی

کنید و به گزینه خرید قطعات پیوند دهید و طبق تصویر پیوندهای مورد نظر را به صفحات اعمال 
کنید.
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پودمان دوم: طراحی صفحات وب ایستا

ارزشیابی مرحله 4

مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره 
        نمرهدهی(

ایجاد 
نمون برگ

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
و  وب  صفحات  طراحی   IDE
مرورگر وب روی آن نصب باشد.

زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

ایجاد نمون برگ در صفحات وب و تنظیم 
ویژگی های آن ـ درج عناصر فرم و تنظیم 
ویژگی های آنها ـ افزودن امکان بارگذاری 
خطاهای  رفع  ـ  برگ  نمون  در  پرونده 

احتمالی

3

در حد 
انتظار

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

ویژگی های آنها
2

پایین تر از 
1ایجاد نمون برگ در صفحات وب حد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل ایجاد پیوند، ایجاد نمون برگ

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از 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.

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار
ایجاد جدول با ویژگی های مورد نیاز ـ ویرایش ساختار جدول ـ ایجاد جدول های تو در تو ـ رفع خطا1

درج تصویر، پرونده صوتی و فیلم و ویرایش آنها برحسب نیاز ـ ذخیره پرونده در پوشه تارنما ـ چیدمان تصاویر کنار هم با ارتفاع 2
و عرض یکسان ـ رفع خطاهای احتمالی

ایجاد پیوند بین متن و تصویر با صفحات وبـ  ایجاد پیوند نقاط روی تصاویر و صفحات وبـ  ویرایش پیوندـ  رفع خطاهای احتمالی3

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 4
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 IDE طراحی صفحات وب و مرورگر وب روی آن نصب باشد ـ پرونده های صوتی، تصویر و فیلم ـ بلندگو
زمان: 55 دقیقه )ایجاد جدول 15 دقیقه ـ درج چندرسانه ای 10 دقیقه ـ ایجاد پیوند 10 دقیقه ـ ایجاد نمون برگ 20 دقیقه(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف

1ایجاد جدول1

1درج چندرسانه ای2

2ایجاد پیوند 3

2ایجاد نمون برگ4

شایستگی های 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

2

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



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 
  html زبان  پویا دارد.  تغییرات در صفحات وب  اعمال  برای  اهمیت ویژه ای  برنامه نویسی مناسب  زبان  انتخاب  پویا است. 
و php هرکدام 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 php و Javascript  ابزارهای مورد نیاز طراحی 

صفحات وب پویا را فراخواهیدگرفت.
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آیا تا به حال پی برده اید

 صفحات تعاملی چگونه ایجاد می شوند؟
 چگونه می توان یک وب سرور را راه اندازی کرد؟

 چگونه می توان یک صفحه وب پویا را اجرا کرد؟
 چگونه می توان داده ها را به سرور ارسال کرد؟

 چگونه می توان یک فروشگاه اینترنتی را راه اندازی کرد؟

هدف از این واحد شایستگی ایجاد صفحات وب پویا با استفاده از زبان PHP است.

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.

واحد یادگیری 4

شایستگی طراحی صفحات وب پویا
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پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

 آشنایی با جاوا اسکریپت  
در  گسترده ای  کاربردهای  که  است  باال  سطح  و  اشیا  بر  مبتنی  اسکریپت نویسی  زبان  یک  اسکریپت  جاوا 
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 HTML ویژگی 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 می توانیم محتوای صفحه وب، ویژگی عناصر و استایل شیت ها را تغییر دهیم. 

حاال این سؤال مطرح می شود که چگونه زبان جاوا اسکریپت به عناصر یک صفحه وب دسترسی دارد؟
زمانــی کــه یــک صفحــۀ وب بارگــذاری می شــود، مرورگــر از آن صفحــه، یــک مــدل شــیء گرا                                                  
((Document Object Model )Dom( ایجاد می کند و جاوا اسکریپت از طریق این مدل می تواند به تمام 
عناصر HTML صفحه وب دسترسی داشته باشد. در این مدل هر یک از عناصر HTML یک شیء محسوب می شود.

اشیا مدل DOM و متدهای آن
مدل DOM یک نگاشت از تک تک عناصر و ویژگی های صفحۀ وب به اشیا در زبان جاوا  اسکریپت را بیان می کند. 
با استفاده از این اشیا می توانید همۀ عناصر صفحه وب را تغییر دهید و رویدادها را به صورت پویا به عناصر 

HTML اختصاص دهید.

DOM شکل1ـ ساختار سلسله مراتبی

شکل1 ساختار سلسله مراتبی DOM را نشان می دهد. در این مدل شیء Window به عنوان شیء اصلی 
و والد یک سند HTML محسوب می شود و هر شیء زیر مجموعه ای دارد تا به پایین ترین رده یعنی عناصر 
برسد. شیء Window دارای3  زیر شاخه یا فرزند اصلی، به نام های document ،  history و location است. 
ـ شیء document  :  شامل محتوای اصلی یک صفحه HTML بوده، در برگیرنده همه عناصر مانند متن، 
نوشته و ... است که به وسیله برچسب های HTML ایجاد شده اند. این شیء دارای 2 زیر شاخۀ اصلی به نام 

head و body است. این دو شیء نیز به نوبه خود دارای زیر شاخه های دیگر هستند. 
ـ شیء location : در برگیرنده اطالعات کلی درباره URL یا آدرس اینترنتی صفحه است. 

ـ شیء history  : شامل اطالعاتی درباره آدرس (URL( صفحات 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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شکل 2ـ پرونده نمونه html و مدل Dom آن

به طور کلی به دو روش می توانیم از جاوا اسکریپت در یک صفحه استفاده کنیم.
>body< و >head< و استفاده از اسکریپت در بخش html قرار دادن کدهای جاوا در پرونده ای از نوع  

 js ایجاد پرونده اسکریپت خارجی و ذخیره آن با پسوند  
ساختار کلی >script< به صورت زیر است:

ویژگــی type نــوع دســتورات تعییــن شــده در اســکریپت را مشــخص مــی کند که رایج تریــن مقدار برای آن      
”text/javascript“ است.

فعالیت 
مدل Dom را برای یکی از صفحات تارنمای فروشگاه محصوالت ایرانی رسم کنید.کارگاهی

script شکل 3ـ ساختار

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. مثالً رویداد کلیک کردن.
در شکل 2 نمونه ای از کد html و مدل Dom آن آمده است.
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پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

alert صدور پیام با متد
این متد در شیء window باعث نمایش پیام در صفحه وب می شود.

window.alert )"پیامی که در کادر نمایش داده می شود") ;

confirm نمایش کادر دریافت تأیید با متد
پنجرۀ دریافت تأیید، جهت اعالن یک پیام به کاربر و دریافت نظر وی مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پیام 

مورد نظر استفاده می شود.
این پنجره دو دکمۀ OK  و Cancel دارد که در صورت انتخاب گزینۀ OK، متد مقدار True و در صورت 

انتخاب Cancel، مقدار False را به صفحه بازمی گرداند.

window.confirm )"پیام جهت دریافت تأیید");

  کارگاه 1   نمایش پیام
می خواهیم  پیام » به فروشگاه محصوالت ایرانی خوش آمدید« را نمایش دهیم.

1 صفحه وبی به نام message  ایجاد کنید.

2 در بدنه اسکریپت متد alert را فراخوانی کرده، پیام مورد نظر را نمایش دهید (شکل 4(.

شکل کلی اعالن متغیر
var  مقدار = نام متغیر ;

var  n = 10 , name;
name = "ali";

 اعالن متغیر 
در جاوا اسکریپت برای تعریف متغیر از کلمه کلیدی var  استفاده می شود و بعد از آن نام متغیر قرار می گیرد.

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.

شکل 4ـ صدور پیام
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شکل 5  ـ کادر تأیید 

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 function تعریف می شود.

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

ساختار کلی تعریف تابع
>script type = "text/javascript"<
function نام تابع ))
{
دستورات تابع
}
< /script<

3 صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.

head کد  code قرار دهید و در قسمت  باز کرده، در نمای  4 صفحه اصلی تارنمای فروشگاه را 

نتیجه را مشاهده کنید.   را نوشته، پرونده را ذخیره و  پیام  نمایش 
5 در صفحه وبی به نام confirm کادر تأییدی ایجاد کرده که در صورت کلیک کردن روی OK یا 

cancel پیام مناسبی نمایش دهد (شکل 5(. 

استفاده از توابع در صفحات و اسکریپت ها، امکانات زیر را به برنامه نویس می دهد.
1 از توابع برای تعریف دستورالعمل هایی استفاده می شود که می خواهیم اجرای آنها کنترل شده باشد و در 
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رویداد ها در جاوا اسکریپت
کاربردی  بسیار  قابلیت های  از  یکی  عناصر روی می دهند.  برای  اتفاقاتی هستند که  رویدادها،   HTML در 
مانند  کاربر  رفتار  با  متناسب  آن  تعاملی  واکنش های  وب،  صفحات  طراحی  در  اسکریپت  جاوا  از  استفاده 
آنها،  وقوع  با  که  است   )event) رویداد  بر  متکی  اسکریپت  جاوا  قدرت  این  است.  دکمه  روی  کلیک کردن 

می شود.  اجرا  مرورگر  در  خاصی  شده  تعریف  عملیات 
برخی رویدادها در جدول 1 آمده است.

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.

2 یک تابع را می توان از هر نقطه ای در صفحه فراخوانی کرد.

3 یک 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.

return دستور 
دستور return برای تعیین مقدار بازگشتی تابع استفاده می شود. یک 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.

return )مقدار بازگشتی);

زمان رخ دادننام رویداد

onchangeتغییر مقادیر یکی از فیلدهای نمون برگ درصفحات وب

onclickکلیک ماوس روی یک عنصر

جدول 1 ـ برخی رویدادها در جاوا اسکریپت

input شکل کلی بر چسب
>input  type= "نوع دکمه"  name ="تعیین نام برای دکمه" value = "نام رویداد "تغییر عنوان دکمه = 
>/" ( (فراخوانی نام تابع "

در دستور return مقدار بازگشتی، می تواند یک رشته، عدد، متغیر و یا عبارت محاسباتی باشد.یادداشت

برچسب >input< : این برچسب برای ایجاد نوعی ناحیه ورودی به کار می رود.
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Onclick کارگاه 2   رویداد  
قصد داریم با ایجاد یک دکمه و با کلیک روی آن محصوالت ایرانی را نمایش دهیم.

1 صفحه وبی به نام click ایجاد کنید.

2 تابعی با نام product بنویسید که محصوالت را نمایش دهد. 

3 در رویداد کلیک دکمه »محصوالت ایرانی« تابع را فراخوانی کنید.

onclick شکل 6 ـ رویداد

  کارگاه 3   دسترسی به عناصر صفحه
می خواهیم صفحه ای 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.

دسترسی به عناصر
برای دسترسی به اشیا و عناصر موجود در صفحه HTML از شیء document استفاده می کنیم.

برای دسترسی به عناصر راه های مختلفی وجود دارد:
id پیدا کردن عنصر بر اساس 

متد getElementById برای دسترسی به یک عنصر (element( بر اساس صفت id استفاده می شود.

Document.getElementById )”عنصر id مقدار صفت”)

هنگامی که این متد فراخوانی می شود شناسه (id( عنصر موجود در صفحه را دریافت کرده، به سراغ آن می رود.
 پیدا کردن عنصر بر اساس نام عنصر

متد getElementByName برای دسترسی به یک عنصر بر اساس صفت name آن استفاده می شود.

Document.getElementByName )”عنصر name مقدار صفت”)

هنگامی که این متد فراخوانی می شود نام عنصر را در صفحه دریافت کرده، به سراغ آن می رود.

متد write شیء document برای نمایش متن در صفحه وب استفاده می شود.
4 صفحه وب را ذخیره کرده، اجرا کنید.



141

پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

شکل 7ـ کاربرد onclick  و ایجاد کادرهای متنی 

صفحه وب را ذخیره و اجرا کرده، عملکرد کدها را بررسی کنید.

replace کارگاه 4   متد  
متد replace که از متدهای شیء location است، 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. 
replace ساختار کلی متد

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

1 صفحه وبی به نام replace ایجاد کنید.

2 تابعی به نام homepage ــ go برای انتقال به تارنمای آموزش و پرورش بنویسید.

آدرس url تارنمای آموزش و پرورش http://www.tvoccd.medu.ir است.
3 در رویداد کلیک دکمه »go to home page« تابع را فراخوانی کنید.

replace شکل 8 ـ متد
4 پرونده را ذخیره و اجرا کنید.
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جدول ارزشیابی شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت و توجهات زیست محیطی

شایستگی ها
شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها / داوری / نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

مدیریت کیفیت، پایش شاخص های 
کیفیتـ  تفکر خالق، برقراری ارتباط 
بین پدیده های قدیم و جدید ـ زبان 

قابل فنی
قبول

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

راه حل خالقانه برای مسئله

2

ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی

کاهش  خط  بر  فروشگاه  ایجاد 
سفرهای درون و برون شهری

غیرقابل 
1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهقبول

نگرش
به کارگیری خالقانه دستورات سمت 
سرویس دهندهـ  نگرش جست وجوگر 

و کنجکاوانه در حل مسائل

ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها / داوری / نمره دهی(

ایجاد واکنش 
به رویدادها

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
وب،  صفحات  طراحی   IDE
و  وب سرور  شبیه ساز  نرم افزار 
آن  روی  وب  استاندارد  مرورگر 

باشد. نصب 
زمان: 10 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

عناصر  به  دسترسی  ـ  پیام  نمایش 
صفحه ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به 

خطا رفع  ـ  رویداد 
3

در حد 
انتظار

عناصر  به  دسترسی  ـ  پیام  نمایش 
صفحه   ـ ایجاد تابع ـ تعیین واکنش به 

رویداد
2

از  پایین تر 
انتظار 1نمایش پیامحد 
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مفهوم سرویس دهنده و سرویس گیرنده

وقتی شما قصد خرید از فروشگاهی را دارید، در این تعامل شما که تقاضای خرید دارید سرویس گیرنده هستید و 
فروشنده فروشگاه، سرویس دهنده شما است. در دنیای شبکه های رایانه ای به سیستمی که سرویس ارائه می کند 
سرویس دهنده (Server( و به سیستم یا سیستم هایی که سرویس می گیرند سرویس گیرنده (Client( می گویند. 
سرویس دهنده ها سیستم هایی مشابه سیستم های سرویس گیرنده هستند با این تفاوت که از سخت افزارهای 
قوی تری تشکیل  شده اند که موجب افزایش سرعت آنها و ارائه خدمات به سرویس گیرنده های بیشتری می شود. 

زبان های برنامه نویسی مبتنی بر  وب

اینکه زبان برنامه نویسی  زبان های برنامه نویسی مبتنی بر وب به دو دسته کلی تقسیم می شوند و بر اساس 
یا  برنامه نویسی سمت سرویس دهنده  زبان  آنها  به  دارد،  کارایی  یا سرویس گیرنده  در طرف سرویس دهنده 
تارنما مشاهده می کنید که ساعت  را در یک  سمت سرویس گیرنده می گوییم. وقتی یک ساعت دیجیتالی 
و زمان سیستم عامل شما را نمایش می دهد، این فرایند در سمت کاربر رخ  داده است و نیازی به ارسال و 
دریافت اطالعات از سمت سرویس دهنده نیست. برای تولید این ساعت از زبان JavaScript به عنوان زبان 
برنامه نویسی سمت سرویس گیرنده استفاده شده است. از طرف دیگر برای کارهایی مانند دریافت، ذخیره، 
نمایش داده ها از پایگاه داده و تعامل با کاربر که عموماً در سمت سرویس دهنده انجام می شود، از زبان های 
برنامه نویسی سمت سرویس دهنده مانند PHP ،   Perl  ، … استفاده می شود؛ بنابراین برای ساخت صفحات 
وب پویا، نیاز به زبان های سمت سرویس دهنده داریم تا درخواست کاربر را پردازش کرده، پاسخ مناسب را 
ارسال کند. شکل 9 مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده را نشان می دهد. البته در برخی موارد 

نیازی به استفاده از سرویس دهنده منبع داده ای نیست.
در سمت سرویس گیرنده، برای نمایش صفحات وب به وسیلۀ مرورگر تنها کدهای HTML را داریم. در حالی 
که در سمت سرویس دهنده به مجموعه ای از نرم افزارها برای دریافت درخواست از سرویس گیرنده، پردازش 

آن و آماده کردن پاسخ برای سرویس گیرنده نیازمندیم.

شکل 9ـ مراحل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
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سرویس دهنده وب (Web Server( مجموعه ای از نرم افزارها است که توانایی دریافت درخواست از مرورگر و 
ارسال پاسخ به آن را دارد. IIS و Apache را می توان به عنوان رایج ترین وب سرورها معرفی کرد.

Internet Information Services) IIS( وب سروری است که برای نشر و توزیع سریع محتویات مبتنی بر 
وب در سیستم عامل های ویندوز، به وسیلۀ شرکت مایکروسافت طراحی و ارائه  شده است. این وب سرور تجاری 
است و باید برای اجرای همه محصوالت مبتنی بر وب که به وسیلۀ ویژوال استودیو تولید شده اند، فعال شود. 

وب سرور Apache با توجه به متن باز (Open Source( بودن، رایگان است به همین دلیل در دسترس همه 
برنامه نویسان و طراحان وب است و قابلیت اجرا روی همه سیستم عامل ها را دارد و نقش مهمی  در توسعه 

وب در جهان داشته است. 
نرم افزارها برای ارتباط با دنیای خارج، از درگاه (port( استفاده  می کنند که براساس شماره نام گذاری می شوند. 
وب سرور برای سرویس دهی به وب، از درگاه 80 استفاده می کند. در صورتی که بخواهیم هم زمان از وب سرور 
IIS  و Apache استفاده کنیم، با توجه به اشتراک درگاه80  برای این دو وب سرور باید درگاه پیش فرض را 

برای یکی از این وب سرورها تغییر داد.

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

برای استفاده از وب سرور Apache به همراه نرم افزار های PHP و MySql روی سیستم عامل های مختلف 
کلمات  مخفف  که   WAMP نرم افزار  داد.  انجام  را  مربوطه  تنظیمات  کرده،  نصب  را  نرم افزار ها  این  باید 
Apache   ، MySQL ،  PHP و Windows است، مجموعۀ این نرم افزارها را برای سیستم عامل ویندوز دارد. 
جانبی،  تنظیمات  انجام  به  نیاز  بدون  و  می دهد  قرار  کاربر  اختیار  در  ساده ای  کاربری  واسط  نرم افزار  این 

راه اندازی می کند.  و  نصب  به  صورت یک جا  ویندوز  روی سیستم عامل  را  موردنیاز  تمامی سرویس های 

wamp شکل 10ـ رایانه پس از نرم افزار
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فعالیت 
شکل 9 و 10 را با هم مقایسه کرده، نوع هریک از نرم افزارها را در شکل 10 بنویسید.گروهی

نرم افزارهای   ،WAMP نرم افزار  مشابه 
XAMPP ،  LAMP و MAMP به ترتیب 
 Windows ،  Linux برای سیستم عامل های
این  و macintosh طراحی شده اند. بیشتر 
نرم افزارها به وسیلۀ انجمن برنامه نویسان آزاد 

و پشتیبانی می شوند (شکل11(.  توسعه 

شکل11ـ نماد  نرم افزارها

فعالیت 
فیلم را مشاهده کرده، نرم افزار WAMP را روی سیستم خود نصب کنید و از صحت نصب آن اطمینان کارگاهی

حاصل کنید.

فیلم شماره 11206 : نصب نرم افزار WAMP فیلم

PHP زبان برنامه نویسی

برنامه  نویسی  از  زبان های  یکی  است،   1Hypertext Preprocessor سرواژه  که   PHP برنامه  نویسی  زبان 
قدرتمند برای ساخت تارنماهای پویا است. از این زبان برنامه  نویسی برای ایجاد تارنما ها و پورتال های بزرگ 
سازمانی می توان استفاده کرد. در زمان نگارش این کتاب آخرین نسخه php نگارش 7.1 است که به وسیلۀ 
توسعه دهندگان PHP به کاربران و برنامه نویسان ارائه  شده است. از ویژگی های این نسخه افزایش سرعت 
صورت  به   PHP زبان  است.  قبلی  نسخه های  به  نسبت  سرویس دهنده  سمت  دستورات  اجرای  و  بررسی 
Cross-Platform بوده، که سبب می شود این زبان روی هر سیستم و با هر سیستم عامل سرویس دهنده ای 
مانند Unix ،  Macintosh ، OS/2 و Windows NT اجرا شود و بتوان کدهای نوشته شده یک برنامه به 
زبان PHP را از یک سیستم عامل به سیستم عامل دیگر انتقال داد که به این خاصیت یک زبان برنامه نویسی 
قابل حمل (Portable( می گویند. همچنین PHP به صورت HTML Embedded  بوده، دستورات این زبان 

در بین برچسب های HTML قرار می گیرد.

recursive acronym for PHP ـ1
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PHP نحوه نوشتن دستورات 
یک تارنما می تواند شامل صفحات ایستا (HTML( و صفحات پویا PHP باشد. در صفحات پویا دستورهای 

زبان PHP بین برچسب >? و php ?> قرار می گیرند. در دستورهای زیر این ساختار قابل مشاهده است.

صفحات وبی که در آنها از کدهای php استفاده می شود، باید با پسوند php  و در پوشه ریشه نرم افزار 
و  دسترسی  شناسایی،  قابل   Apache وب سرور  به وسیلۀ  تا  شوند،  ذخیره   )www (پوشه   WAMP
پردازش باشند. با فرض نصب WAMP در درایو :C مسیر این پوشه ریشه c:\WAMP\www خواهد بود. 

با ذخیره صفحه وب php در پوشه www در واقع صفحه را روی localhost قرار می دهیم. 

میزبان محلی
طراحی  که  همه  تارنماهایی  می کنیم.  بررسی  را   )Host) میزبان  مفهوم   localhost واژه  بهتر  درک  برای 
می شوند، 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 به صورت مدیریت  شده در اختیار شما قرار می گیرد 
و از طریق اینترنت قابل  دسترسی است، این فضا رایگان نیست و شما باید در فاصله های زمانی معین برای 
آن هزینه پرداخت کنید. به شرکت یا سرویس دهنده ای که خدمات میزبانی ارائه می دهد، سرویس دهنده 
میزبان (Hosting Service( می گویند. پوشه www  نرم افزار WAMP همان فضای میزبان است که برای 
 IP و یا معادل localhost میزبانی صفحات وب شما ایجاد شده است و برای دسترسی محلی به آن عبارت

آن یعنی 127.0.0.1 به صورت پیش فرض در نظر گرفته  شده است. 
برای دسترسی به سرویس دهنده می توان از نام (Host Name( یا آدرس (IP address( سرویس دهنده استفاده 
کرد. تمام سیستم ها دارای نام (مانند localhost( و یک آدرس منحصربه فرد (مانند 127.0.0.1( هستند. این 

آدرس شامل 4 عدد است که در فاصله 0 تا 255  قرار دارند و با نقطه از هم جدا می شوند.
برای اجرای صفحه وب php باید درخواست اجرای آن، از طریق مرورگر به وب سرور ارسال شود. به عنوان 
مثال برای اجرای پرونده وب پویا به نام prog1.php موجود در پوشه www  باید در نوار آدرس مرورگر 
بنویسید  را   http://127.0.0.1/prog1.php یعنی  آن  معادل  یا   http://localhost/prog1.php عبارت 
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برای  شود.  داده  نمایش  مرورگر  در    HTML خروجی  ایجاد  و  وب  سرویس  به وسیلۀ  تحلیل  از  پس  تا 
شخصی سازی و عدم تداخل تارنما های طراحی شده در یک localhost  در وب سرور؛ بهتر است در مسیر 
c:\WAMP\www یک پوشه اختصاصی با نام دلخواه ایجاد کرده، هنگام اجرای صفحات آدرس پوشه را 

نیز به URL اضافه کرد. 

فعالیت 
اگر پوشه MyWeb را در مسیر c:\WAMP\www ایجاد کرده و صفحه وب prog1. php را در این پوشه کارگاهی

قرار دهید، برای اجرای آن باید چه عبارتی را در نوار آدرس مرورگر بنویسید؟ عبارت معادل آن چیست؟

 echo  دستور خروجی
وظیفه این دستور نمایش محتوای متغیرها، رشته ها و خروجی برچسب های HTML در مرورگر است.

echo را می توان بدون پرانتز نیز استفاده کرد. 

 echo شکل کلی استفاده از دستور
echo )نام متغیر یا رشته ثابت);

  کارگاه 5   ایجاد صفحه وب پویای ساده

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

 >body< را بین برچسب های PHP 2 دستورهای

و > body/< وارد کنید.

3 پرونده را با نام prog1 در پوشه www نرم افزار WAMP ذخیره کنید.

4 نرم افزار WAMP را اجرا کنید.

5 با استفاده از localhost پرونده prog1. php را اجرا کنید.

6 کد زیر را جایگزین دستورات php مرحله 2 کنید. 
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پرونده را ذخیره کرده، با استفاده از localhost پرونده prog1. php را اجرا کنید.
7 با استفاده از view page source کد صفحه وب را مشاهده کنید.

زبان  دستورات  و   JavaScript دستورات   ،  HTML برچسب های  متن،  حاوی  می توانند   PHP پرونده های 
برنامه نویسی PHP باشند. کاربر هنگام اجرای صفحه وب نمی تواند دستورات PHP را مشاهده کند و تنها 
برچسب های HTML و دستورات JavaScript را مشاهده می کند. سرویس دهنده دستورات PHP را تفسیر 

کرده، پاسخ را به صورت خروجی HTML تولید می کند که به وسیله کاربر قابل مشاهده است.

فعالیت 
با استفاده از دستور echo مشخصات سخت افزاری سیستم خود را در خروجی مرورگر نمایش دهید.کارگاهی

تفاوت دستورهای print ، echo و print_r را به کمک هنرآموز خود بررسی کنید.پژوهش

چرا دستورات PHP  در مرورگرها (با استفاده از view page source ( قابل مشاهده نیستند؟

PHP متغیرها در 
متغیرها در زبان PHP با عالمت $ شروع می شوند و قوانین نام گذاری آنها مشابه زبان سی شارپ است.

PHP شکل کلی اعالن و مقداردهی متغیر در
; مقدار = نام متغیر$

زبان php در تعریف متغیر نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است. a$ و A$ دو متغیر مستقل یادداشت
هستند.



149

پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

PHP جدول 2ـ انواع داده ها در

مثالنوع داده

;n=25$اعداد صحیح

;pi=3.14$اعداد اعشاری

;"city="Dezful$رشته ها

;pass=true$منطقی

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

در زبان برنامه نویسی PHP نوع متغیر با توجه به نوع محتوای آن مشخص می شود و نیاز به تعیین نوع داده، 
برای متغیر مانند سایر زبان های برنامه نویسی نیست. در صورتی که نوع محتوای یک متغیر در طول برنامه 

عوض شود، نوع آن نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

  کارگاه 6   اعالن و مقداردهی متغیرها

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

خروجی:

3 پرونده را با نام prog2 در پوشه www ذخیره کنید.

4 با استفاده از localhost پرونده prog2. php را اجرا کنید.

5 خروجی برنامه را در کادر بنویسید.
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انواع  عملگرها

عملگرهای اصلی PHP که مشابه سی شارپ هستند عبارت اند از:
1 عملگرهای محاسباتی 

2 عملگرهای مقایسه ای

3 عملگرهای منطقی

عملگر . (نقطه(: از این عملگر برای الحاق دو رشته یا دو متغیر در زبان برنامه نویسی php  استفاده می شود.

فعالیت 
خروجی برنامه زیر را در کادر بنویسید.کارگاهی

خروجی:

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

PHP  جدول 3ـ برخي عملگرهاي مقایسه ای متفاوت

توضیحاتعملگر
  $num1=18; برای

$num2=4; 
نتیجه

num1 = = = $num2false$برابری مقدار و نوع دو متغیر=  =  =

?num1 != = $num2$نابرابری مقدار و نوع دو متغیر =  =  !
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رشته ها بین تک کوتیشن و یا دابل کوتیشن قرار می گیرند؛ اما تفاوت کاربرد تک کوتیشن و دابل کوتیشن 
در چیست؟

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

php کارگاه 7   نمایش رشته ها در  

خروجی:

3 پرونده را با نام prog3 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

4 خروجی 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 می شود.

PHP آرایه ها در

شامل  می توانند  آرایه ها   PHP برنامه نویسی  زبان  در 
 PHP در  باشند.  مختلف  مقادیر  از  مجموعه ای 
انجمنی  و   )Indexed) اندیس دار  به دو دسته  آرایه ها 
به  دسترسی  برای  می شوند.  تقسیم   )Association)
عناصر موجود در آرایه های اندیس دار می توانید از اندیس 
آرایه استفاده کنید (شکل 12(. به صورت پیش فرض 

می شود.  شروع  عدد 0  از  آرایه ها  اندیس 
به شکل های مختلف می توانید این نوع آرایه را تعریف 

کنید. 

شکل 12ـ آرایه اندیس دار

1Value 2Value 3Value NValue

N-1210

شکل کلی تعریف آرایه های اندیس دار
  ; مقدار عنصر آرایه  =] [نام متغیر آرایه ای$

فعالیت 
ـ ستون نتیجه جدول 3 را کامل کنید.کارگاهی

ـ با استفاده از دستور echo صحت نتایج هر یک از عبارات جدول 3 را بررسی کنید.
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خروجی:

به مثال زیر دقت کنید:

 array شکل کلی اعالن آرایه های اندیس دار با استفاده از شناسه
; (مقدار عنصر n ام , ... , مقدار عنصر دوم , مقدار عنصر اول(array =  نام متغیر آرایه ای$

به مثال زیر دقت کنید:
$colors=array)"red","green","blue");

شیوه دسترسی به عناصر آرایه های تعریف شده در دو روش تفاوتی ندارد. 

شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه های اندیس دار 
 ]اندیس[ نام متغیر آرایه ای$

برای خالی کردن یک آرایه می توانید به صورت زیر عمل کنید: 
;( (array =  نام متغیر آرایه ای$

echo                  $colors]1[;  

شکل 13ـ آرایه انجمنی

1Value 2Value 3Value nValue

Key name NKey name 3Key name 2Key name 1

 )Associative Arrays) آرایه های انجمنی
آرایه هایی هستند که به جای اندیس با یک 
نام کلیدی خاص در دسترس قرار می گیرند. 
در شکل  13 دایره ها عناصر آرایه هستند و هر 
کدام با نام کلیدی خود (key name( قابل 

استفاده هستند.
دو  به  می توان  را   PHP در  انجمنی  آرایه 
عضوهای  همه  می توانیم  نوشت.  صورت 
بنویسیم.  آرایه  را در یک خط مقابل  آرایه 

 $colors] [="red"; $colors]0[="red"; 
 $colors] [="green"; معادل $colors]1[="green";
 $colors] [="blue"; $colors] [="blue";

آرایه colors$ دارای سه عنصر است. نوشتن اندیس های آرایه هنگام مقداردهی اختیاری است و اگر نوشته 
نشود به ترتیب به صورت افزایشی از 0 شروع می شود و با مقداردهی عناصر آرایه افزایش می یابد. 

اندیس پایانی آرایه colors$ چیست؟ محتوای آرایه با اندیس شماره 2 چیست؟ 

فعالیت 
کارگاهی

با توجه به آرایه colors$ خروجی دستور زیر را بنویسید.
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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"( array = نام متغیر آرایه ای $

$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 آرایه  مانند مقداردهی آن  نیاز است تا نام آرایه و نام کلید را نوشت.
echo)$کلید'[نام آرایه   '[);

فعالیت 
با استفاده از ساختار آرایه های انجمنی نمره 5 درس خود را تعریف کرده، نمایش دهید.کارگاهی

اگر متغیری که قرار است بین دابل کوتیشن قرار گیرد از نوع آرایه انجمنی باشد، باید بین آکوالد باز و بسته 
قرار گیرد. 

echo)    "{$کلید'[نام آرایه   '[}");

فعالیت 
کد زیر را در یک پرونده php نوشته، آن را ذخیره کرده، اجرا کنید و خروجی را در کادر زیر بنویسید.کارگاهی

خروجی:
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1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید. 

2 دستورهای PHP را بین برچسب های >body< و  >body/< وارد کنید.

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

خروجی تابع count تعداد عناصر آرایه ورودی است. 

  کارگاه 8   نمایش تعداد عناصر آرایه

  count شکل کلی تابع
count )نام متغیر آرایه ای) ;

کد را بررسی کنید. خروجی این کد چیست؟
3 پرونده را با نام prog4 در پوشه www ذخیره کنید.

4 پرونده prog4. php را اجرا کنید و خروجی آن را با جواب خود مقایسه کنید.

5 دستور زیر را به انتهای دستورات php اضافه کرده، پرونده را اجرا کنید.

print_r )$score);
6 در کد مرحله 2 دستور array را به بعد از مقداردهی عناصر آرایه (خط 4( منتقل کنید. 

پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید. خروجی چه تغییری می کند، چرا؟

فعالیت 
تعداد عناصر آرایه  انجمنی نمره 5 درس خود را نمایش دهید.کارگاهی
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)Constants( ثابت ها

به وسیلۀ  بار آن هم  نخواهد کرد و فقط یک  تغییر  آنها  برنامه مقدار  ثابت ها مقادیری هستند که در طول 
می شود. تعیین  آنها  مقدار  برنامه نویس 

ثابت ها در  نام گذاری  این تفاوت که در  با  ثابت ها هم استفاده می شود،  برای  نام گذاری متغیر،  تمام قوانین 
ابتدای نام از عالمت $ استفاده نمی شود. پیشنهاد می شود نام یک ثابت به طور کامل با حروف بزرگ وارد شود.

)Constant) شکل کلی تعریف یک ثابت
define)"مقدار ثابت ,"نام ثابت);

به نمونه زیر توجه کنید.
define)"PI",3.14);
$r=8.5;
$area= PI*$r*$r;
echo)"Circle Area :" . $area );

در کد باال نام ثابت PI است که در عبارت به عنوان عدد اعشاری پی جهت محاسبه مساحت دایره مورد 
قرارگرفته است.  استفاده 

فعالیت 
کد باال را در یک پرونده php نوشته، ذخیره و اجرا کنید. خروجی آن را بنویسید.کارگاهی

PHP در )Comments( درج توضیحات

توضیحات، متن هایی است که برای راهنمایی و درک بهتر کدها به منظور توسعه و مستندسازی به یک برنامه 
اضافه می شود ولی هیچ تأثیری در اجرای برنامه ندارد. درج توضیحات در زبان PHP مشابه 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؟

 if کارگاه 9   کاربرد دستور  

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای PHP صفحه بعد را در موقعیت مشخص شده بنویسید.
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عملکرد این دستورها چیست؟
3 پرونده را با نام prog 5 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

switch کارگاه 10   استفاده از دستور  

برای بررسی حالت های مختلف یک عبارت از دستور switch استفاده می شود.
1 یک صفحه وب جدید با قالب php و عنوان »  نمونه برنامه چهارم« ایجاد کنید.

2 دستورهای PHP  زیر را وارد کنید.

3 پرونده را با نام prog6 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

4 برای نمایش متن به رنگ قرمز، کد را ویرایش کنید.
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حلقه های  تکرار

از حلقه ها برای اجرای یک یا چند دستورالعمل به تعداد دفعات مشخص یا تا زمان برقرار بودن شرط خاصی 
استفاده می شود.

 for کارگاه 11   کاربرد حلقه  
در این کارگاه براي ایجاد جدول از دستور for با تعداد تکرار معین استفاده شده است.

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای ایجاد سرستون جدول را در موقعیت مشخص شده بنویسید.

با استفاده از دستورات باال سرستون جدول را در بخش HTML ایجاد کنید.
3 دستورهای PHP زیر را بنویسید.

با استفاده از ساختار تکرار for به تعداد شمارنده حلقه، سطرهای جدول تولید 
می شود.

4 پرونده را با نام prog7 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.

فعالیت 
برای نمایش جدول زیر دستورهای زیر را تکمیل کنید. کارگاهی

>?php
$day=array)"جمعه" , "پنج شنبه" , "چهارشنبه" , "سه شنبه" , "دوشنبه" , "یکشنبه" , " شنبه");
…………………………………………
…………………………………………
?<

جمعهپنج شنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

خروجی:
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foreach حلقه
برای دسترسی به تمامی خانه های آرایه بدون استفاده از اندیس عددی آنها می توان از دستور foreach استفاده 
کرد. foreach به این صورت عمل می کند که در هر بار تکرار خود، یک  خانه در آرایه جلو می رود و اطالعات 

آن را در متغیر حلقه قرار می دهد.

 foreach شکل کلی دستور
foreach )نام آرایه  as متغیر ) {

دستورات بدنه حلقه  
}

  کارگاه 12   ساخت فهرست کشویی

PHP شکل 14  از دستورات  استفاده  با  می خواهیم 
ایجاد کنیم. را 

شکل 14  ـ خروجی کارگاه 12

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کرده، دستورهای مربوطه را وارد کنید.

در html از عنصر select برای ایجاد فهرست کشویی و از عنصر option برای ایجاد هر یک از اعضای فهرست 
استفاده می شود.

2 پرونده را با نام prog8 در پوشه www ذخیره کنید.

3 با استفاده از localhost پرونده prog8 .  php را اجرا کنید.
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while کارگاه 13   استفاده از حلقه  

دستور while براي ایجاد یک حلقه تا زمان برقراري 
یک شرط استفاده می شود. 

نمون برگ   PHP دستورات  از  استفاده  با  می خواهیم 
دریافت اطالعات را ایجاد کنیم (شکل 15(.

شکل 15ـ خروجی کارگاه 13

1 یک پرونده جدید با قالب php ایجاد کنید.

2 دستورهای مربوطه را در موقعیت مشخص شده وارد کنید.

 id و name تا زمانی که شرط حلقه برقرار است، کادر ورود متن برای نمون برگ ساخته می شود. برای ایجاد
منحصر به  فرد برای هر کادر متن از متغیر n $ استفاده  شده است. 

3 پرونده را با نام prog 9 در پوشه www ذخیره کرده، اجرا کنید.
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PHP  ایجاد پروژه در

اکنون با استفاده از کارگاه هاي آموزش ساختار زبان PHP پروژه را تعریف، تحلیل و سپس پیاده سازی خواهیم 
کرد. در این پروژه از  فناوري CSS و رویدادهاي جاوا اسکریپت 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، میوه های صادراتی، محصوالت 

خشکبار، صنایع دستی و سوغات های شهرهای مختلف است (شکل 16(.

ارزشیابی مرحله 2

مراحل 
کار

 شرایط عملکرد
(ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 

و ...(

نتایج 
ممکن

استاندارد 
نمره(شاخص ها/داوری/نمره دهی(

ساخت 
صفحه 
وب 

پویای 
ساده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
 IDE نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
طراحی صفحات وب، نرم افزار شبیه ساز 
وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی 

آن نصب باشد.
زمان :30 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

اعالن متغیر و آرایه ـ به کارگیری صحیح 
ایجاد  ـ  تکرار  و  شرطی  ساختارهای 
از  استفاده  با   HTML برچسب های 
دستورات زبان سمت سرورـ  رفع خطاهای 
کد صفحه وب ـ تشخیص و رفع اشکاالت 
و  جانبی  الزم  نرم افزارهای  نبودن  نصب 
عدم کارکرد صحیح نرم افزار وب سرور در 

80 پورت  خصوص 

3

در حد 
انتظار

آرایه ـ به کارگیری صحیح  اعالن متغیر و 
ایجاد  ـ  تکرار  و  شرطی  ساختارهای 
برچسب های HTML با استفاده از دستورات 
زبان سمت سرورـ  تشخیص و رفع اشکاالت 

جانبی الزم  نرم افزارهای  نبودن  نصب 

2

پایین تر 
از حد 
انتظار

اعالن متغیر و آرایهـ  به کارگیری ساختارهای 
1شرطی و تکرار
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شکل 16ـ نقشه طراحی و پیاده سازی تارنما فروشگاه برخط ایرانیان
  

فروشگاه

طراحی   و  ایجاد بانک 
اطالعاتی فروشگاه

درباره ما ارتباط با ما
مشاهده محصوالت 

 طراحی پوستهعضویت در تارنماپربازدید

ورود به تارنما
اعتبارسنجی 

 بهینه سازی پوستهاطالعات نمون برگ

درج حساب کاربری تشخیص نوع کاربرخروج از تارنما
در جدول کاربران

مدیر مدیریت کاربر عمومی
تارنما

ثبت سفارش 
محصول

تکمیل و ثبت 
اطالعات پروفایل

حذف محصوالت 
فروشگاه

ویرایش محصوالت 
فروشگاه

ثبت محصوالت 
فروشگاه

پیگیری وضعیت 
سفارش

 نمایش محصوالت

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

توضیحقسمت

شامل پیوندهای صفحه اصلی، عضویت در تارنما، ورود به تارنما، درباره ما و ارتباط با ما است. منوی اصلی
کاربر می تواند با کلیک روی هر یک از پیوندها به صفحه طراحی شدۀ مرتبط وارد شود.

شامل لوگوی تصویری تارنما است.سر صفحه

شامل توضیحات مالکیت مادی و معنوی تارنما است.پاصفحه

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 می کند. در پایین تصویر هر محصول، پیوند 
خرید کاال وجود دارد و کاربر با کلیک روی آن و مشاهده توضیحات تکمیلی می تواند اقدام به 

خرید پستی محصول انتخابی کند.

تارنما شامل واحد جستجو و فهرست پرفروش ترین محصوالت است.بخش امکانات
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  کارگاه 14   طراحی پوسته تارنما

در این کارگاه پوسته تارنمای فروشگاه بر خط را طراحی می کنیم (شکل 17(

شکل 17ـ پوسته تارنمای فروشگاه بر خط

1 پوشه iranianshop  را در www ایجاد کنید.

برای طراحی تارنما طبق سناریوی تعریف شده، ابتدا پوشه iranianshop را ایجاد  کنید. تمام پرونده هایی که 
در مراحل بعد ایجاد می شود، در این پوشه ذخیره خواهند شد.

2 یک پرونده جدید با قالب css ایجاد کنید و دستورهای زیر را در آن وارد کنید.

3 پوشه ای با نام css در پوشه iranianshop ایجاد کنید و پرونده را با نام style در آن ذخیره کنید. 

4 یک پرونده جدید با قالب PhP ایجاد کنید و دستورهای صفحه بعد را در آن وارد کنید.
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5 برای ایجاد جداول شکل 17 کد زیر را بعد از سبک set-style-Link وارد کنید.
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6 پرونده را با نام index در مسیر \www\ iranianshop ذخیره و اجرا کنید. 

برای نمایش صحیح عبارات فارسی در هنگام ذخیره سازی کدینگ پرونده را UTF-8 قرار دهید.
قدم بعدی انجام پروژه، ایجاد صفحه وب ثبت نام در تارنما است. با توجه به اینکه در همه صفحه های تارنما 
بخش های سرصفحه، منوی پیوندها و پاصفحه تکراری است، باید دوباره دستورات HTML تولیدکننده این 
بخش ها در آنها تکرار شود که این فرایند باعث پیچیدگی مدیریت محتوای صفحه ها برای تغییرات و توسعه 
آینده آنها خواهد شد. برای رفع این افزونگی می توان دستورهای سرصفحه و پاصفحه را در پرونده های مستقل 

قرار داد و آنها را در صفحه هایی که موردنیاز است با تابع include فراخوانی کرد. 
تابع include : با استفاده از تابع include می توان محتوای یک پرونده php  را درون صفحه php دیگری 
وارد کرد. در این حالت وب سرور در هنگام اجرای صفحه، محتوای پرونده اضافه شده را خوانده، آن را با صفحه 

اول ترکیب می کند. سپس خروجی را در قالب یک صفحه نمایش می دهد.

 include شکل کلی تابع
include)  ' phpنام پرونده ');

  کارگاه 15   بهینه سازی پوسته تارنما

1 پوشه ای با نام includes در پوشه iranianshop ایجاد کنید.

2 بخش هایی که در باال و پایین تمام صفحات وجود دارد را در پرونده های جداگانه ذخیره کنید.

دستورهای موجود در پرونده index.php را 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 Dreamweaver دو پرونده با قالب php به نام های header و footer ایجاد و یک نسخه مشابه از بخش 

اول و سوم پرونده index.php را مطابق شکل 18 در آنها وارد کنید.
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شکل 18ـ بخش های صفحات وب فروشگاه بر خط
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3 پرونده های header . php و footer . php را در پوشه includes ذخیره کنید.

برچسب هایی که پاصفحه تارنما را تشکیل می دهند، همۀ برچسب های باز شده در پرونده header.  php را می بندد.
و   header . php پرونده  دو  در  که  را  سوم  و  اول  بخش  دستورهای   index . php پرونده  از   4

footer . php قرار دادید، حذف کنید.
پس از حذف، فقط کلمه » محصوالت« باقی می ماند.

5 محتوای پرونده header . php  را به ابتدای پرونده index . php اضافه کنید. 

دستورهای زیر را به ابتدای پرونده index .  php اضافه کنید؛ که پس از اجرا باعث نمایش سرصفحه و منوی پیوندها شود.
>?php
include )"includes/header. php");
?<

6 محتوای پرونده footer . php را به انتهای پرونده index . php اضافه کنید.

>?php
include )"includes/footer.php");
?<

7 پرونده index . php را ذخیره کرده، اجرا کنید.

خروجی ظاهر شده مانند حالتی است که همه دستورها را به صورت یک جا در پرونده index .   php وارد کرده 
بودید و تغییری در خروجی ایجاد نشده است.

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بهینه سازی 
تارنما

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
IDE طراحی صفحات  وب، 

نرم افزار شبیه ساز وب سرور و 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد.
زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد 
پرونده برای سرصفحه و پا صفحه تارنما 

ـ طراحی پوسته تارنما
3

تعیین صفحات مختلف تارنما ـ ایجاد در حد انتظار
2پرونده برای سرصفحه و پاصفحه تارنما

پایین تر از حد 
1تعیین صفحات مختلف تارنماانتظار
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دریافت اطالعات از نمون برگ

یکی از مهم ترین مسائلی که هنگام طراحی  تارنمای پویا در نظر گرفته می شود، دریافت اطالعات از کاربر 
   method و  action به وسیلۀ نمون برگ ها است. برای تکمیل مباحث مربوط به نمون برگ کاربرد صفت های

را بررسی می کنیم.
اطالعات  کاربر،  به وسیلۀ   submit دکمه  کلیک  از  پس  که  می کند  مشخص  ویژگی  این   : action صفت 

شود. ارسال  سرویس دهنده  در  وبی  صفحه  چه  به  نمون برگ 
با  این صفت مشخص می کند که روش ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب مقصد   : method صفت 

استفاده از روش GET یا POST باشد.
 GET اگر اطالعات حساسی در نمون برگ ارسالی وجود ندارد، مانند جستجو در تارنما از روش : GET روش
استفاده کنید. هنگامی که از GET استفاده می کنید اطالعات نمون برگ در نوار آدرس صفحه قابل  مشاهده 
است. روش GET برای ارسال اطالعات کم مناسب است. چون در مرورگرها تعداد حروفی که در نوار آدرس 

می توانید وارد کنید، محدود است.
 GET آن با method آرایه ای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی : $ _ GET آرایه

مقداردهی شده  است.

 $_GET شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه
;]"نام عنصر"[GET_$ = نام متغیر

مانند  مهم  اطالعات  دارای  نمون برگ  که  کنید  هنگامی استفاده  در  باید    POST روش  از   :  POST روش 
گذرواژه یا شماره  کارت های اعتباری است. روش POST امنیت بیشتری در ارسال اطالعات دارد و اطالعات 
نمون برگ در نوار آدرس صفحه وب قابل مشاهده نیست. با استفاده از روش ارسال POST می توانید حجم 
بسیار زیادی از اطالعات را ارسال کنید. حداکثر اطالعات در این روش به صورت پیش فرض 8 مگابایت است 
که در پرونده تنظیمات php به نام php.ini مشخص شده است و با ویرایش این پرونده می توان این محدودیت 

را تغییر داد.
 post آن با method آرایه ای است برای دریافت اطالعات ارسالی نمون برگی که ویژگی : $_POST آرایه

مقداردهی شده  است.

$_POST شکل کلی دسترسی به عناصر آرایه
;]"نام عنصر"[POST_$ = نام متغیر

در این کارگاه صفحه عضویت تارنما را طراحی می کنیم (شکل 19(

  کارگاه 16   طراحی صفحه وب پویای عضویت در تارنما



168

شکل 19ـ صفحه عضویت در تارنما

1 پرونده register . php را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با قالب php و نام register ایجاد و نمون برگ دریافت اطالعات کاربر را ایجاد کنید. 



169

پودمان سوم: طراحی صفحات وب پویا

اطالعات این نمون برگ با چه روشی به صفحه وب پویا ارسال می شود؟
2 پرونده register . php را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

3 در پرونده header . php پیوند مربوط به عضویت در تارنما را به صورت زیر تغییر دهید.

4 پرونده register . php را اجرا کنید.

5 صفحه وب پویای دریافت کننده اطالعات نمون برگ را ایجاد کنید.

 iranianshop ایجاد کرده، دستورها را وارد کنید و آن را در پوشه action_register.php یک پرونده جدید با نام
ذخیره کنید.

6 عملکرد ارسال اطالعات نمون برگ به صفحه وب پویای دریافت کننده را بررسی کنید.

فیلدهای نمون برگ را پرکنید و روی کلید ثبت نام کلیک کنید. شکل 20 صفحه نمون برگ را با اطالعات 
می دهد.  نمایش  نمونه 
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GET شکل 20ـ نمایش اطالعات نمون برگ ارسال شده به روش

در نوار نشانی شکل 20 چه اطالعاتی مشاهده می شود؟ مشاهده کدام یک از این اطالعات می تواند باعث 
احتمال نفوذ به تارنما شود؟

تغییر   POST به  را  نمون برگ  داده های  ارسال  روش   register . php پویای  وب  پرونده  در   7

دهید.

8 در صفحه وب پویای دریافت کننده تغییرات متناسب را با روش ارسال POST اعمال کنید.

در پرونده وب پویای action_register . php  همۀ دستورهای GET_$ را به POST_$ تغییر دهید.
9 عملکرد روش POST را بررسی کنید.

داده های جدید را در نمون برگ وارد کنید و روی کلید ثبت نام کلیک کنید.

POST شکل 21ـ خط آدرس در روش ارسال

اعتبارسنجی  نمون برگ

اعتبارسنجی در سمت سرویس دهنده و یا سرویس دهنده صورت می گیرد. منظور از اعتبارسنجی در نمون برگ های 
وب، بررسی معتبر بودن اطالعات واردشده به وسیله کاربر است. اعتبارسنجی می تواند شامل موارد زیر باشد:

 خالی نبودن عناصر ورود داده
 رعایت شکل درست رایانامه

 یکسان بودن گذرواژه و تکرارآن
برای اعتبارسنجی داده ها در سمت سرویس گیرنده از کدهای جاوا اسکریپت استفاده می شود. 

زمانی که اطالعات به صفحه بررسی وب پویا ارسال می شوند نیاز است از معتبر بودن داده های وارد شده 
به وسیلۀ کاربر اطمینان حاصل شود. برخی از توابع مورد نیاز برای انجام اعتبارسنجی در جدول 5 آمده است.
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جدول 5 ـ برخی از توابع موردنیاز برای اعتبارسنجی

کاربردشکل کلینام تابع

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

false را برمی گرداند.

empty) )empty)در صورت ;(نام متغیر بررسی می کند.  را  متغیرها  بودن  تابع خالی  این 
برمی گرداند. را   true مقدار  متغیر،  بودن  خالی 

exit) )exit)تابع ;(پیام دلخواه این  از  برنامه  دستورات  اجرای  به  دادن  خاتمه  برای 
استفاده می شود. ورودی این تابع می تواند یک پیام نیز باشد 

الزامی نیست. تابع  این  برای  ورودی  واردکردن  اما 

filter_var) )filter_var)عبارت الگو , نام متغیر);
از می توان  رایانامه  صحت  بررسی  برای 

عبارت  به  جای   FILTER_VALIDATE_EMAIL
کرد. استفاده  الگو 

وپژوهش  FILTER_FLAG_SCHEME_REQUIRED الگوی های  خود  هنرآموز  کمک  به 
FILTER_VALIDATE_URL را برای تابع filter_var بررسی و با یک ایده شبیه سازی کرده، در 

خروجی مرورگر نتیجه را نمایش دهید.

  کارگاه 17   اعتبارسنجی اطالعات ارسالی نمون برگ

پس از ارسال اطالعات نمون برگ که به وسیلۀ 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.

ابتدای پرونده  به  را تکمیل کرده،  بازکنید. دستورهای زیر  را   action_register . php 1 پرونده 

کنید. اضافه 
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2 برای بررسی یکسان بودن کلمه عبور و تکرار 

آن دستورهای زیر را به پرونده اضافه کنید.

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

4 با استفاده از وب سرور، مراحل عضویت در تارنما را با واردکردن داده هایی که باعث ایجاد خطا 

می شود، بررسی کنید. 

  کارگاه 18   اعتبارسنجی اطالعات ورودی

register . php را بازکنید. دستورهای صفحه بعد را در محل مشخص شده به پرونده  1 پرونده 

کنید. اضافه 
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2 پرونده را ذخیره کرده، فرایند ثبت نام را بدون وارد کردن نام کاربری انجام دهید. پیام های 

ایجاد شده را بررسی کنید.

مراحل کار
 شرایط عملکرد

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

نتایج 
ممکن

استاندارد
نمره (شاخص ها/داوری/نمره دهی(

تبادل داده بین 
سرویس دهنده 

و سرویس 
گیرنده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 

IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار 
شبیه ساز وب سرور و مرورگر 

استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان: 20 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

به  اطالعات  ثبت  نمون برگ  ایجاد 
ارسال  و   POST و   GET روش  دو 
ـ  پویا  وب  صفحه  یک  به  اطالعات 
اعتبارسنجی  توابع  از  بهینه  استفاده 
کاربر  خطاهای  مدیریت  و  اطالعات 

یی نها

3

در حد 
انتظار

به  اطالعات  ثبت  نمون برگ  ایجاد 
ارسال  و   POST و   GET روش  دو 

پویا وب  صفحه  یک  به  اطالعات 
2

پایین تر از 
1طراحی اولیه نمون برگحد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل ایجاد واکنش به رویدادها، ساخت یک صفحه وب پویای ساده، تبادل داده بین سرویس دهنده 

و سرویس گیرنده
کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ارزشیابی مرحله 4
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جدول ارزشیابی پایانی
شرح کار:

1ـ ایجاد واکنش به رویدادها 
2ـ ساخت 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.

شاخص ها:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

نمایش پیام بر اساس کاربرد ـ ایجاد تابع و فراخوانی تابع برای واکنش به رویداد بر حسب نیاز 1

2
نصب و راه اندازی سرویس دهنده وب شبیه ساز وب سرورـ  تشخیص و رفع اشکاالت عدم نصب بودن نرم افزارهای الزم جانبیـ  رفع اشکاالت عدم کارکرد 
صحیح نرم افزار شبیه ساز وب سرور در خصوص پورت 80 ـ اعالن آرایه و متغیرهای مورد نیاز برحسب نیاز ـ به کارگیری ساختار شرطی و تکرار بر 

اساس نیاز ـ ایجاد برچسب های HTML با استفاده از دستورات زبان سمت سرور ـ رفع خطای کد صفحه

تعیین واحدهای مختلف تارنما ـ طراحی پوسته تارنما ـ ایجاد پرونده سرصفحه و پاصفحه تارنما و افزودن آنها به صفحات تارنما3

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 4
اطالعات ـ مدیریت خطاهای کاربر نهایی

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مکان : کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان :75 دقیقه (ایجاد واکنش به رویدادها 10 دقیقه ـ ساخت یک صفحه وب پویای ساده 30 دقیقه ـ بهینه سازی تارنما 15 دقیقه ـ تبادل داده بین سرویس دهنده و 

سرویس گیرنده 20 دقیقه(

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2ایجاد واکنش به رویدادها1

2ساخت صفحه وب پویای ساده2

1بهینه سازی تارنما3

2تبادل داده بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت کیفیت، پایش شاخص های کیفیت ـ تفکر خالق، برقراری ارتباط بین پدیده های قدیم و جدید ـ زبان فنی 

رعایت ارگونومی
ایجاد فروشگاه بر خط کاهش سفرهای درون و برون شهری

به کارگیری خالقانه دستورات سمت سرویس دهنده ـ نگرش جست وجوگر و کنجکاوانه در حل مسائل

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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استفاده از پایگاه داده برای ذخیره و بازیابی داده ها و اعمال تغییرات روی آنها، به خصوص در دنیای وب دارای اهمیت است. 
در بازار کار و کسب به روزرسانی داده ها در وب مهم است و موجب جلب مشتری می شود. با استفاده از ایجاد پایگاه داده و 
به وسیله اینترنت از هر مکان به آن دسترسی داریم و داده مورد نظر را می توان بازیابی کرد. یک پایگاه داده تحت وب منبع 
بزرگی از اطالعات، با قالبی سازمان دهی شده است که به سادگی به وسیله زبان هایی مانند PHP قابل دسترسی است. پایگاه 
داده مبتنی بر MySQL دارای 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 می شود. در این پودمان ابزارهای 

مورد نیاز ایجاد و توسعه پایگاه داده تحت وب در MySQL را فراخواهیدگرفت.
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آیا تا به حال پی برده اید

 چگونه می توان به داده ها و اطالعات در همه جا و در هر زمان دسترسی داشت؟
 چگونه می توان داده ها و اطالعات خود را در یک پایگاه داده تحت وب ذخیره و مدیریت کرد؟

 چگونه می توان در نرم افزار phpMyAdmin داده های اشتباه را ویرایش یا حذف کرد؟

هدف از این واحد شایستگی، ایجاد پایگاه داده تحت وب است.

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 بر اساس دانش کسب شده انجام دهد.

واحد یادگیری 5 

شایستگی ایجاد پایگاه داده در وب
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پایگاه های داده تحت وب

استفاده از پایگاه داده و ذخیره سازی انبوه اطالعات، باعث وابستگی روزافزون افراد به اطالعات موجود در پایگاه 
داده می شود و الزم است این اطالعات در فضای خارج از محیط کاری نیز در دسترس باشند. 

قطعاً شما هنرجویان برای آمادگی شرکت در آزمون های شایستگی تمایل دارید نمونه سؤاالتی در دسترس 
شما قرار بگیرد که به صورت دسته بندی  شده و بر اساس پایه و کتاب درسی در یک پایگاه داده به صورت 
با توجه به حجم باالی  این اطالعات  آیا امکان چاپ و نشر فیزیکی  باشد. به نظر شما  منظم وجود داشته 
نیاید، چه  به کار شما  نمونه سؤاالت  این  باالی چاپ و صحافی وجود دارد؟ درصورتی که  نیز هزینه  آنها و 
آسیب زیست  محیطی به چرخۀ حیات خواهیم زد؟ راهکار شما برای ارائه این حجم از سؤاالت و دسترسی و 

دسته بندی آنها به هر هنرجو و یا هنرآموز چیست؟
فرض کنید در هنرستان شما کتابخانه ای مملو از کتاب های کمیاب و مرجع وجود دارد که به دلیل محدودیت 
با  داده می شود. هنرستان  به شما  استفاده  و  اجازه مطالعه  کتابخانه  فقط در محیط  آنها،  نسخه های  تعداد 
راه اندازی سامانۀ پایگاه داده کتابخانه امکان دسترسی به محتوای این کتاب ها را به صورت الکترونیکی فراهم 

کرده است. اما به دلیل تعداد محدود رایانه ها استفادۀ هم زمان کلیه هنرجویان وجود ندارد.
به تولید و توسعه سرویس دهنده های  در دنیای فناوری اطالعات شرکت های مختلفی برای مدیریت داده ها، 
 ،Microsoft SQL Server  ،Microsoft Access منبع داده اقدام کرده اند که می توان به محصوالتی مانند

ORACLE و MySQL اشاره کرد.

پویانمایی شماره 11208: تاریخچه SQLفیلم
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پویانمایی را مشاهده کنید و جدول را تکمیل کنید. 
جدول1ـ مقایسه پایگاه های داده معروف

 Microsoft
Access

Microsoft SQL 
Server

MySQLORACLE

بدون محدودیت255محدودیت کاربران

تجاریمتن باز )رایگان(تجاریمجوز

نداردداردواسط گرافیکی

پیچیدگی در پیکربندی و 
دارد در سطح نداردنصب اولیه

باال

نیازمند تجهیزات سخت افزار مورد نیاز
سخت افزاری به روز

SQL زبان پرس وجوی ساخت یافته است )Structured Query Language( و یکی از محبوب ترین زبان هایی 
است که برای برنامه هایی که به  نوعی با بانک های اطالعاتی رابطه ای سر و کار دارند، مورداستفاده قرار می گیرد. 

SQL برای افزایش، کاهش، نمایش و یا تغییر داده ها در پایگاه های داده مورد استفاده قرار می گیرد.

می توان به دالیل زیر MySQL را به عنوان پایگاه داده منتخب از بین سایر رقبای خود به عنوان سرویس دهنده 
منبع داده انتخاب کرد که البته به معنی نادیده گرفتن قابلیت های سایر سرویس دهنده های پایگاه داده نیست.

1 رایگان بودن

2 هزینه حفظ و نگهداری بسیار پایین

٣ سهولت پیکربندی اولیه و داشتن محیط بسیار ساده و کاربرپسند

٤ سازگار با سیستم عامل های مختلف

٥ در دسترس بودن کد اصلی )متن باز( برای توسعه ملی یا حتی خصوصی در سازمان ها 

Oracle و SQL Server ٦ توانایی کار کردن هم زمان با سایر سرویس دهنده های پایگاه داده تجاری مانند

فعالیت 
کارگاهی

فیلم شماره 11209: نحوه پیکربندی MySQLفیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کرده تنظیمات MySQL را طبق دستورالعمل بر روی سیستم خود انجام دهید.کارگاهی
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 فیلم شماره 11210: تعیین سطوح دسترسی کاربر فیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.کارگاهی

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 به عنوان مدیر ارشد MySQL باشد.

)Database( کارگاه 1   ایجاد پایگاه داده  

1 نرم افزار phpMyAdmin را از WAMP اجرا کنید.

برای اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت پیش فرض نام کاربری root و کادر گذرواژه 
خالی در نظر گرفته شود.

phpMyAdmin شکل 1ـ اجرای نرم افزار

شکل کلی 
CREATE   DATABASE     نام پایگاه داده ;

2 یک پایگاه داده ایجاد کنید.
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شکل 2ـ ایجاد پایگاه داده

شکل 3ـ فهرست پایگاه های داده

برای ایجاد پایگاه داده، دستورهای SQL را وارد کرده، روی دکمه Go  کلیک کنید )شکل 2(.
CREATE   DATABASE    lib ـ school;  

 در فهرست پایگاه های دادۀ موجود، school ـ lib را پیدا کنید. 3

پس از فشردن دکمه Go در صورت درست بودن عملیات، باید پایگاه داده lib  -school به لیست پایگاه های 
موجود، اضافه شود )شکل 3(.
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 یک پایگاه داده ایجاد کنید.

از پنل سمت چپ نرم افزار روی پیوند New کلیک کنید )شکل 5(. در پنل سمت راست phpMyAdmin در 
بخش Create Database نام پایگاه داده students  را وارد کنید.

فعالیت 
در چه صورت ممکن است خطای شکل 4 ایجاد شود؟ تغییری ایجاد کنید تا این خطا روی پایگاه دادۀ کارگاهی

جدید ظاهر شود. سپس آن را برطرف کنید. 

شکل ٤  ـ خطای هنگام ذخیره سازی پایگاه داده

 wizard کارگاه 2   ایجاد پایگاه داده با استفاده از  

wizard شکل٥  ـ ایجاد پایگاه داده به وسیلۀ
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شکل ٦  ـ بررسی ایجاد پایگاه داده

فعالیت 
با استفاده از دستورهای SQL پایگاه داده با نام شهر خود با COLLATE سازگار با زبان فارسی ایجاد کارگاهی

کنید.

شایستگی ها
شرایط عملکرد 

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

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

شایستگی های 
غیر فنی

مسئولیت پذیری، توجه به جزئیات 
کار ـ زبان فنی

قابل قبول
حذف کاربرهای ایجاد شده پس از انجام 
و  جدول  کنترل  ـ  تعیین شده  عملیات 
محتویات آن قبل از حذف ـ حفاظت از 

کارگاه تجهیزات 
2

ایمنی و 
رعایت ارگونومیبهداشت

توجهات 
زیست محیطی 

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف 
کاغذ و نوشت افزار

1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاهغیرقابل قبول
نگرش

دقت در تعیین نوع داده فیلدها و 
کلید اصلی هنگام ایجاد جدول و 

انتخاب جدول برای حذف
 این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.

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

٣ زبان فارسی را تنظیم کنید.

از فهرست کشویی Collation برای 
تنظیم داده ها به زبان فارسی گزینه 
و  انتخاب  را   utf 8_ persian_ci
کنید  کلیک   Create دکمه  روی 

)شکل 6(. 

از ایجاد پایگاه داده students اطمینان حاصل کنید.
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ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

راه اندازی 
سرویس دهنده 
و ایجاد پایگاه 

داده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
شبیه ساز سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 20 دقیقه

باالتر 
از حد 
انتظار

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
3

در حد 
انتظار

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
2

پایین تر 
از حد 
انتظار

1اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده

)Datatype( انواع داده

سرویس دهندۀ پایگاه داده MySQL از نوع داده های متنوعی پشتیبانی می کند. داده های عددی، رشته ای، 
منطقی و    ... را می توان در MySQL برای فیلدها تعریف کرد.

در MySQL سه نوع داده اصلی وجود دارد: رشته ای، عددی و تاریخ و زمان
MySQL جدول2ـ برخی از انواع داده ها در سرویس دهنده

توضیحاتاندازهماهیتنوع داده

VARCHAR)n(وابسته به تعداد رشته ای
نویسه های تعریف شده

n تعداد نویسه ها را مشخص می کند که حداکثر 255 نویسه است.
توجه: اگر رشته ای با طول بیش از 255 نویسه را در آن قرار دهید، به نوع 

TEXT تبدیل خواهد شد.

TEXTوابسته به تعداد رشته ای
رشته ای با طول حداکثر 65535 نویسهنویسه های تعریف شده

INT4 بایتصحیح
محدوده اعداد مجاز به صورت عالمت دار: 2147483648ـ تا 2147483647

محدوده اعداد مجاز به صورت بدون عالمت:
 0 تا 4294967295

FLOAT(size,d)4 یا 8 بایتاعشاری
از این نوع داده برای ذخیره اعداد اعشاری با ممیز شناور استفاده می شود.

size حداکثر تعداد ارقام و  d حداکثر تعداد ارقام سمت راست ممیز اعشار را 
مشخص می کند.

DATEاین نوع داده برای نگهداری تاریخ میالدی، بدون ساعت است.3 بایتتاریخ
محدوده تاریخ از '01-01-1000' تا '31-12-9999' است.

TIMEاین نوع داده برای نگهداری زمان استفاده می شود.3 بایتساعت
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 یک جدول در پایگاه داده ایجاد کنید.

برای ایجاد جدول books  دستورهای SQL را وارد کنید.
CREATE   TABLE   lib_school.books ) 
b ـ id    INT)10(   NOT NULL  ,
b ـ name        VARCHAR)120(   ,
b ـ auther       VARCHAR)50(    , 
b ـ publisher   VARCHAR)50(   ,
b ـ year   INT)10(   , 
b ـ qty      INT)10(  ,
PRIMARY  KEY  )b ـ id( 
 ( ;

برگه SQL را برای واردکردن دستورهای ایجاد جدول  books انتخاب، دستورات SQL را وارد کرده و دکمه 
Go را کلیک کنید )شکل 7(.

   )Table( ایجاد جدول
CREATE TABLE                       نام جدول. نام پایگاه داده )
, نوع داده          نام فیلد 1
, نوع داده          نام فیلد 2
, نوع داده          نام فیلد 3
     ….
PRIMARY  KEY )نام فیلد(
( ;

  کارگاه ٣   ایجاد جدول

برای مشاهده فهرست کامل انواع داده های قابل پشتیبانی در سرویس دهنده MySQL به کتاب همراه هنرجو 
مراجعه کنید.

books شکل 7 ـ ایجاد جدول
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٣ ساختار جدول را نمایش دهید.

با کلیک روی نام جدول و انتخاب برگه Structure ساختار جدول نمایش داده می شود )شکل 8(.

books شکل  8  ـ ساختار جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 جدول را ایجاد کنید.

کنید  وارد  را  فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  سپس  کرده،  انتخاب  را  مورد نظر  داده  پایگاه  جدول،  ایجاد  برای 
بگیرید. نظر  در  فیلد   5 جدول  این  برای  )شکل 9(. 

چگونه می توان فیلد کلیدی را تشخیص داد؟

wizard کارگاه ٤   ایجاد جدول با استفاده از  

wizard شکل 9ـ ایجاد جدول به وسیله
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٣ مشخصات فیلدها را وارد کنید. 

ساختار فیلدهای جدول info ـ student را با ساختار جدول 3 تشکیل دهید و روی دکمه Save کلیک کنید 
)شکل 10(.

student ـ info جدول ٣ـ ساختار فیلدهای جدول

شرحاندازهنوع دادهنام فیلد
stu ـ  id  INT10)کد هنرجو )کلید اصلی

stu ـ  nameVARCHAR50نام هنرجو
stu ـ  familyVARCHAR60نام خانوادگی هنرجو

stu ـ  ageINT10سن
stu ـ  birthdateDATEتاریخ تولد

شکل 10ـ درج فیلدها در جدول

٤ زبان فارسی را تنظیم کنید.

 latin1 ـ  swedish ـ ciنوع کدگذاری حروف به صورت پیش فرض Collation شکل 11 نشان می دهد که در ستون
ذخیره  شده است. 

 utf 8 ـ persian ـ ci درصورتی که در زبان فارسی برای نمایش صحیح کلمات و حروف باید این گزینه روی
تنظیم شود.
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شکل 11ـ نمایش تنظیمات فیلدها

Collation فیلدهای نام و نام خانوادگی را به ci ـ persian ـ utf 8 تغییر دهید. ابتدا فیلدهای مورد نظر را 
انتخاب و از جعبه  ابزار پایین مرورگر روی پیوند Change کلیک کنید )شکل 12(.

شکل 12ـ تنظیم زبان فارسی برای فیلدها

٥ کلید اصلی برای جدول انتخاب کنید.

برای تبدیل فیلد id ـ stu به عنوان کلید اصلی، روی گزینه Primary از منوی More کلیک کنید )شکل 13( و 
بعد از باز شدن پنجره Confirm آن را تأیید کنید )شکل 14(. با توجه به  اندازۀ صفحه مرورگر مورد استفاده، 

ممکن است برخی از گزینه های مربوط به ویرایش تنظیمات فیلدها، درون فهرست More قرار بگیرند.
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شکل 1٣ـ فهرست More برای نگهداری برخی تنظیمات

شکل 1٤ـ تأیید تغییر کلید اصلی
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ارزشیابی مرحله 2

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

ایجاد جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد.

زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

و  فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  تعیین 
مشخصات فیلدهاـ  تعیین کلید اصلی 

ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا
3

و در حد انتظار فیلدها  تعداد  و  جدول  نام  تعیین 
2مشخصات فیلدهاـ  تعیین کلید اصلی

پایین تر از 
1تعیین نام جدول و تعداد فیلدهاحد انتظار

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 نویسه های یک فیلد را تغییر دهیم. باید بتوانیم ساختار 

جدول را ویرایش کنیم.
از دستور Alter برای ویرایش ساختار یک جدول در پایگاه داده استفاده 

می شود.
در نرم افزار phpMyAdmin امکان ویرایش ساختار یک جدول عالوه بر 

حالت دستوری به صورت wizard هم امکان پذیر است.
برای ویرایش ساختار به صورت wizard می توانید از برگه Structure استفاده 
کنید و با انتخاب پیوند Change هر ستون ، امکان تغییر در فیلد مورد نظر را 

مانند شکل 15 خواهید داشت.

wizard شکل 1٥ـ ویرایش ساختار جدول با استفاده از
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گاهی الزم است در تعداد، نام یا نوع فیلدهای جدول تغییراتی ایجاد کنیم. ممکن است سفارش دهندۀ پایگاه 
 student_info داده برای توسعۀ برنامه بخواهد این تغییرات روی جدول اعمال شود. برای مثال در جدول
دو فیلد برای تاریخ تولد و سن تعریف  شده است. به جای داشتن دو فیلد، می توان سن را از روی تاریخ تولد 

محاسبه کرد. بنابراین نیازی به فیلد stu_age در جدول نیست. 
نام خانوادگی را بیشتر کنیم و نشانی  نام و  اندازۀ فیلدهای  از ما خواسته است،  پایگاه داده  سفارش دهندۀ 
هنرجو )stu_address( و کدملی )stu _ nationalcode( او را نیز در جدول مشخصات ثبت کنیم. با توجه 
به بررسی های مجدد و پیش بینی های صورت گرفته اندازه فیلد متنی stu_name را نیز 10 نویسه بیشتر 

کرد. خواهیم 

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 از فهرست پایگاه داده، جدول موردنظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده، lib_school و از فهرست جداول، جدول student_info را انتخاب کنید. سپس روی 
برگه Structure کلیک کنید )شکل 16(. 

شکل 1٦ـ اضافه کردن فیلد به جدول

  کارگاه ٥    ویرایش ساختار جدول

٣ فیلد جدید را به جدول اضافه کنید.

تعداد فیلدهایی که می خواهید به جدول اضافه کنید را در جعبه متن Add و محل درج آنها در جدول را در 
فهرست انتخابی تعیین کنید )شکل 16(. 

روی دکمه Go کلیک کنید و در صفحه جدید مقادیر را طبق جدول صفحه بعد وارد کنید.
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CollationLength/ValuesTypeName

  utf8-persian-ci200VARCHARStu_address

روی دکمه Save کلیک کنید. 
دستور SQL اضافه کردن فیلد به جدول را در کادر زیر بنویسید.

٤  فیلد stu_nationalcode را با 10 نویسه، برای کد ملی به جدول اضافه کنید. 

٥  فیلد سن هنرجو را حذف کنید.

با کلیک روی پیوند DROP در مقابل نام فیلد سن هنرجو)شکل 16( و زدن دکمه OK در پنجره تأیید فیلد 
مورد نظر حذف می شود. دستور حذف فیلد در پنجره تأیید را در کادر زیر بنویسید.

٦  اندازه فیلد نام هنرجو را 10 نویسه افزایش دهید.  

پیوند Change را در مقابل فیلد stu_name انتخاب کنید . مقدار جعبه متن Length/Values را 10 واحد 
اضافه کنید. با کلیک روی دکمه Save تغییرات را اعمال کنید. دستور تغییر اندازه فیلد را که در پنجره نتیجه 

کار نمایش داده می شود، در کادر زیر بنویسید.

7  فیلد کلید اصلی را تغییر دهید.

کلید اصلی را از فیلد stu-id به فیلد stu_nationalcode تغییر دهید.
با کلیک روی پیوند Primary در مقابل فیلد stu_nationalcode و زدن دکمه OK در پنجره تأیید ویژگی 

آیا می توان چند فیلد را با هم حذف کرد؟کنجکاوی
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با توجه به اینکه کد ملی عدد است، چرا در جدول student _info از نوع رشته ای تعریف  شده است؟کنجکاوی

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

اصالح جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

اندازه  تغییر  ـ  فیلد  کردن  اضافه 
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ حذف 
فیلدـ  تغییر کلید اصلیـ  رفع خطا

3

در حد انتظار
اندازه  تغییر  ـ  فیلد  کردن  اضافه 
فیلد ـ تغییر نوع داده فیلد ـ تغییر 

اصلی کلید 
2

پایین تر از 
1اضافه کردن فیلدحد انتظار

فعالیت 
اندازۀ فیلد نام خانوادگی هنرجو را 10 نویسه افزایش دهید و دستور SQL آن را بنویسید.کارگاهی

با استفاده از wizard  تغییرات زیر را برای جدول books انجام دهید.
ـ فیلد شابک کتاب )b_ISBN(  را با نوع رشته ای و اندازۀ 30 نویسه به 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 50 به 70 تغییر دهید.

کلید اصلی از فیلد قبلی برداشته شده، به فیلد کد ملی اضافه می  شود. دستور تغییر کلید اصلی که در پنجره 
تأیید نمایش داده می شود را در کادر زیر بنویسید.
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درج رکورد در جدول
 

از دستور INSERT برای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود. 

شکل کلی درج رکود در جدول
INSERT INTO            نام فیلد3,   نام فیلد 2,   نام فیلد 1(  نام جدول. نام پایگاه داده , ...(
VALUES            )1 مقدار 3,  مقدار 2,  مقدار   , ... ( ;

برای مقداردهی همه فیلدها می توانید بدون ذکر نام آنها از دستور INSERT INTO استفاده کنید. مقادیر  
به ترتیب قرار گرفتن نام فیلدها در ساختار جدول هنگام طراحی، نوشته می شوند.

INSERT INTO نام جدول . نام پایگاه داده   
VALUES )1 مقدار 3 ,  مقدار 2  ,  مقدار   , ... ( ;

  کارگاه ٦   درج رکورد

می خواهیم یک رکورد حاوی فیلدهای کتاب به جدول اضافه کنیم.
1 پایگاه داده و سپس جدول را انتخاب کنید.

2 یک رکورد در پایگاه داده درج کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL مربوط 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 2714 ـ 05 ـ 964 ـ 978'
,  'تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی'
,  'سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی'
,  'شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی'
'1395'  , 
'60'
(  ;
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شکل 17ـ درج رکورد جدید در جدول

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

شکل 18ـ پیام خطا

٤ یک رکورد دیگر با مقادیر دلخواه وارد کنید.

مقادیر را طوری انتخاب کنید که خطای عدم تطابق مقدار و نوع فیلد رخ دهد.

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

٥ یک رکورد جدید با استفاده از wizard در جدول درج کنید. 

پس از انتخاب پایگاه داده school ـ lib و جدول books داده های موردنظر را وارد کنید. سپس روی دکمه 
Go کلیک کنید )شکل 19(. پس از درج موفق داده ها عالوه بر پیام »درج یک سطر« دستور SQL نیز نمایش 

داده می شود )شکل 20(. 
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wizard شکل 19ـ درج رکورد به وسیلۀ

wizard شکل 20ـ رکورد درج شده با

٦ فیلد کلید را تکراری وارد کنید و نتیجه را بررسی کنید.

اگر خطایی رخ می دهد 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 می شود. بنابراین پایگاه داده باید مجدداً فهرستی 

از رکوردهای جدول ایجاد کند. این عمل به صورت خودکار انجام می شود. 

شکل کلی حذف رکورد
DELETE FROM نام جدول . نام پایگاه داده
WHERE شرط ;

  کارگاه 7   حذف رکورد

1 پایگاه داده را در نرم افزار phpMyAdmin باز کنید.

2 رکورد کتاب با شابک '3-  2588- 05- 964 - 978' را حذف کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا 
کنید )شکل 21(. 

DELETE FROM libـ school.books
 WHERE books. bـ ISBN = '978 - 964 -05 -2588  -3' ;

شکل 21ـ نتیجه حذف رکورد

ـ بررسی کنید درصورتی که رکوردی پیدا نشود با چه پیامی مواجه می شوید؟
٣ یک رکورد از جدول را به وسیلۀ wizard حذف کنید.

قصد داریم رکوردی که مقدار فیلد نام کتاب آن شبکه های کامپیوتری است، پس از انتخاب حذف کنیم. بعد از 
انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه Browse امکان حذف یک یا چندین رکورد را به طور هم زمان خواهید 
داشت. برای حذف یک رکورد روی پیوند Delete در سطر مورد نظر کلیک کنید. برای حذف چند رکورد بعد از 
انتخاب آنها روی پیوند Delete در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کنید. در هر دو صورت پنجره ای باز شده و سؤالی 

برای اطمینان شما از حذف رکوردها پرسیده خواهد شد. پس از تأیید پیام، رکوردها حذف می شوند )شکل 22(.
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برای حذف همه رکوردها دستور دیگری به نام TRUNCATE TABLE وجود دارد که به مراتب سریع تر از 
ـ  AUTO باشد، پس از اجرای    INCREMENT است. اگر جدول شامل فیلدی با ویژگی DELETE دستور
 DELETE مقدار این فیلد به مقدار اولیه خود بازمی گردد، درحالی که در دستور TRUNCATE دستور

این چنین نیست.

wizard شکل 22ـ حذف رکورد با

تفاوت دستورهای DELETE و TRUNCATE TABLE را بررسی و به دلخواه یک مثال عملیاتی پژوهش
شبیه سازی کنید.

ویرایش رکوردها

اطمینان از ورود داده ها در جدول و بررسی مجدد آنها در پایگاه داده ازجمله وظایف یک کاربر پایگاه داده 
رکوردها  روی  باید  بنابراین  است.  اجتناب ناپذیر   )Data Entry( داده ها  ورود  هنگام  اشتباه،  امکان  است. 

داد. انجام  ویرایش 
برای مثال در جدول کتابخانه، اگر مقدار نام کتاب به اشتباه وارد شده باشد، بررسی داده های ورودی و سپس 
ویرایش رکوردها ضروری است. این ویرایش می تواند برای همۀ رکوردهای موجود در پایگاه داده یا رکوردهای 

خاصی انجام شود.
از دستور UPDATE برای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می شود. 
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شکل کلی ویرایش رکوردها
UPDATE نام جدول. نام پایگاه داده
SET
, مقدار 1 = نام فیلد 1
, مقدار 2 = نام فیلد 2
…
WHERE شرط ;

بنابراین  شوند.  به روزرسانی  رکوردها  کدام  می کند  تعیین   WHERE جلوی  شرط  باشید  داشته  توجه 
می شوند.  به روز  رکوردها  تمام  نشود،  استفاده  شرط  از  درصورتی که 

  کارگاه 8   ویرایش رکورد

1 پایگاه داده را در نرم افزار phpMyAdmin بازکنید.

2 یک رکورد را ویرایش کنید.

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و سپس اجرا کنید.

UPDATE lib  ـ   school. books SET b ـ qty = '50'
WHERE books.b  ـ   ISBN = '978 - 964 - 05 - 2588 - 3' ;

با توجه به شکل 23 چه نوع تغییری روی رکورد صورت می گیرد؟ کنجکاوی

شکل 2٣ـ نتیجه ویرایش رکورد

فعالیت 
با استفاده از دستورات کد نویسی موجودی کتاب هایی که سال چاپ آنها 1395 است را 30 عدد اضافه کارگاهی

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

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

٣  بدون درج شرط، رکوردها را ویرایش کنید و نتیجه را یادداشت کنید.

٤ رکوردهایی با شرط خاص را به وسیلۀ wizard ویرایش کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر در برگه Browse امکان ویرایش یک یا چندین رکورد را به طور 
هم زمان خواهید داشت. برای ویرایش یک رکورد می توانید روی پیوند Edit در سطر جاری کلیک کنید. برای 
ویرایش چند رکورد بعد از انتخاب آنها روی پیوند Edit در نوار ابزار پایین مرورگر کلیک کرده؛ سپس در 

پنجره باز شده مقادیر مورد نظر را ویرایش کنید )شکل 24(. 

wizard شکل 2٤ـ نتیجه ویرایش رکورد به کمک

فعالیت 
یک رکورد جدید با اشتباه تایپی درج کنید. سپس با استفاده از wizard آن را تصحیح کنید.کارگاهی

پایگاه داده ای  به نام shop و جدولی به نام products ایجاد کنید )جدول 4(. نوع داده و اندازۀ فیلدها پروژه
را بر اساس نیاز تعیین کنید.

products جدول٤ـ ساختار جدول

توضیحات فیلداندازه دادهنوع دادهنام فیلد
p_code کد کاال
p_nameنام کاال
p_qtyموجودی
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فعالیت 
به نظر شما در کارگاه قبلی به چه علت نمی توان رکوردهای تعیین شده را ویرایش یا حذف کرد. با گروهی

هم گروهی خود در این مورد مشورت کرده و مشکل را برطرف کنید.

  کارگاه 9    اضافه کردن ویژگی AUTO _INCREMENT به فیلد 

1 پایگاه داده و جدول موردنظر را انتخاب کنید. 

پایگاه داده shop را انتخاب و روی جدول products کلیک کنید.
2 برای اصالح ساختار جدول، برگه  Structure را انتخاب کنید.

٣ به فیلد p_ code ویژگی AUTO_ INCREMENT  اضافه کنید.

روی پیوند change فیلد p_code  کلیک کنید. ویژگی AUTO_INCREMENT را برای فیلد کد کاال 
فعال کنید )شکل 25 (. 

شکل 2٥ـ تغییر ساختار جدول

) AUTO INCREMENT (ویژگی افزایش خودکار

درصورتی که ویژگی AUTO_INCREMENT برای یک فیلد عددی اختصاص یابد، فیلد مربوطه در هنگام 
درج اطالعات نیاز به مقداردهی ندارد و سرویس دهنده پایگاه داده MySQL به صورت خودکار در درج هر 
رکورد یک واحد به محتوای فیلد مورد نظر اضافه می کند. به صورت پیش فرض واحد افزایش 1 و شروع آن نیز 

از عدد 1 است. البته می توان شروع را نیز تغییر داد.
از ویژگی های کلید  باید حداقل یکی  اینکه یک فیلد دارای ویژگی AUTO_INCREMENT شود  برای 
اصلی )Primery Key( یا نمایه )Index( را داشته باشد. در غیر این صورت سرویس دهندۀ پایگاه داده اجازه 

افزوده شدن این ویژگی را به فیلد مربوطه نمی دهد.

ـ نوع و اندازه داده ها 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 wizard رکورد اول را ویرایش و رکورد دوم را حذف کنید.
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AUTO_INCREMENT شکل 2٦ـ اضافه کردن ویژگی

بررسی کنید کنجکاوی  Extra فیلد کد کاال، در ستون  برای  را   AUTO _INCREMENT نمایش عبارت  ـ 
)شکل 26(. 

ـ چرا مقدار تولیدشده برای p _code  معادل 1 نشده است؟
ـ ضرورت استفاده از فیلدی با ویژگی AUTO_INCREMENT چیست؟

ارزشیابی مرحله 4

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

ذخیره، ویرایش 
و حذف داده ها

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد
زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

درج، ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم 
3ویژگی افزایش خودکار ـ رفع خطا

2درج، ویرایش و حذف رکورددر حد انتظار

پایین تر از 
1درج رکوردحد انتظار

٤ رکورد جدیدی به صورت wizard درج کنید.

بدون واردکردن مقدار p _code یک رکورد جدید به صورت wizard درج کنید. 
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  کارگاه 10   حذف جدول از پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 دستور حذف جدول را وارد کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستور حذف جدول را وارد کنید )شکل 27(.

شکل 27ـ نتیجه حذف جدول

٣ جدول را با استفاده از wizard حذف کنید. 

پایگاه داده موردنظر را انتخاب و برگه Structure را کلیک کنید. جدول موردنظر را از بین جدول های موجود 
انتخاب کرده، سپس روی Drop کلیک کنید )شکل 28(.

شکل 28ـ انتخاب و حذف جدول

حذف جدول 

از دستور DROP TABLE برای حذف یک جدول از پایگاه داده استفاده می شود. 

شکل کلی حذف جدول
DROP TABLE نام جدول . نام پایگاه داده ;
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شکل 29ـ تأیید حذف جدول

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

فعالیت 
جدول info در پایگاه داده students را با دستورات SQL و wizard حذف کنید. کارگاهی

  کارگاه 11   حذف پایگاه داده

از دستور DROP DATABASE برای حذف یک پایگاه داده استفاده می شود.

شکل کلی حذف پایگاه داده
DROP DATABASE نام پایگاه داده ;

1 نرم افزار phpmyadmin را اجرا کنید.

2 دستور حذف پایگاه داده lib_ school را وارد کنید )شکل ٣0(.
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شکل ٣0ـ حذف پایگاه داده

٣ پایگاه داده را با استفاده از wizard حذف کنید.

پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و پس از برگه Structure برگه Operations را انتخاب کنید. روی پیوند 
)DROP( Drop the database کلیک کنید )شکل 31(.

wizard شکل ٣1ـ حذف پایگاه داده با استفاده از

فعالیت 
پیام تأیید حذف و ترجمۀ آن را بنویسید.کارگاهی

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

.......................................................................................................................................................................................
ـ پایگاه داده students را با استفاده از دستورات SQL یا wizard حذف کنید. 
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مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

حذف بانک و 
جدول

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
نرم افزار  رایانه ای که  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد
زمان: 10 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

حذف جدول و پایگاه دادهـ  رفع خطاهای 
3احتمالی

2حذف جدول و پایگاه دادهدر حد انتظار

پایین تر از 
1حذف جدولحد انتظار

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده، ایجاد جدول و ذخیره، ویرایش و حذف داده ها

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

در نمایندگی یک شرکت خودروسازی،  ماشین هایی برای تعمیر پذیرفته و تعدادی قطعه برای تعمیر پروژه
ماشین استفاده می شود. هر ماشین به وسیلۀ 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.

ارزشیابی مرحله 5
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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

5 ـ 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:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

اجرای برنامه شبیه ساز سرویس دهنده منبع داده ـ تعیین سرویس های فعال و غیرفعال ـ ایجاد کاربر با دسترسی تعیین شده ـ 1
ایجاد پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی

تعیین نام جدول و تعداد و مشخصات فیلدها برحسب نیاز ـ تعیین کلید اصلی ـ تنظیم زبان فارسی ـ رفع خطا2

افزودن فیلد ـ تغییر اندازه و نوع داده فیلد در صورت نیاز ـ حذف فیلد ـ تغییر کلید اصلی ـ رفع خطا3

درج، ویرایش و حذف رکورد ـ تنظیم ویژگی افزایش خودکار در صورت نیاز ـ رفع خطا4

حذف جدول و پایگاه داده ـ رفع خطاهای احتمالی5

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 20 دقیقه ـ ایجاد جدول 10 دقیقه ـ اصالح جدول 15 دقیقه ـ ذخیره، ویرایش و حذف داده ها 

20 دقیقه ـ حذف بانک و جدول 10 دقیقه(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

2راه اندازی سرویس دهنده و ایجاد پایگاه داده1

2ایجاد جدول 2

1اصالح جدول3

2ذخیره، ویرایش و حذف داده ها4

1حذف بانک و جدول5

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

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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آیا تا به حال پی برده اید

 در پایگاه داده تحت وب چگونه داده ها مدیریت می شوند؟
 استفاده از نرم افزار phpMyAdmin چه تأثیری در نحوه نگهداری داده ها دارد؟

 چگونه می توان در نرم افزار phpMyAdmin گزارش 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 داده های 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.

واحد یادگیری 6 

شایستگی اتصال پایگاه داده در وب
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)Query( ایجاد پرس وجو

به نظر شما برای دانستن تعداد موجودی کتاب مورد نظر و یا دانستن نام کتاب های یک مؤلف و یا تعداد کل 
کتاب های موجود در کتابخانه چه باید کرد؟ 

مهم ترین بخش SQL، پرس وجو است. برای کسب اطالعات و تهیه گزارش های مختلف، ذخیره داده ها به 
تنهایی کفایت نمی کند. با ایجاد پرس وجو از این داده ها می توان در تهیه گزارش از آن استفاده کرد. 

استفاده  یک جدول  در  موجود  رکوردهای  یا  رکورد  نمایش  و  پرس وجو  ایجاد  برای   SELECT دستور  از 
می شوند.  داده  نمایش  رکوردها  همه  نکنید  استفاده  شرط  از  درصورتی که  می شود. 

درصورتی که  می شود.  داده  نمایش  آن  داده های  که  از جدول هستند  فیلدهایی  نام  و…   2 فیلد  و   1 فیلد 
بخواهید همۀ فیلدها را نمایش دهید به جای واردکردن نام آنها از نویسۀ * استفاده کنید. برای اینکه شرط های 

متعددی قرار دهیم، باید تنوع عملگرها را بررسی کنیم.

SQL جدول٥ ـ انواع عملگرها در

مثالعملکردعملگر

مساوی بودن مقداری را با مقادیر =
فیلد انتخاب شده بررسی می کند.

"تولید محتوا" =
محتوا«  »تولید  عبارت  مساوی  که  مقادیری 

می کند. جست وجو  را  باشد 

نامساوی بودن مقداری را با مقادیر = !
فیلد انتخاب شده بررسی می کند.

!= 50
را  نباشند  مساوی   50 عدد  با  که  مقادیری 

می کند. جست وجو 

IN را مقدار  چند  با  بودن  مساوی 
می کند. بررسی 

IN )"2 الزامات"، " برنامه سازی  "(
مساوی بودن مقادیر فیلد را با یکی از مقادیر 

داخل پرانتز بررسی می کند.

BETWEEN
یک  در  اطالعات  انتخاب  برای 
محدوده خاص، در بین دو مقدار 

می شود. استفاده  تعیین شده 

BETWEEN 10 AND 100
بین دو مقدار 10 و 100 را بررسی می کند.

IS NULL را فیلد  مقدار  بودن   NULL
. می کند مشخص 

WHERE b_auther IS NULL
رکوردهایی که مقدار نام مؤلف آنها تهی است

شکل کلی ایجاد پرس و جو
SELECT 1 فیلد 2،  فیلد  ، …
FROM نام جدول 
WHERE شرط ;
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فیلم شماره 11211: استفاده از برگه Search فیلم

فعالیت 
فیلم را مشاهده کنید و فعالیت زیر را انجام دهید.کارگاهی

Search با استفاده از برگه
ـ همه کتاب هایی که از ناشر »شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی« در کتابخانه موجود است را نمایش دهید.

ـ همه کتاب هایی که بین سال های 1380 تا 1390 چاپ شده اند را نمایش دهید.

می خواهیم کتاب های چاپ شده در سال 1395 را نمایش دهیم.
1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده lib _school را باز کرده و جدول books را انتخاب کنید.

٣ پرس وجویی ایجاد کنید که کتاب های چاپ سال 1٣9٥ را نمایش دهد.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید 
)شکل 32(.

SELECT b_ ISBN ,  b_ name , b_qty , b_ year
FROM books
WHERE b_ year = '1395' ;

شکل ٣2ـ نتیجه پرس وجو

  کارگاه 1   ایجاد پرس و جو
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٥ برای پرس وجو محدودیت تعیین کنید.

شکل ٣٣ـ نتیجه پرس و جوی استخراج همه رکوردهای جدول

شکل ٣٤ـ تعیین محدودیت برای پرس وجو

٤ همه رکوردهای جدول books را نمایش دهید.

پس از انتخاب جدول مورد نظر و با انتخاب برگه Browse می توان تمام رکوردهای جدول را مشاهده کرد 
)شکل 33(.
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بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر برای ایجاد پرس و جوی جدید روی برگه Search کلیک کنید. 
با توجه به نوع هر فیلد در ستون Operator عملگرهای خاص آن نوع داده، قابل استفاده است که با انتخاب 
هرکدام و وارد کردن مقدار در جعبه ستون Value می توانید پرس و جوی جدیدی ایجاد کنید )شکل 34(. با 
واردکردن عدد 1395 در جعبه Value و فشردن دکمه Go پرس وجویی ایجاد می شود که برای کتاب های 

چاپ سال 1395 است )شکل 35(.

شکل ٣٥ـ نتیجه پرس وجو پس از اعمال محدودیت

فیلم شماره 11212: تولید کدهای SQL به صورت wizardفیلم

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

SQL با استفاده از برگه
ـ نام، شماره کتاب و تعداد کتاب هایی که از ناشر »شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی« در کتابخانه 

موجود است را نمایش دهید.
ـ مشخصات آخرین کتابی که مطالعه کردید را در جدول درج کنید.

ـ تعداد کتاب را 10 عدد اضافه کنید.
ـ کتاب هایی که سال چاپ آنها 1380 است را حذف کنید.
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مرتب سازی رکوردهای جدول

گاهی الزم است رکوردها براساس یک فیلد مرتب شوند.
به صورت  فیلدهای مورد نظر  یا  فیلد  اساس  بر  را  ORDER BY می توان خروجی پرس و جو  از  استفاده  با 

مرتب کرد.  )DESC( نزولی  یا  و   )ASC( صعودی 

شکل کلی مرتب سازی رکوردها
SELECT 1 فیلد 2 , فیلد , …
FROM نام جدول 
ORDER BY 1 فیلد 2 , فیلد , … ASC|DESC ;

شکل ٣٦ـ مرتب سازی بر اساس نام و به صورت نزولی

  کارگاه 2   مرتب سازی رکوردهای جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 دستورهای SQL را برای مرتب سازی رکوردها بر اساس نام و به صورت نزولی وارد کنید.

برگه SQL را انتخاب کنید و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر را وارد و اجرا کنید 
)شکل 36(.

SELECT * FROM books
ORDER BY bـ name DESC ;
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٣ رکوردها را بر اساس فیلد موجودی کتاب مرتب کنید.

بعد از انتخاب پایگاه داده و جدول موردنظر و با انتخاب برگه Browse می توانید تمام رکوردهای جدول را 
مشاهده کنید. با هر بار کلیک روی نام هر ستون می توانید رکوردها را بر اساس آن ستون به صورت صعودی 

یا نزولی مرتب کنید )شکل 37(.

٤ رکوردها را براساس چند فیلد مرتب کنید.

انتخاب برگه Browse می توانید مرتب سازی را بر اساس  با  انتخاب پایگاه داده و جدول مورد نظر،  بعد از 
چندین ستون انجام دهید. برای این کار روی نام اولین ستون کلیک کنید و با پایین نگه داشتن کلید Shift و 
کلیک کردن روی نام هر ستون آن را به مجموعه فیلدهای مرتب سازی اضافه کنید. برای خارج کردن یک فیلد 

از فهرست مرتب سازی با نگه داشتن Ctrl روی نام آن ستون کلیک کنید تا از لیست خارج شود )شکل 38(.

شکل ٣7ـ مرتب سازی بر اساس فیلد موجودی

عالمت مثلث رو به باال و مثلث رو به پایین چه معنایی دارد و در چه مواقعی مشاهده می شود؟کنجکاوی
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)Aliases( AS ویژگی
این ویژگی باعث ایجاد یک نام مستعار به صورت موقت برای یک فیلد یا نتیجه یک پرس وجوی محاسباتی 

می شود.

شکل ٣8ـ مرتب سازی بر اساس چند فیلد

بررسی کنید می توان گزارش های باال را فقط با استفاده از دستور SELECT تهیه کرد؟کنجکاوی

شکل کلی ایجاد نام مستعار                                                    
SELECT نام فیلد AS نام مستعار  

 FROM نام جدول. نام پایگاه داده ;                                                                                      

توابع آماری 

با اینکه دستور SELECT یکی از قوی ترین و پیچیده ترین دستورات SQL است اما برای تهیه برخی از 
گزارش ها الزم است از توابع استفاده کرد. به نظر شما می توانیم گزارشی از تعداد عناوین کتاب، کمترین و یا 

بیشترین تعداد کتاب مربوط به یک مؤلف و یا مجموع کتاب های موجود در کتابخانه تهیه کنیم؟ 
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1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 از فهرست پایگاه داده، جدول مورد نظر را انتخاب کنید.

از فهرست پایگاه داده، lib_ school و از فهرست جداول، جدول books را انتخاب کنید. 
٣ پرس وجویی بنویسید که تعداد عناوین کتاب های موجود در کتابخانه با چاپ پس از سال 1٣90 

را گزارش دهد.
برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL زیر 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 1390 چاپ شده اند نمایش داده می شود )شکل 
.)39

شکل ٣9ـ استفاده از تابع COUNT برای تعداد کتاب های پس از سال 1٣90

فعالیت 
تعداد کل عناوین کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.کارگاهی

MAX و MIN و COUNT کارگاه ٣   استفاده از تابع  
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 نام کتابی که کمترین موجودی را دارد به دست آورید. 4

برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید.

SELECT MIN (b  _  qty)   AS min _ qty
FROM books;

با استفاده از این دستورها کمترین موجودی عناوین کتاب ها نمایش داده می شود )شکل 40(. 

نام کتابی که بیشترین موجودی را دارد  بین کتاب هایی که بعد از سال 1392 منتشر شده اند    5

آورید. به دست 
برگه SQL را انتخاب و پس از حذف دستورهای پیش فرض، دستورهای SQL را وارد و اجرا کنید )شکل 41(.

SELECT b  _  name AS و کتاب b_   qty AS موجودی
FROM books
WHERE b _  qty= )SELECT MAX )b_   qty( FROM books WHERE b _  year >1392)

MIN شکل 40ـ استفاده از تابع

فعالیت 
قدیمی ترین کتاب موجود در چه سالی چاپ شده است؟کارگاهی
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٦ تعداد کل کتاب های موجود در کتابخانه را محاسبه کنید. 

7 میانگین موجودی کتاب هایی که در سال 1٣9٥ چاپ شده اند را به دست آورید.

 MAX شکل ٤1ـ استفاده از تابع

فعالیت 
ـ بیشترین موجودی کتاب های موجود در کتابخانه را به دست بیاورید.کارگاهی

ـ با راهنمایی از شکل 40، عنوان شکل 41 را کامل کنید.

تابع ) ( AVG مقدار میانگین و تابع ) ( SUM جمع کل ستون عددی رکوردهای انتخاب شده را بر یادداشت
برمی گرداند.  اساس شرط مشخص شده 
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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...(

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

شایستگی های 
غیر فنی

انجام صحیح  مسئولیت پذیری، 
زبان  ـ  نظارت  حداقل  با  کارها 

قابل قبولفنی
حفاظت از تجهیزات کارگاه ـ توجه 
به پشتیبان گیری دوره ای از پایگاه 
ورود  صحت  و  نیاز  برحسب  داده 

داده ها در پایگاه داده
2

رعایت ارگونومیایمنی و بهداشت

توجهات 
زیست محیطی 

ایجاد پایگاه داده کاهش مصرف 
کاغذ و نوشت افزار

محیط غیرقابل قبول بهداشت  و  ایمنی  به  توجه 
1کارگاه

دقت در واکشی داده های مورد  نیاز نگرش
و پشتیبان گیری از اطالعات

 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...(

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

واکشی داده ها

مکان: کارگاه استاندارد 
رایانه

تجهیزات: رایانه ای 
که نرم افزار شبیه ساز 
سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

جدول ها ـ  تعیین شده  رکوردهای  واکشی 
مستعار  نام  تعیین  ـ  رکوردها  مرتب سازی 
گروه بندی  ـ  پرس وجو  فیلدهای  برای 
رکوردهاـ  استفاده از توابع آماریـ  رفع خطا

3

در حد انتظار
جدول ها ـ  تعیین شده  رکوردهای  واکشی 
مرتب سازی رکوردها ـ تعیین نام مستعار 

پرس وجو فیلدهای  برای 
2

پایین تر از 
1واکشی همه داده های جدولحد انتظار
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بخواهیم  اگر  بازدیدکنندگان است.  به  بهترین شکل  به  اطالعات  انتقال  برای  از صفحات  تارنما مجموعه ای 
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. 

ایجاد پایگاه داده تارنمای فروشگاه

  کارگاه ٤   ایجاد 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 1 را از نرم افزار وب سرور WAMP اجرا کنید.

2 پایگاه داده shop_db را با انتخاب utf8_persian_ci از منوی collation ایجاد کنید )شکل ٤2(.

phpMyAdmin شکل ٤2ـ ایجاد پایگاه داده در

٣ جدول users را در پایگاه داده shop_db براساس جدول ٦ ایجاد کنید.

users جدول٦  ـ فیلدهای جدول

توضیحات فیلداندازهنوع دادهنام فیلد
realnameVARCHAR80نام واقعی کاربر
  usernameVARCHAR30)نام کاربری )کلید اصلی
passwordVARCHAR20گذرواژه
emailVARCHAR60رایانامه
typeTINYINT1)نوع کاربر )مدیر/کاربر عادی
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٤ فیلد username را به عنوان فیلد کلید )primary key( تعیین کنید )شکل ٤٣(.

شکل ٤٣ـ ایجاد جدول در پایگاه داده

کنجکاوی

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

فعالیت 
با مشورت هم گروهی خود بررسی کنید که اگر کاربر نهایی به صورت مستقیم و بدون واسطه به پایگاه گروهی

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 php دستوراتی 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 MySql را بر عهده خواهند گرفت. مرحله اول 
اتصال به سرویس دهنده پایگاه داده MySql است که در حالت مستقیم با استفاده از phpMyAdmin انجام 

می شود )شکل 44(. 
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شکل ٤٤ـ دستورات php برای ارتباط با پایگاه داده

mysqli_connect تابع

از این تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده MySql و انتخاب یک پایگاه داده استفاده می شود. 

  mysqli_connect شکل کلی تابع
mysqli_connect )نام سرور، MySql نام کاربری سرویس دهنده، MySql نام پایگاه داده , گذرواژه سرویس دهنده(       

مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به عنوان مشخصه اتصال، در ورودی دستورات بعدی 
استفاده شود. در شکل 45 عملیات معادل تابع ) (mysqli_connect را در phpMyAdmin مشاهده می کنید.

phpMyAdmin در mysqli_connect شکل ٤٥ـ معادل دستور

اتصال به 
بانک اطالعاتی

اجرای یک 
پرس و جو

فراخوانی 
رکوردهای جدول

قطع ارتباط با 
بانک اطالعاتی

mysqli_connect mysqli_query mysqli_fetch_array mysqli_close
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 mysqli_connect_errno تابع
این تابع برای بررسی موفقیت آمیز بودن اتصال به سرویس دهنده MySql استفاده می شود. خروجی تابع در 
صورت عدم اتصال به سرویس دهنده MySql، شماره خطای رخ داده است و در صورت برقراری اتصال عدد 0 

خواهد بود.

  mysqli_query شکل کلی تابع
mysqli_query) MySql مشخصه اتصال به سرویس دهنده, SQL فرمان ها (;

phpMyAdmin در mysqli_query شکل ٤٦ـ عملیات معادل تابع

 mysqli_connect_error تابع

mysqli_connect_errno شکل کلی تابع
mysqli_connect_errno)(;

از این تابع وقتی استفاده می شود که بخواهیم شرح خطای عدم اتصال به سرویس دهنده MySql را نمایش 
دهیم. در صورت اتصال موفق خروجی این تابع null است.

mysqli_connect_error شکل کلی تابع
mysqli_connect_error)(;

 mysqli_query تابع
  mysqli_query این تابع پرس وجو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند. در شکل 46 عملیات معادل تابع

را در phpMyAdmin مشاهده می کنید.
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 mysqli_close تابع
این تابع اتصال ایجادشده با سرویس دهنده MySql  را قطع می کند )شکل 47(. 

 mysqli_close شکل کلی تابع
mysqli_close)MySql مشخصه اتصال به سرویس دهنده(;

phpMyAdmin در mysqli_close  شکل ٤7ـ عملیات  معادل تابع

 کارگاه ٥   ثبت اطالعات عضویت در تارنما

در این کارگاه صفحه ای برای ثبت اطالعات کاربران عضو در جدول کاربران)users( طراحی می کنیم.
1  پرونده action_register.php را بازکرده، مکان نما را به زیر دستورات بررسی صحت ورود اطالعات، 

انتقال دهید. محل درج دستورات جدید در پرونده action_register.php را در کد زیر ببینید.
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2 اتصال به سرویس دهنده MySql برقرار کنید.

در دستور if اگر به جای شرط عدد قرار داده شود، عدد غیر صفر معادل true و عدد صفر معادل false  درنظرگرفته 
می شود. در کد باال اگر اتصال به پایگاه داده برقرار نباشد، خروجی تابع  mysqli_connect_errno شماره خطا 

خواهد بود و پس از نمایش توضیحات خطای ایجاد شده، از ادامه برنامه جلوگیری می کند.
٣ اطالعات عضویت را ذخیره کنید.

برای ذخیره کردن اطالعات عضویت در تارنما در جدول users دستورات زیر را وارد کنید.

از آنجا که خروجی دستور mysqli_query می تواند از انواع مختلف باشد، برای بررسی true بودن خروجی 
از عملگر === استفاده شده است که عالوه بر مقدار خروجی، نوع آن هم بررسی شود.

فیلد type برای تفکیک نوع کاربران پیش بینی شده است. عدد 0 برای کاربر عادی و عدد 1 برای کاربر مدیر 
درنظر گرفته شده است.

٤ اتصال سرویس دهنده را ببندید.

برای بستن اتصال سرویس دهنده MySql دستور روبه رو را وارد کنید.
٥ نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.

در پرونده action_register.php دستورهاي نمایش اطالعات نمون برگ را حذف کنید.
٦ کاربر جدید ثبت نام کنید.

تغییرات پرونده را ذخیره کنید، سپس از طریق نمون برگ عضویت در تارنما اقدام به ثبت نام کاربر جدید 
کنید.

7 از ثبت اطالعات کاربر جدید در جدول کاربران اطمینان حاصل کنید.
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 mysqli_fetch_array تابع
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.

 mysqli_fetch_array شکل کلی تابع
mysqli_fetch_array)خروجی تابع اجراکننده پرس وجو (;

خروجی این تابع یک آرایه است. هنگام استفاده از این تابع می توان خروجی را در یک متغیر ذخیره کرد. 
phpMyAdmin را نمایش مي دهد. mysqli_fetch_array در  تابع  شکل 48 عملیات معادل 

phpMyAdmin در mysqli_fetch_array شکل ٤8ـ عملیات معادل تابع

 کارگاه ٦   صفحه ورود به تارنما

در این کارگاه صفحه ورود به تارنما را برای کاربران طراحی می کنیم )شکل 49(.
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شکل ٤9ـ صفحه ورود به تارنما

1 یک پرونده جدید با نام login.php ایجاد 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؟ 
2 پرونده login.php را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

٣ پرونده header.php بازکنید و پیوند مربوط به ورود به تارنما را به شکل زیر تغییر دهید.
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٤ با استفاده از localhost پرونده login.php را اجرا کنید.

٥ مشخصات کاربر را بررسي کنید.

برای بررسی مشخصات کاربر پرونده action_login.php را ایجاد کرده، کدهای زیر را تکمیل کرده در آن بنویسید.

٦ پرونده action_login.php را  در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

7 عملکرد پرونده action_login.php را بررسی کنید.

پرونده login.php را 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.php را اجرا کنید. نام کاربر یا گذرواژه را اشتباه وارد کنید. روی دکمه ورود کلیک کنید.

فعالیت 
ـ یک کاربر با نام واقعی مدیریت، نام کاربری admin ، گذرواژه admin و نشانی رایانامه admin@medu.ir کارگاهی

ایجاد کنید. سپس وارد phpMyAdmin شوید و مقدار فیلد type این رکورد را از 0 به 1 تغییر 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...(

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

اتصال به پایگاه 
داده و درج 

اطالعات تحت 
وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

نرم افزار  که  رایانه ای  تجهیزات: 
منبع  سرویس دهنده  شبیه ساز 

داده روی آن فعال باشد

زمان: 25 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

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

تحت وبـ  رفع خطا

3

اتصال به پایگاه داده و قطع اتصالـ  درج در حد انتظار
2اطالعات در پایگاه داده تحت وب

پایین تر از 
1اتصال به پایگاه داده و قطع اتصالحد انتظار

پشتیبان گیری

هر شرکت و یا کار   وکسب  با تعدادی سیستم مستقل یا تحت شبکه، دارای اطالعات بسیار مهمی است که 
سرمایه محسوب می شوند. پس باید براساس ضوابط از پیش تعیین شده، از آنها محافظت کرد. پشتیبان گیری 
شده،  ایجاد  پشتیبان های  داده ها،  رفتن  بین  از  زمان  در  است،  اطالعات  نگهداری  برای  مناسب  راهکاری 

نجات دهنده کار    وکسب  برای ادامه فعالیت است.
پشتیبان گیری از پایگاه داده و جداول، برای انتقال داده ها به یک سیستم دیگر نیز استفاده می شود.

  کارگاه 7   تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مورد نظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

٣ خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.

در بخش Export method با انتخاب Custom می توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید. در بخش 
  PDF می توانید نوع پروندۀ خروجی را انتخاب کنید. در این بخش یکی از خروجی های موجود مانند Format

SQL , CSV و … را انتخاب کنید )شکل 50(.
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شکل ٥0  ـ تعیین شیوۀ پشتیبان گیری

٤ از جدول نسخۀ پشتیبان تهیه کنید.

در بخش Tables این امکان وجود دارد که همه یا بعضی از جدول ها را برای تهیه نسخه پشتیبان انتخاب 
کنید. با انتخاب Structure می توان از ساختار جدول، نسخۀ پشتیبان تهیه کرد. 

انتخاب Data چه کاربردی دارد؟کنجکاوی
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شکل ٥1  ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی

فعالیت 
با توجه به موارد زیر از پایگاه داده lib _ school نسخه پشتیبان تهیه کنید.کارگاهی

ـ فقط از ساختار جدول student_ info پشتیبان بگیرید.
ـ عالوه بر ساختار از داده های جدول books نسخه پشتیبان بگیرید.

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 جدول مورد نظر را انتخاب و روی برگه Export کلیک کنید.

٣ خروجی مورد نظر را انتخاب کنید.

در بخش Export method با انتخاب Custom می توانید همه حالت های ممکن را مشاهده کنید. در این 
بخش یکی از خروجی های موجود مانند SQL , PDF , CSV و … را انتخاب کنید )شکل 52(.

  کارگاه 8   تهیه نسخه پشتیبان از جدول

بخش  در  کنید.  وارد   File name template کادر  در  را  مورد نظرتان  نام  می توانید   Output بخش  در 
سبب فشرده سازی پروندۀ   gzipped انتخاب  gzipped تعیین کنید.  را  Compression نوع فشرده سازی 

)شکل 51(. می شود  خروجی  در  پشتیبان 
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شکل ٥2  ـ تعیین نوع پشتیبان گیری

 IF NOT EXISTS و سپس Add CREATE TABLE statement گزینه object creation options اگر در بخش
را انتخاب کنید، هنگام بازیابی جدول در صورتی که جدول وجود نداشته باشد ایجاد می شود.

٤ نام پرونده پشتیبان را تعیین کنید.

بخش  در  کنید.  وارد   File name template کادر  در  را  مورد نظرتان  نام  می توانید   Output بخش  در 
Compression نوع فشرده سازی را gzipped تعیین کنید. این انتخاب سبب فشرده سازی پرونده پشتیبان 

)شکل 53(. می شود  خروجی  در 

شکل ٥٣  ـ تعیین نام پرونده و شیوۀ فشرده سازی
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فعالیت 
از جدول info در پایگاه داده students نسخه پشتیبان تهیه کنید. کارگاهی

  کارگاه 9   بازیابی اطالعات پایگاه داده

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مقصد برای بازیابی اطالعات را باز کنید.

در صورتی که پایگاه داده وجود ندارد ابتدا آن را ایجاد کنید.
٣ پرونده پشتیبان را انتخاب کنید.

شکل ٥٤  ـ انتخاب پرونده پشتیبان

هنگام پشتیبان گیری از پایگاه داده چه تنظیمی انجام شود تا نیاز به ایجاد پایگاه داده هنگام بازیابی کنجکاوی
نباشد؟
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٤ قالب پروندۀ پشتیبان را انتخاب کنید.

در بخش Format قالب پرونده پشتیبان را انتخاب کنید و دکمه Go را بزنید )شکل 54(.

فعالیت 
پایگاه داده students را بازیابی کنید. کارگاهی

  کارگاه 10   بازیابی اطالعات جدول

1 نرم افزار phpMyAdmin را اجرا کنید.

2 پایگاه داده مقصد را انتخاب کنید.

٣ ساختار پروندۀ پشتیبان جدول را انتخاب کنید.

در برگه Import با فشردن دکمه Browse پروندۀ پشتیبان و در بخش Format ساختار پروندۀ پشتیبان را 
انتخاب کنید )شکل 55(.

شکل ٥٥  ـ انتخاب پرونده پشتیبان
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فعالیت 
جدول info در پایگاه داده students را بازیابی کنید.کارگاهی

ارزشیابی مرحله 3

مراحل کار
شرایط عملکرد 

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

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

پشتیبان گیری و 
بازیابی اطالعات

مکان: کارگاه استاندارد رایانه

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
شبیه ساز سرویس دهنده منبع 

داده روی آن فعال باشد و 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد.

زمان: 15 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

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

داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا
3

در حد انتظار
پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با 
بازیابی پایگاه  تنظیمات تعیین شده ـ  

داده ـ بازیابی جدول
2

پایین تر از 
حد انتظار

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با 
1تنظیمات پیش فرض

معیار شایستگی انجام کار:
کسب حداقل نمره 2 از مراحل اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب و پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات

کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

برای پروژه نمایندگی شرکت خودروسازی عملیات زیر را انجام دهید:
1 فهرست ماشین های تعمیرشده را به همراه نام مالک خودرو را نمایش دهید.

2 فهرست یک نوع ماشین تعمیرشده به همراه نام مالک خودرو را نمایش دهید.
٣ نام قطعاتی که برای تعمیر خودرو با شماره پالک 123 به کار رفته را نمایش دهید.

٤ هزینه تعمیر نهایی یک خودرو را نمایش دهید.
٥ فهرست تعمیرکاران را به همراه فهرست مشخصات تعمیر شده توسط آن نمایش دهید.

٦ کمترین و بیشترین هزینه تعمیر برای کدام خودرو انجام می شود.
7 کمترین و بیشترین هزینه تعمیر که هر تعمیرکار انجام داده است چقدر بوده است.

پروژه
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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:

شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

ـ 1 نیاز  فیلدهای پرس وجو در صورت  برای  نام مستعار  تعیین  ـ  رکوردها  مرتب سازی  ـ  تعیین شده جدول ها  رکوردهای  واکشی 
نیاز ـ رفع خطا توابع آماری برحسب  از  گروه بندی رکوردها و استفاده 

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 2
رفع خطا

پشتیبان گیری از جدول و پایگاه داده با تنظیمات تعیین شده ـ بازیابی پایگاه داده ـ بازیابی جدول ـ رفع خطا3

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 20 دقیقه ـ اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب 25 دقیقه ـ پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات 15 دقیقه(

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣مرحله کارردیف

1واکشی داده ها1

2اتصال به پایگاه داده و درج اطالعات تحت وب2

2پشتیبان گیری و بازیابی اطالعات3

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

2

*میانگین نمرات

* 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.
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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 php است.

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.

واحد یادگیری 7 

شایستگی مدیریت صفحات وب پویا
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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.
از سرویس دهنده وب تشکیل شده است. وقتی کاربر در  از چندین سری درخواست/پاسخ  برنامه وب  یک 
مرورگر روی پیوند یا دکمه submit کلیک می کند یا یک آدرس url را 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 درخواست و پاسخ 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.
که  چرا  می کند.  نگاه  هم  از  جدا  و  مستقل  به صورت  درخواست ها  این  از  یک  هر  به  وب  سرویس دهنده 
سرویس دهنده وب اطالعات اتصال های برقرار شده را نگهداری نمی کند. یعنی نمی داند که کاربری مانند علی 

قباًل 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 
نمی دهد.  و حسن  علی  درخواست  بین  تمایزی  و  می بیند  را  درخواست  فقط  می رسد. سرویس دهنده وب 
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 سرویس دهنده وب هیچ اطالعاتی از داده های درخواست های 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 
جابه جا می شود، باید در جایی ثبت شود. این اطالعات یا باید در سمت سرویس دهنده وب یا در سمت سرویس 
گیرنده وب و یا در هنگام انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر ذخیره شود. راه های انتقال اطالعات بین صفحات وب 

عبارت اند از: 
 Session اطالعات را در سمت سرویس دهنده ذخیره می کند. 

 Cookie اطالعات را در مرورگر کاربر و در سمت سرویس گیرنده ذخیره می کند. 
 Query string برای انتقال اطالعات از صفحه ای به صفحه دیگر استفاده می  شود. 

در این بخش از session برای 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 
به درخواست پاسخ دهد، یک شماره  ایجاد می  شود. سرویس دهنده وب وقتی می خواهد  کاربر متغیرهایی 
منحصر به فرد تولید می کند و به همراه این درخواست ارسال می کند. این شناسه منحصر به فرد یا id اساس 

کار session است و از این به بعد در هر درخواست و پاسخ جابه جا می  شود.
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تارنما را درخواست کرده است. سرویس دهنده وب به همراه صفحه ورود  به  فرض کنید علی صفحه ورود 
این id را 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 id به سرویس دهنده 
ارسال می  شود. سرویس دهنده در session برای این شماره id، نام علی را درج می کند و در پاسخ، صفحه 
مخصوص علی به همراه همان id را به مرورگر علی ارسال می کند. حال اگر علی در صفحه گز درخواست 
ثبت سفارش کرده است، شماره id همراه این صفحه و نوع و تعداد سفارش به سرویس دهنده ارسال می شود. 
سرویس دهنده با این id متوجه می  شود که این سفارش مربوط به علی است. وقتی حسن نیز همین مراحل 
را تکرار کرد اطالعات او با id دیگری 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 
به  پاسخگویی  توان  و سرویس دهنده  پر می شود  به سرعت  نگیرد حافظه در سمت سرویس دهنده  صورت 
کاربران جدید را نخواهد داشت. به همین دلیل اطالعات session با 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 id و متغیرهای ایجاد شده مربوط به علی از بین می روند.

 $_SESSION آرایه
کاربر در تارنما دارای دو وضعیت است. کاربری که هنوز login نکرده است و کاربری که login کرده 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 session استفاده کرده، وضعیت 

کاربر را در session ذخیره می کنیم. 
session یک پرونده در پوشه موقت روی سرویس دهنده ایجاد می کند، که متغیرهای ثبت شده درsession و 
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 SESSION_$ است.

session تعریف متغیر و مقداردهی آن در
$_SESSION["نام متغیر"] = مقدار;

 session_start تابع
از  باید تابع session_start را فراخوانی کرد. قبل  SESSION_$ استفاده کرد  از آرایه  اینکه بتوان  برای 
فراخوانی تابع  session_start نباید دستوری از جنس HTML یا مشابه آن وجود داشته باشد. درصورتی که 
قبل از فراخوانی این تابع مثاًل با echo عبارتی را نمایش داده باشید با خطا و عدم کارکرد صحیح session ها 

مواجه خواهید شد.
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در هر یک از صفحات وب که می خواهید از متغیرهای session استفاده کنید، باید در ابتدای صفحه یادداشت
وب مورد نظر تابع session_start را فراخوانی کنید.

به سادگی با استفاده از تابع isset می توانید وجود یا عدم وجود یک متغیر در session را بررسی کنید.

به مثال زیر دقت کنید :

١ یک پرونده جدید با نام visit.php ایجاد کنید.

دستورهای زیر را وارد کنید.

  کارگاه ١   محاسبه تعداد بازدید کاربر از صفحه وب
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 unset شکل کلی تابع
unset (نام متغیر);

 unset تابع
برای حذف محتوای یک متغیر از تابع unset استفاده می شود.

فعالیت 
برنامه ای به زبان php بنویسید که نام یک رنگ را در متغیری با نام دلخواه در session ذخیره کند و با کارگاهی

زدن دکمه تأیید به صفحه جدیدی وارد شود که رنگ پس زمینه آن معادل با مقدار متغیر session باشد.

٦ عملكرد پرونده را بررسي کنید.

برای بررسی عملکرد پرونده reset.php کارهای زیر را انجام دهید.
ـ برنامه reset.php و visit.php را در دو tab یک مرورگر اجرا کنید.

ـ صفحه visit.php را چند بار refresh کنید و خروجی را مشاهده کنید.
ـ صفحه reset.php را refresh کنید.

ـ به صفحه visit.php رفته، آن را refresh کنید و خروجی را مشاهده کنید.
خروجی آن چه تغییری کرد؟ چرا؟

2 پرونده را در پوشه www ذخیره کنید.

٣ با استفاده از localhost پرونده visit.php را اجرا کنید.

بعد از اولین اجرا خروجی را مشاهده کرده، با زدن کلید به روزرسانی (Refresh) مرورگر، دوباره پرونده را اجرا 
کنید. این کار را چندین بار انجام دهید و تغییرات ایجاد شده در خروجی را بررسی کنید.

٤ با استفاده از localhost پرونده visit.php را یک بار دیگر اجرا کنید.

خروجی چیست؟ چرا؟
٥ پرونده ای با نام reset.php ایجاد کرده، کد زیر را در آن بنویسید.
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session_unset تابع
برای حذف همه متغیرهای تعریف شده در session استفاده می شود. این تابع آرگومان ورودی ندارد.

 session_destroy تابع
برای از بین بردن و حذف کامل پرونده ایجاد شده برای session در وب سرویس استفاده می شود. با استفاده 

از این تابع همه متغیر های تعریف شده در session نیز حذف خواهند شد. این تابع آرگومان ورودی ندارد.
به مثال دقت کنید :

بازدیدکنندگان تارنما به دو گروه کاربر عضو و مهمان دسته بندی می شوند. کاربر عضو برای ورود به تارنما 
باید login کند و بازدیدکننده ای که login نکرده است، کاربر مهمان است. در این کارگاه وضعیت کاربر و نام 

واقعی او را در session ذخیره می کنیم.
١ پرونده action_login.php را باز کرده، دستورهای صفحه  بعد را تكمیل کرده، در محل مشخص 

شده اضافه کنید.

  کارگاه 2   تشخیص ورود کاربر به فروشگاه
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بازکرده،  را   header.php پرونده   2

پرونده  ابتدای  به  را  زیر  دستورهای 
اضافه کنید.

با توجه به اینکه پرونده header.php در همه صفحات وب فروشگاه include شده است، با اضافه کردن تابع  
 $_SESSION به این پرونده، تابع در تمام صفحات اجرا می شود و به سادگی می توان از آرایه session_start 

برای مدیریت متغیرهای session استفاده کرد.
٣ با توجه به وضعیت کاربر منوی سرصفحه را تغییر دهید.

عنصر nav مربوط به منوها در پرونده header.php را به صورت صفحة بعد تغییر دهید.
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٥ عملكرد session را بررسي کنید.

با کلیک روی پیوند ورود به تارنما و وارد کردن نام کاربری و گذرواژه صحیح، عملکرد session و پیام های 
منوی اصلی را بررسی کنید.

در شکل 1 پس 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.

شكل ١ـ ورود موفق به تارنما

٤ خروج کاربر از تارنما را کدنویسي کنید.

یک پرونده جدید با فرمت php و به نام logout ایجاد کنید و دستورهای زیر را برای خروج کاربر از تارنما 
بنویسید و پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.
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شكل 2ـ خروج از تارنما

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 users فیلدی با نام type به همین منظور پیش بینی 

شده است که مقدار 0 در این فیلد برای کاربر عمومی و مقدار 1 برای مدیر درنظرگرفته شده  است.
در این کارگاه با توجه به فیلد type نوع کاربر (مدیر یا کاربر عمومی) را تشخیص داده، در session ذخیره می کنیم.

پرونده action_login.php را بازکرده، دستورهای زیر را تكمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

فعالیت 
با استفاده از تابع unset پرونده وب پویای logout.php را بازنویسی کنید.کارگاهی

  کارگاه ٣   تشخیص نوع کاربر
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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.php را وارد کند، نباید اجازه ورود مجدد داشته باشد. 
در این کارگاه قصد داریم دسترسی به پرونده های login.php و register.php را با توجه به نوع و وضعیت 

کاربر محدود کنیم.
١ پرونده login.php را بازکرده، دستورهای زیر را تكمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

فعالیت 
بعد از ورود موفق به تارنما در نوار آدرس مرورگر به  صورت دستی، نشانی ورود و ثبت نام را بنویسید. کارگاهی

خروجی نمایش داده شده را بررسی کنید.

  کارگاه ٤   ایجاد محدودیت دسترسی

2 پرونده register.php را بازکرده، دستورهای زیر را تكمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.
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در این کارگاه صفحه ثبت محصوالت فروشگاه را با ایجاد نمون برگ شکل 3 طراحی می کنیم.

فعالیت 
پرونده کارگاهی به  نام شود،  وارد صفحه ثبت  از ورود موفق، در صورتی که کاربر بخواهد  بعد  در کارگاه قبل 

پیام   index.php پرونده  به  انتقال  به جای  که  کنید  ایجاد  را  شرایطی  می شود.  منتقل   index.php
مناسبی در یک صفحه جدید به کاربر نمایش داده شود. توجه داشته باشید صفحه جدید باید دارای 

باشد. تارنما  اصلی  قالب 

  کارگاه ٥   ایجاد نمون برگ ثبت محصوالت فروشگاه

١ جدول products را در پایگاه داده shop_db  ایجاد کنید )جدول١(.

products جدول١ـ ساختار فیلدهای جدول

توضیحات فیلداندازهنوع دادهنام فیلد
pro_codeINT10(کلید اصلی) کد کاال
pro_nameVARCHAR200نام کاال
pro_qtyINT10تعداد موجودی
pro_priceFLOATقیمت کاالـــ
pro_imageVARCHAR80نام پرونده تصویرکاال
pro_detailTEXTتوضیحات کاالـــ

شكل٣ـ نمون برگ ورود محصوالت

٣ به وسیله مرورگر وارد پرونده هاي دیگر شوید.

تغییرات پرونده ها را ذخیره کرده، با وارد کردن حساب کاربری صحیح بعد از ورود موفق به تارنما تالش کنید 
به وسیله مرورگر وارد پرونده های login.php و register.php  شوید.
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2 نمون برگ دریافت مشخصات را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام admin_products.php ایجاد کرده، دستورهای زیر را برای ایجاد نمون برگ دریافت 
مشخصات محصوالت فروشگاه بنویسید. پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

برای چیدمان مناسب اجزای نمون برگ، آن را در یک جدول طراحی کرده ایم.
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٣ خروجي نمون برگ را مشاهده کنید.

تارنما را باز کنید و با وارد کردن نام پرونده admin_products.php در نوار نشانی مرورگر خروجی نمون 
برگ ایجاد شده را مشاهده کنید.

٤ پرونده header.php را بازکرده، دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.

٥ پرونده action_login.php را بازکرده، دستورهای زیر را در محل مشخص شده اضافه کنید.
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٦ با نام کاربری admin و گذرواژه admin  وارد 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).

٧  از ورود کاربران عادی به صفحه ثبت محصوالت جلوگیری کنید.

پرونده admin_products.php را بازکرده، دستورهای زیر را برای محدود کردن دسترسی به صفحه مدیریت 
محصوالت برای مدیران تارنما تکمیل کرده، در محل مشخص شده اضافه کنید.

شكل٤ـ صفحه ثبت محصوالت

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

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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ارزشیابی مرحله 1

مراحل کار
 شرایط عملكرد

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

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(ممكن

به کارگیری 
Session

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 

IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار 
شبیه ساز وب سرور و مرورگر 

استاندارد وب روی آن نصب باشد.
زمان:20 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

اطالعات  نگهداری   –  SESSION ایجاد 
موردنیاز با استفاده از SESSION ـ ایجاد 

محدودیت دسترسی کاربران ـ رفع خطا
3

در حد 
انتظار

اطالعات  نگهداری   –  SESSION ایجاد 
SESSION 2موردنیاز با استفاده از

پایین تر از 
حد انتظار

 SESSION 1ایجاد

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

شایستگی ها
شرایط عملكرد )ابزار، مواد، 
تجهیزات، زمان، مكان و...(

نتایج 
ممكن

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

شایستگی های 
غیرفنی

پایش  و  کنترل  مسئولیت پذیری، 
قابل استانداردهای عملکردیـ  زبان فنی

قبول

صحت  بررسی  شامل  تارنما  نهایی  کنترل 
توجه  کاربران،  دسترسی  سطوح  و  پیوندها 
اعتبارسنجی  برای  ممکن  حاالت  همه  به 
اطالعات ورودیـ  حفاظت از تجهیزات کارگاه

2
ایمنی و 
بهداشت

رعایت ارگونومی

توجهات 
زیست محیطی

ایجاد فروشگاه بر خط، کاهش 
غیر قابل سفرهای درون و برون شهری

قبول
1توجه به ایمنی و بهداشت محیط کارگاه

نگرش
دقت در کنترل ورود کاربر و نوع کاربر 

جهت هدایت کاربر به صفحات وب

 این شایستگی ها در ارزشیابی پایانی واحد یادگیری باید مورد توجه قرار گیرند.
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ارسال پرونده به سرویس دهنده میزبان

در این مرحله باید کاربری با دسترسی مدیریت اقدام به ثبت کاالهای فروشگاه برخط کند. با توجه به اینکه 
باید تصویر هر کاال را در نمون برگ دریافت اطالعات کاال وارد کند به مفاهیم مربوط به ارسال پرونده ها به 

سرویس دهنده میزبان می پردازیم.

basename تابع
این تابع مسیر کامل یک پرونده را از ورودی دریافت کرده، در خروجی نام و پسوند پرونده را به صورت یک 

رشته برمی گرداند.

basename شکل کلی تابع
; (مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای) basename = نام متغیر

به مثال زیر دقت کنید: 

خروجی مثال باال به صورت زیر است: 
1) php.ini

file_exists تابع
این تابع مسیر کامل یک پرونده یا یک پوشه را از ورودی دریافت کرده، در خروجی وجود یا عدم وجود آن را 

file_exists شکل کلی تابع
; (مسیر کامل یک پرونده یا پوشه و نام آن به صورت رشته ای) file_exists = نام متغیر

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

به صورت یک مقدار منطقی true یا false برمی گرداند.

به مثال زیر دقت کنید:

خروجی:
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pathinfo تابع
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 (جدول2).

pathinfo جدول2ـ شناسه های تابع

توضیحات شناسهنام شناسه
PATHINFO_DIRNAME.مسیر و نام پوشه های پرونده را برمی گرداند

PATHINFO_BASENAME.نام و پسوند پرونده را برمی گرداند
PATHINFO_EXTENSION.پسوند پرونده را برمی گرداند
PATHINFO_FILENAME.نام را بدون پسوند پرونده برمی گرداند

به مثال زیر دقت کنید :

pathinfo شکل کلی تابع
;(نام شناسه   , مسیر کامل یک پرونده و نام آن به صورت رشته ای)pathinfo = نام متغیر

getimagesize تابع
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 

false خواهد بود (جدول 3).

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

getimagesize شکل کلی تابع
; (مسیر کامل و نام یک پرونده تصویری به صورت رشته ای) getimagesize = نام متغیر

خروجی:
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getimagesize جدول٣ـ اندیس های آرایه انجمنی خروجی تابع

مثال در خروجیتوضیحات اندیس انجمنی آرایه در خروجی

275عرض تصویر بر اساس پیکسل0

183ارتفاع تصویر بر اساس پیکسل1

عرض و ارتفاع تصویر به صورت 3
رشته ای

width="275"
height="183"

bits8تعداد بیت های رنگ تصویر

channels3تعداد کانال های رنگ تصویر

mimeنوع تصویرimage/jpeg

به مثال زیر دقت کنید:

$_FILES آرایه
FILES_$ یک آرایه انجمنی است که اطالعات پرونده را نگهداری می کند. نام یک شی ء از نوع برچسب 
file  (نام پرونده) و یک شناسه ثابت، کلیدهای این آرایه هستند. محتوای عناصر این آرایه اطالعات پرونده 

است (جدول4). دریافتی 

فعالیت 
برنامه باال را در یک پرونده نوشته، آن را اجرا کنید. با استفاده از view page source کدها را مشاهده کارگاهی

کنید و با کد نوشته شده در پرونده مقایسه کنید.

$_ FILES روش استفاده از آرایه
$_FILES[" file نام برچسب از نوع"]["نام شناسه"]; 
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$_FILES جدول٤ـ شناسه های آرایه

مثالتوضیحات شناسهنام شناسه
name.نام و پسوند پرونده ورودی را برمی گرداندimages6.jpg

type.نوع پرونده ورودی را برمی گرداندimage/jpeg

tmp_name
مسیر محلی و نام پرونده ورودی را برمی گرداند که در 
سیستم کاربر به صورت موقت با نامی جدید ذخیره 

شده است.

C:\Users \medu\ AppData\ Local\ Temp\
php360F.tmp

error.0شماره خطای ایجاد شده را برمی گرداند

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

14763

move_uploaded_file تابع
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 
true و در صورت عدم موفقیت false است. درصورتی که پرونده ای هم نام در مقصد وجود داشته باشد، پرونده 
 POST جدید جایگزین خواهد شد. این تابع فقط پرونده هایی را می تواند به مقصد منتقل کند که از طریق

در یک نمون برگ ارسال شده باشند.

move_uploaded_file شکل کلی تابع
; (مسیر و نام پرونده در مقصد , مسیر و نام پرونده در مبدأ) move_uploaded_file = نام متغیر

در این کارگاه اطالعات محصوالتی را که کاربر از طریق نمون برگ ثبت محصوالت وارد می کند به جدول 
می کنیم. منتقل  داده  پایگاه   (products)محصوالت

١ یک پرونده جدید با سطح دسترسي  براي مدیر ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام action_admin_products.php ایجاد کرده، دستورهای زیر را برای محدود کردن 
سطح دسترسی این صفحه فقط برای کاربران مدیر وارد کنید.

  کارگاه ٦   ثبت محصوالت
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2 فیلدهاي خالي را بررسي کنید. 

دستورات زیر را برای بررسی خالی نبودن فیلدهای نمون برگ اطالعات کاال، به دستورهای باال اضافه کنید.

٣ اتصال به پایگاه داده ایجاد کنید.

دستورات الزم را برای اتصال به پایگاه داده، به دستورهای باال اضافه کنید.

درختی  ساختار  کاالها،  تصاویر  ذخیرة  برای   ٤

مقابل را ایجاد کنید.

٥ برای ذخیره سازي پرونده نام و مسیر را مشخص کنید.

برای نگهداری مسیر ذخیره سازی نام و پسوند پرونده تصویری، دستورات زیر را به پرونده اضافه کنید.

٦ قالب پرونده را بررسي کنید.

برای اطمینان از اینکه پرونده ارسال شده، قالب تصویري دارد، دستورات زیر را اضافه کنید.
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٧ وجود پرونده تصویري را بررسي کنید.

برای بررسی عدم وجود پرونده تصویری هم نام در سرویس دهنده میزبان دستورهای زیر را اضافه کنید.

٨ حجم پرونده را بررسي کنید.

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

چرا در شرط، 1024*500 نوشته شده ا ست؟
٩ نوع پرونده ارسالی را بررسي کنید.

برای بررسی و جلوگیری از ارسال پرونده های تصویری متفرقه یا غیرتصویری دستورهای زیر را اضافه کنید.

عملکرد تابع strtolower چیست و چرا استفاده شده است؟
10 پرونده را به سرویس دهنده ارسال کنید.

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

11 مشخصات کاال را درج کنید.

دستورهای صفحه بعد را برای درج مشخصات کاال در جدول products به دستورهای باال اضافه کنید.
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١2 پرونده را در پوشه iranianshop ذخیره کنید.

١٣ اطالعات را ثبت کنید.

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 سرویس دهندۀ میزبان 
 phpmyadmin از طریق products را بررسی کنید و از ذخیره اطالعات در جدول (images/products مسیر)

اطمینان حاصل کنید.

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

نتایج
ممكن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

بارگذاری 
پرونده

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایـانه ای کـه نـرم افـزار 
IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار 

شبیه ساز وب سرور و مرورگر 
استاندارد وب روی آن نصب باشد ـ 

پرونده تصویر
زمان:20 دقیقه

باالتر از 
حد

 انتظار

ـ  پرونده  اندازه  و  مسیر  نام،  تعیین 
ارسال  ـ  پرونده  وجود  و  قالب  بررسی 
پرونده ـ تعیین اطالعات پرونده ارسالی 

ـ ذخیره پرونده ارسالی ـ رفع خطا

3

در حد
 انتظار

تعیین نام، مسیر و اندازه پرونده  ـ بررسی 
اطالعات  تعیین  ـ  پرونده  وجود  و  قالب 

پرونده ارسالی ـ ذخیره پرونده ارسالی 
2

پایین تر از
1تعیین نام، مسیر و اندازه پرونده حد انتظار

ارزشیابی مرحله 2
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substr تابع
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 substr بخشی از یک رشته 

را برمی گرداند.

 substr شکل کلی تابع
;(تعداد نویسه ها، اندیس شروع اولین نویسه، رشته یا متغیر رشته ای)substr = نام متغیر

ـ اندیس اولین نویسه 0 است.
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 
به صورت نمونه تعدادی محصول ایرانی را وارد جدول محصوالت کنید. پیشنهاد می شود از محصوالت کارگاهی

کشاورزی، سوغات شهرها یا استان ها و موارد مشابه استفاده شود.

در این کارگاه فهرست محصوالت فروشگاه را به همراه بخشی از مشخصات آنها در تارنما نمایش می دهیم، به گونه ای که 
در هر سطر سه محصول دیده شود و امکان دیدن مشخصات کامل محصول با کلیک روی آن را فراهم می کنیم 
(شکل 5). با کلیک روی هر محصول کاربر به صفحه نمایش مشخصات محصول(product_detail) منتقل می شود.

  کارگاه ٧   مشاهده محصوالت فروشگاه برخط
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شكل ٥  ـ فهرست محصوالت

١ پرونده index.php را بازکنید.

2 عبارت محصوالت را حذف کرده، در محل مشخص شده دستورات اتصال به پایگاه داده را وارد 

کنید.
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٤ طبق راهنمای زیر جدول نمایش محصوالت را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.

٣ دستورهای پرس وجوی نمایش همه محصوالت فروشگاه را وارد کنید.

?<
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٥ پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

با کلیک روی پیوند صفحه اصلی از منوی باالی سایت از نمایش فهرست همه محصوالت اطمینان حاصل 
کنید. شکل 5 محصوالت واردشده نمونه در جدول products را نمایش می دهد. فهرست محصوالت برای 

میهمانان، اعضا و مدیران تارنما نمایش داده می شود.

فعالیت 
شرایطی فراهم کنید که فقط محصوالت فروشگاه برای اعضای تارنما نمایش داده شوند. بعد از انجام کارگاهی

این کار و اطمینان از صحت ایجاد این محدودیت، دستوراتی که برای انجام این کار اضافه کرده اید را 
Comment کنید.

در ارسال اطالعات form با استفاده از روش GET، داده های عناصر form در نوار آدرس صفحه وبی که در 
 $_GET فرم تعیین شده است، قابل مشاهده است و در آن صفحه می  توان با استفاده از آرایه action ویژگی
به همین صورت می  توانید  کرد.  پیدا  عناصر دسترسی  از طریق شناسه های  ارسال شده  داده های  به همه 
 ،href صفت  در  نیاز  مورد  شناسه های  تعریف  از  پس  نیز   >a< برچسب  از  استفاده  با  مستقیم  به صورت 
داده های مورد نیاز را به صفحه ای دلخواه ارسال کنید و از طریق آرایه GET_$ با 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 php در زمان اجرا به صورت پویا ایجاد شوند.
به مثال زیر توجه کنید.

در کد مرحله 4 شناسه id به چه منظور استفاده شده است؟کنجكاوی

در این نمونه داده های ali و 18 به صورت ثابت برای شناسه های score ،name مقداردهی شده اند.
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مراحل کار
شرایط عملكرد

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

نتایج
ممكن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمایش اطالعات
پایگاه داده تحت 

وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
IDE طراحی صفحات وب، 

نرم افزار شبیه ساز وب سرور ـ 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد.
زمان:20 دقیقه

باالتر از 
حد انتظار

نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه 
از  بخشی  نمایش  ـ  وب  تحت  داده 
ایجاد  ـ  متنی  فیلد  یک  محتوای 

پیوندهای مورد نیاز ـ رفع خطا
3

در حد
 انتظار

نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه 
از  بخشی  نمایش  ـ  وب  تحت  داده 

محتوای یک فیلد متنی
2

پایین تر از
 حد انتظار

نمایش بخشی از محتوای یک فیلد 
1متنی 

در این کارگاه صفحة نمایش محصول با جزئیات کامل شامل قیمت، توضیحات و تعداد موجودی را ایجاد می کنیم 
(شکل 6). صفحه ای 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.php) برای خرید 

نهایی منتقل می کند.

  کارگاه ٨   ایجاد صفحۀ اختصاصی محصول

شكل ٦ـ جزئیات محصول انتخابی

ارزشیابی مرحله 3
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١ اتصال به پایگاه داده ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام product_detail. php در پوشه iranianshop ایجاد کرده، دستورهای زیر را تکمیل 
کنید.

٣ طبق کد زیر جدول نمایش جزئیات محصول را به صورت پویا طراحی و نمایش دهید.

2 دستورهای پرس وجوی نمایش جزئیات محصول انتخاب شده را وارد کنید.
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٤ پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

با کلیک روی تصویر یک کاال از نمایش جزئیات کاالی انتخابی اطمینان حاصل کنید.

  کارگاه ٩   فرم ثبت سفارش محصول

 در این کارگاه مشخصات کاربر و نوع کاربر را در یک session ذخیره 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).

١ نام کاربر و وضعیت login کاربر را در SESSION ذخیره کنید.

که  است  الزم  بنابراین  باشیم؛  داشته  دسترسی  کاربر  مشخصات  به  باید  کاربر  سفارش  ثبت  تکمیل  تا 
باشیم. در  تا در صفحات دیگر هم به آن دسترسی داشته  session ذخیره کنیم  مشخصات کاربر را در 
پرونده action_login.php کد صفحة بعد را برای ذخیره نام کاربری داخل یک SESSION وارد کرده، 

کنید. ذخیره  را  تغییرات 

شكل ٧ـ فرم ثبت سفارش محصول
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2 پرونده سفارش محصول را ایجاد کنید.

یک پرونده جدید با نام order.php در پوشه iranianshop ایجاد کرده، کدهای زیر را برای اتصال به پایگاه 
داده و دریافت کد محصول سفارش داده شده از نوار آدرس وارد کنید.

٣ ورود کاربر را بررسي کنید.

کدهای صفحة بعد را برای تشخیص اینکه کاربر وارد سایت شده است یا خیر وارد کنید.
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٤ اطالعات 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.

٥ اطالعات 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.

٦ مبلغ قابل پرداخت را محاسبه کنید.

کدهای جاوا اسکریپت را برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت وارد کنید.
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٨ سه 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.

٧ مشخصات کاربر را در آرایه ذخیره کنید.

برای دسترسی به رکورد مشخصات کاربر واردشده به تارنما، کدهای پرس وجوی زیر را وارد کنید.
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٩ صحت 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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١١ پرونده 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).

شكل٨ ـ صفحه وب در صورت معتبر نبودن کاربر

١0 اطالعات محصول سفارش داده شده را نمایش دهید.

کد نمایش محصول سفارش داده شده در سمت چپ پوسته سایت را وارد کنید.
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فعالیت 
یک محصول را سفارش دهید و تعداد سفارش را بیشتر از موجودی انبار و سایر ورودی ها را با شرایط کارگاهی

مختلف وارد کنید که باعث ایجاد خطا شود. از صحت عملکرد فرم ثبت سفارش تا قبل از ثبت نهایی 
اطمینان حاصل کنید.

  کارگاه ١0   ثبت 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.
١ جدول سفارش محصول را ایجاد کنید.

جدول سفارش محصول را طبق ساختار صفحة بعد با نام orders در پایگاه داده shop_db ایجاد کنید.

 date تابع
 date در ثبت سفارش کاربر الزم است که تاریخ و زمان سفارش را در پایگاه داده ذخیره کنیم، به این منظور از تابع

استفاده می کنیم که تاریخ و زمان جاری سیستم را به میالدی بر اساس تنظیمات سرویس دهنده برمی گرداند.

 date شکل کلی تابع
;( "قالب نمایش تاریخ" )date = نام متغیر

در این پروژه فقط از قالب y-m-d استفاده شده است.
به مثال های زیر دقت کنید:
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توضیحات فیلداندازهنوع دادهنام فیلد
idINT10(کلید اصلی و افزایش خودکار) کد سفارش
usernameVARCHAR30نام کاربری سفارش دهنده محصول
orderdateDATEتاریخ سفارش محصول
pro_codeINT10کد محصول سفارش داده شده
pro_qtyINT10تعداد یا مقدار سفارش محصول
pro_priceFLOATقیمت پایه محصول
mobileVARCHAR11شماره تماس خریدار
addressVARCHAR400نشاني دریافت محصول
trackcodeVARCHAR24کد مرسوله پستی
stateINT1وضعیت سفارش

فیلد state عددی بین 0 تا 3 است. هر عدد بیانگر وضعیت محصول سفارش داده شده به شرح زیر است:
3ـ سفارش لغو شده است 2ـ ارسال شده  1ـ آماده برای ارسال  0ـ تحت بررسی 

2 ورود کاربر به تارنما و دریافت اطالعات را بررسي کنید.

فرم  به سایت و دریافت اطالعات  برای تشخیص ورود کاربر   action_order.php نام  با  پروندۀ جدید  یک 
کنید. ذخیره   iranianshop پوشه  در  کرده،  ایجاد  سفارش 

کد زیر را در پرونده بنویسید.



277

پودمان پنجم: مدیریت صفحات وب پویا

٥ پیام مناسب را به خریدار نمایش دهید.

در صورت موفقیت آمیز بودن اجرای پرس وجو، برای نمایش پیام و اطالعات مناسب به خریدار کدهای زیر را وارد کنید.

٣ کدهای اتصال به پایگاه داده را وارد کنید.

٤ پرس وجوی درج رکورد محصول سفارش داده شده 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.

شكل ٩ـ فرم سفارش محصول
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شكل ١0ـ دریافت تأیید کاربر برای صحت اطالعات

شكل ١١ـ گزارش ثبت سفارش به کاربر
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باید از  با توجه به اینکه به مقدار 3 کیلوگرم گز اعالی اصفهان خریداری شده است،  در خرید (شکل 11) 
مجموع انبار کاال 3 کیلوگرم کسر شود. قبل از خرید موجودی انبار 185 کیلوگرم بود که پس از سفارش به 

مقدار 182 کیلوگرم تغییر پیدا می کند (شکل 12).

در این کارگاه امکان ویرایش مشخصات محصول و حذف محصول را برای کاربر مدیر فراهم می کنیم.
١ دستورات اتصال به پایگاه داده را به پرونده admin_  products.php اضافه کنید.

پرونده admin_  products.php را بازکرده، کدهای اتصال به پایگاه داده را به آن اضافه کنید.

شكل ١2ـ تغییر موجودی انبار پس از خرید

  کارگاه ١١   ویرایش محصوالت فروشگاه

مراحل کار
شرایط عملكرد

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

نتایج
 ممكن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

نمایش نتایج
پرس وجو در 

وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 

IDE طراحی صفحات وب، نرم افزار 
شبیه ساز وب سرور و مرورگر استاندارد 

وب روی آن نصب باشد.
زمان:20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

نمایش اطالعات رکورد خاص ـ ثبت 
درخواست کاربر در پایگاه داده تحت 
داده  پایگاه  اطالعات  ویرایش  ـ  وب 
براساس درخواست کاربرـ  اعتبارسنجی 

اطالعات ورودیـ  رفع خطا

3

در حد
 انتظار

ـ  خاص  رکورد  اطالعات  نمایش 
ثبت درخواست کاربر در پایگاه داده 
تحت وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه 

داده براساس درخواست کاربر
2

پایین تر از
1نمایش اطالعات رکورد خاص حد انتظار

ارزشیابی مرحله 4
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2 جدول فهرست محصوالت و مشخصات آنها را برای ویرایش ایجاد کنید.

کدهای مشخص شده زیر را برای نمایش فهرست محصوالت در یک جدول شش ستوِن در انتهای پرونده وارد کنید.
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٣ پرونده را ذخیره کنید و با حساب کاربری مدیر وارد سایت شده، خروجی را بررسی کنید.

٤ مشخصات 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.

شكل ١٣ـ صفحه مدیریت محصوالت
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٥ مشخصات محصول انتخاب شده را در کادرهای متن نمایش دهید.

برای نمایش مشخصات محصول انتخاب شده به منظور ویرایش، کدهای زیر را اضافه کنید.
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٦ پرونده را ذخیره کرده، اجرا کنید.

روی پیوند ویرایش یکی از محصوالت ثبت شده کلیک کنید. نتیجه را بررسی کنید.

شكل ١٤ـ صفحه مدیریت محصوالت در وضعیت ویرایش
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٨ پرونده را ذخیره کنید و مراحل ویرایش یک محصول را تا پایان دنبال کنید.

٧ مشخصات محصول را ویرایش کنید.

 action_admin_products.php برای ویرایش مشخصات محصول انتخاب شده، در محل مشخص شده از پرونده
کدهای زیر را وارد کنید.
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به مثال زیر توجه کنید:

unlink شکل کلی تابع
   ; ("مسیر کامل و نام پرونده")unlink = نام متغیر

فعالیت 
با استفاده از کد نویسی پرونده ای با نام contact.php را ایجاد کرده، طبق شکل 15 فرم ارتباط با ما کارگاهی

را ایجاد کنید. این پرونده را به منوی اصلی " ارتباط با ما " متصل کنید.
ـ فقط کاربران اجازه ارسال پیام داشته باشند.

ـ نام واقعی و رایانامه کاربر طبق شکل 15 در کادرهای متن نمایش داده شود.
ـ تعداد نویسه های پیام حداقل 30 نویسه 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 با نام action_contact.php استفاده شود.

شكل ١٥ـ صفحه وب ارتباط با ما

 unlink تابع
این تابع پرونده ای را حذف می کند که در ورودی نام و مسیر کامل آن داده شده است. درصورتی که عملیات حذف 

موفقیت آمیز باشد، مقدار true و در غیر این صورت مقدار false  را برمی گرداند.
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مراحل کار
 شرایط عملكرد

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

نتایج 
ممكن

استاندارد 
نمره)شاخص ها/داوری/نمره دهی(

ویرایش اطالعات 
پایگاه داده تحت 

وب

مکان: کارگاه استاندارد رایانه
تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار 
IDE طراحی صفحات وب، 

نرم افزار شبیه ساز وب سرور و 
مرورگر استاندارد وب روی آن 

نصب باشد ـ پرونده تصویر
زمان:20 دقیقه

باالتر از حد 
انتظار

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطالعات 
ـ حذف اطالعات پایگاه داده تحت وب ـ 
ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب ـ 
تعیین سطح کاربر برای ویرایش و حذف 

ـ رفع خطا

3

در حد 
انتظار

ویرایش  و  حذف  پیوندهای  ایجاد 
داده  پایگاه  اطالعات  حذف  ـ  اطالعات 
تحت وبـ  ویرایش اطالعات پایگاه داده 

تحت وب 

2

پایین تر از 
حد انتظار

ویرایش  و  حذف  پیوندهای  ایجاد 
اطالعات

1

معیار شایستگی انجام کار : 
کسب حداقل نمره 2 از مراحل به کارگیری session و ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب 

 کسب حداقل نمره 2 از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش 
کسب حداقل میانگین 2 از مراحل کار

ـ با استفاده از تغییر و کد نویسی در پرونده های admin_products.php و action_admin_products.php پروژه
بعد از تأیید کاربر برای دریافت مجوز حذف، محصول انتخاب شده را از فهرست کاالهای موجود در انبار حذف 

کنید.
ـ  با استفاده از کدنویسی پرونده ای به نام admin_orders_manage.php برای 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 action ایجاد می کنید برای حالت های مختلف سفارش از ساختار شرطی 

switch case استفاده کنید.

 فیلم شماره ١١2١٤: مدیریت سفارش های کاربران فیلم

ارزشیابی مرحله 5

پس از مشاهده فیلم، پروژه زیر را انجام دهید.
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جدول ارزشیابی پایانی

شرح کار:
session 1ـ به کارگیری

2ـ بارگذاری پرونده
3ـ نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب

4ـ نمایش نتایج پرس وجو در وب 
5ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب 

استاندارد عملكرد: 
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:
شاخص های مرحله کارشماره مرحله کار

ایجاد session ـ نگهداری اطالعات مورد نیاز با استفاده از session ـ ایجاد محدودیت دسترسی کاربران برحسب نیاز ـ رفع خطا1
بررسی قالب و وجود پرونده و ارسال پرونده مورد نظر ـ ذخیره پرونده ارسالی ـ رفع خطا2

نمایش اطالعات یک جدول از پایگاه داده تحت وب و یا بخشی از محتوای یک فیلد متنی برحسب نیاز ـ ایجاد پیوندهای مورد 3
نیاز ـ رفع خطا

نمایش اطالعات رکورد خاص در صورت نیاز ـ ثبت درخواست کاربر در پایگاه تحت وب ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده براساس 4
درخواست کاربر ـ اعتبارسنجی اطالعات ورودی ـ رفع خطا

ایجاد پیوندهای حذف و ویرایش اطالعات ـ حذف و ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب برحسب نیاز ـ تعیین سطح کاربر 5
برای ویرایش و حذف ـ رفع خطا

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
مكان: کارگاه رایانه مطابق استاندارد تجهیزات هنرستان ها

تجهیزات: رایانه ای که نرم افزار IDE طراحی 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 session 20 دقیقه ـ بارگذاری پرونده 20 دقیقه ـ نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب 20 دقیقه ـ نمایش نتایج پرس وجو 

در وب 20 دقیقه ـ ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب 20 دقیقه)

معیار شایستگی:

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از ٣ مرحله کارردیف
1session 2به کارگیری
1بارگذاری پرونده2
2نمایش اطالعات پایگاه داده تحت وب3
1نمایش نتایج پرس وجو در وب4
1ویرایش اطالعات پایگاه داده تحت وب5

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

2

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



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 دبیرخانة 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 ارائة 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 2١١2٨٨

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

شهرستان های تهران   محمدمهدی آهنگری13آذربایجان شرقي   مریم اطمینان فر1

سیستان و بلوچستان   علیرضا حمیدی14اصفهان   نوشین عسگرانی2

 خراسان رضوی   نازلی سیدانزابی نژاد15کرمان   مهدیه مهدی پور3

خراسان شمالي   پرهام محمدیان صبور16قزوین   سید رضا صادقی4

گیالن   آقا محمدی17کرمان   مجید خضری5

خراسان شمالي   مرضیه شاددل18شهرتهران   اعظم محمد زاده6

یزد   سیده زهرا وزیری19هرمزگان   صالح محمودآقائی7

گلستان   بتول حجتی20قم   زینب عباسی8

آذربایجان غربي   حمید بهادری21فارس   مهرنوش نوبخت9

کرمانشاه   اردشیر جلیلیان22البرز   زهرا مرادی نژاد10

کهگیلویه وبویراحمد   تاجما روزخوش23ایالم   مریم کولیوند11

البرز   مهناز درویشی12
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