


برنامه و الکترونیک محتوای تولید چهارمراهنمای پودمان سازی

خدا نام به

الکترونیک محتوای تولید برنامهراهنمای سازیو

سادهچهارمپودمان مسائل حل :

نرم و شبکه رایانهرشته افزار

حرفه و فنی ایشاخه

دهم متوسطهپایه دوم دوره

پاسخ: شامل

هاکنجکاوی

هاپژوهش

گروهی فعالیت

کارگاهی فعالیت

قنبری حسن

1398دی

IranTooshe.Ir

http://www.hoonarjo.ir/
http://irantooshe.ir
http://irantooshe.ir


برنامه و الکترونیک محتوای تولید چهارمراهنمای پودمان سازی

گروهی 165صفحهفعالیت

خر یک انجام مراحل درباره خود، کالسی هم کنید.با گفتگو اینترنتی ید

وب در وجه اینترنتی پرداخت برای معموال نظر، مورد خدمت یا کاال نوع انتخاب از امکانپس فروشنده سایت

پرداخ درگاه چند یا یک اسانتخاب شده گرفته درنظر الکترونیکی بانکت.ت آیکون روی کلیک نظربا مورد

پرت از که بانک، اینترنتی پرداخت صفحه میا httpsوکلوارد میستفاده وب.شویدکند ازدر هریک سایت

میبانک درخواست شما از خرید فرایند تکمیل برای مشابهی اطالعات پذیرنده، درهای که مطلبشود ادامه

است. آمده اطالعات این به مربوط توضیحات

کارتشماره ی

شماره استرقمی1۶ییک شده درج کارت روی بر که .ست

کارت دوم( )رمز اینترنتی خرید رمز

از کارت دریافت هنگام بانکبه میشعب قرار شما اختیار در رمز حاوی پاکت یک اولها، رمز همان که گیرد

دستگاه در استفاده برای و است خودپردازکارت پایانه (ATM)های فروشو دا (POS)های برایرد.کاربرد

می استفاده اینترنتی خریدهای برای که دوم رمز یا اینترنتی رمز دسدریافت از یکی به خودپردازتگاهشود های

کننده صادر گزینهبانک طریق از و کرده مراجعه کارت بهی مربوط رمز»ی رمزتغ»یا«عملیات رمز«ییر ،

کنیخرید دریافت را خود کارت مید.اینترنتی اینترنتی خرید عددیرمز است1۲تا۵تواند بهتر و باشد رقم

نشود شروع صفر .با

دکCVV2

عدد یک کد کارت۴یا3این روی یا پشت که است میرقمی درج بانکی بههای و امنیتیشود کد یک عنوان

پرداخت کارتدر اکثر برای کد این دارد. کاربرد اینترنتی بانکیهای .استرقمی3های

انقض کارتاریخ تای

کارت تمام روی انقضا درتاریخ است. شده درج بانکی اینهای وجود عدم یصورت روی بر بانکیتاریخ کارت ک

شعبه کنندهبه صادر کنیدبانک مراجعه .آن

ایمیل

می ارسال شما برای اینترنتی خرید رسید امکان، درصورت ایمیل، ثبت .شودبا

نسخهپس یا تصویر خرید، فرایند تکمیل پیگیریاز برای را خرید رسید چاپی خودی نزد احتمالی های

کنی د.نگهدرای
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید چهارمراهنمای پودمان سازی

165صفحهپژوهش

روش تحقیدرباره )کپچا( امنیتی کد تولید کنید.های ق

CAPTCHA ب انسان که است هایی آزمون و سواالت تولید برای آنالین افزاری نرم کپچا همان قادریا راحتی

نیس آنها به پاسخ و تشخیص به قادر حاضر حال در کامپیوترها ولی است آنها به گویی پاسخ مثالبه بطور تند.

توسط متن در گرفته صورت تغییرات پایین تصویر ولیبرکپچادر باشد می تشخیص قابل انسان روباتای

ندارند را آن تشخیص قدرت کامپیوتری .های

CAPTCHA جملهعبارت  Completely Automated Public Turing Test To Tell Computersمخفف

and Humans Apart معنی به و کامپیوتر»بوده از انسان تشخیص برای عمومی اتوماتیک «آزمایش

سالکپچاشد.بامی دانشگاه۲000در در ساختLuis von AhnتوسطCarneige Mellonو همکارانش هو

Yahoo سایت در بار اولین برای و گرفتشد قرار استفاده .مورد

کپچا از استفاده موارد

خواه اشاره آنها مهمترین به ادامه در که دارد امنیت افزایش جهت در زیادی کاربردهای کرد:کپچا یم

وبالگجل و سایت در اسپم نظرات از وگیری

از دررباتعضویتجلوگیری سایتها

پسورد هک از جلوگیری

گروهی 165صفحهفعالیت

کن بحث خود کالسی هم با اینترنتی خرید زمان در مجازی کلید صفحه از استفاده دالیل مورد ید.در

کلید کلیدیمجازی،صفحه درهمصفحه آن روی اعداد که وریاست پرداخت درگاه در گاهی و اینترنتخته

می داده نمایش اطالبانک که است بدافزارهایی با مقابله آن نقش کنید. وارد طریق آن از را خود رمز تا عاتشود

صفحه از میکلیدهایورودی ذخیره را بهفیزیکی بدافزارهاکنند. نوع این از که کامپیوتری از شما اگر مثال طور

ش نصب آن میروی استفاده باشند محرمانهده اطالعات میکردید، وارد که یاای و ایمیل پسورد )مانند کردید

می ذخیره بانکی(، حملهاطالعات اختیار در و میشد قرار کلیدگرفت.کننده تاصفحه است راهکاری مجازی

طریق از را محرمانه اطالعات کلیدشما نکنیصفحه وارد د.فیزیکی
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166صفحه1مسئله

کنید.برای تکمیل را مسئله حل جدول اینترنتی خرید

مسئله شناخت
هایورود

CVV شماره کارت، انقضای تاریخ دوم، رمز کارت، امنیتی2شماره کد ،،

ایمیل

پرداختهاخروجی رهگیری کد

وریتمگال

شروع-0

کردن-1 بانکیشوارد کارت ماره

کارتو-۲ دوم( )رمز اینترنتی رمز کردن ارد

CVVو-3 شماره کردن بانکی2ارد کارت

کرد-۴ کارتوارد انقضای تاریخ ن

کردن-۵ )کپچا(کوارد امنیتی د

خ-۶ ایمیل کردن ریداروارد

پرداخت-7 دکمه فشردن

و-8 سایت توسط اطالعات کاپردازش صورت در حساب از خرید مبلغ بودنکسر فی

موجودی

پرداختارائه-9 رهگیری کد

پایان-10

166صفحه2لهمسئ

می کار انگشت اثر اساس بر که کارمندان خروج و ورود سامانه یک کامبرای را زیر جدول کنید.کند، ل

مسئله انگشتهایورودشناخت اثر

ورودهاخروجی مجوز

الگوریتم

شروع-0

انگشتل-1 اثر مخصوص مکان کردن مس

اینا-۲ غیر در شود باز در است، مجاز کاربر بگر در نشود.صورت از

پایان-3
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کارگاهی 166صفحهفعالیت

مسئلهسامانه کنید.۲و1های مقایسه پردازش و خروجی ورودی، لحاظ از را

مسئله سامانه مجموعه1در ورودی، از شاملای واردها را ... و اینترنتی رمز کارت، پردازشیمشماره کنیم،

مبلغ کسر و شده وارد اطالعات صحت بررسی ازشامل کاربرخرید مسئلهحساب سامانه خروجی رسید1است.

مسئلهاست.پرداخت می۲در گرفته نظر در ورودی عنوان به کارمند انگشت شااثر پردازش بررسیشود. مل

می افزار نرم داده پایگاه در انگشت دراثر شدن باز فرمان خروجی بود،باشد. معتبر صورت انگشتدر اثر ن

باشد.می

167صفحه3مسئله

انرژی تصاویر به توجه کنید.با تکمیل را زیر جداول تجدیدپذیر، های

مسئله بادهایورودشناخت

الکتریسیتههاخروجی

الگوریتم

شروع-0

باد-1 وزش

بادی-۲ توربین چرخش

الکتری-3 انرژی کیتولید

ا-۴ تولید خاناگر شبکه وارد بود، کافی توربین طریق از الکتریکی درنرژی شود گی

کند. استفاده شهری برق توزیع شبکه از صورت این غیر

پایان-۵

مسئله خورشیدهایورودشناخت تابش

الکتریسیتههاخروجی

الگوریتم

شروع-0

خورشید-1 تابش

سلول-۲ طریق از خورشید نور خورشیدیدریافت های

الکتری-3 انرژی کیتولید

ا-۴ تولید الکتریکیاگر خانگینرژی شبکه وارد بود کافی خورشیدی پانل طریق از

شود. استفاده شهری برق توزیع شبکه از صورت این غیر در شود

پایان-۵
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کنید. تکمیل را زیر جدول شده خواسته اطالعات

ورودیسامانهردیف کننده تعیین خروجیسامانه کننده استفاده سامانه

خورشیدی1 خورشیدسلول مبدلتابش

خورشیدیمبدل۲ اندازهسلول گیریواحد

اندازه3 توزیعگیریواحد شبکه و برقیمبدل وسایل

168صفحه4مسئله

نمی و هستند کوچک دو هر باران و قرمنگین صندلی روی نگین بایستند. خود پاهای روی رویتوانند باران و ز

بچه است. نشسته آبی میصندلی مادخواهندها کنند. عوض را خود بچهصندلی تنهار خانه در الگوریتمها است.

بچه جای بتواند مادرشان که کنید کامل طوری را کند.زیر عوض یکدیگر با را ها

168صفحهکنجکاوی

می نشان مسئله نمیمحدودیت باران و نگین وجوددهد با بایستند. خو پای خود پای روی راهتوانند چه این

می شما ذهن به شحلی روی روبه بنویسید.3کلرسد؟

بتوانیدمی خالی صندلی یک کنید.از استفاده کمکی صندلی عنوان ه

مسئله شناخت
جابجاییصندلیهایورود از قبل ها

جابجاییصندلیهاخروجی از بعد ها

الگوریتم

شروع

1-redChairblankChair

۲-blueChairredChair

3-blankChairblueChair

پایان-۴

کارگاهی 169صفحهفعالیت

محل در را روندنما ترسیم برای استاندارد کنید.نماد رسم آن های

پایان و اجراشروع جیخرو-ورودیشرطعملیاتمسیر
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید چهارمراهنمای پودمان سازی

170صفحه5مسئله

بزرگ فرد سن که کنید تکمیل طوری را زیر نمای روند باشیم، داشته را نفر دو سن ناگر را دهد.تر مایش

مس ئلهشناخت

نفرهایورود دو سن

بزرگهاخروجی ترسن

نما روند

170صفحه6مسئله

را آنها گرفته، ورودی از را نفر سه قد اندازه که کنید تکمیل طوری را شده طراحی نزولیبروندنمای صورت ه

کند. مرتب کوچک به بزرگ از یعنی

مسئله شناخت
نفرهایورود سه قد

صوهاخروجی به نفر سه نزولیقد رت

نما روند
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171صفحه7مسئله

رایا هر اینکه فرض با است. شده تشکیل آمده رو روبه جدول در که موادی از رومیزی رایانه رومیزیهر 9نه

دارد؟ وجود نقره و طال گرم چند شما هنرستان رایانه کارگاه در دارد، وزن کیلوگرم

مسئله شناخت
رایانههایورود کارگاهتعداد های

گرمهاجیخرو حسب بر نقره و طال میزان

نما روند

کارگاهی 172صفحهفعالیت

مسئلهداده مرتبط غیر بنویسید.7های را

است. مرتبط غیر موارد سایر و است نیاز مورد نقره و طال میزان فقط

172صفحهکنجکاوی

مسئله۵شکل چه حل است؟بیان ای

می مشخص دریافتی نمره به توجه آموزدکنبا شدهدانش مردود یا اید.قبول

176صفحهکنجکاوی

شکل تصویر واسط8دو از استفاده با همراه تلفن کدام نمایشگر تصویر کنید. مقایسه هم با طراحیرا گرافیکی

است؟ شده

است. شده طراحی گرافیکی واسط از استفاده با راست سمت همراه تلفن نمایشگر تصویر
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177صفحهکنجکاوی

کوچک حروف تفاوتبه چه کنید. توجه دستور این در بزرگ میو بینید؟هایی

می نوشته بزرگ حروف با شارپ سی زبان در دستور هر در کلمات شود.ابتدای

179صفحهکنجکاوی

)شکل کنید ترجمه را شده ظاهر خطای (1۵پیام

No دکمه کنید.روی ترجمه خود کالسی هم کمک به را شده ایجاد خطای و کنید کلیک

می سوال خطا ادامه در است. برنامه در خطا وجود دهنده نشان خطا رامی»شوداین خطا بگیریدخواهید نادیده

کنید اجرا را است شده اجرا خطا بدون که برنامه از نسخه آخرین Yes«و روی بر که صورتی کنیددر کلیک

می اجرا قبلی خطای بدون Noبرنامه روی بر که صورتی در و نمیشود اجرا برنامه کنید د.شوکلیک

180صفحهکنجکاوی

)شکل کنید ترجمه را شده داده نمایش  (1۶خطای

می دستور انتهای در سیمیکالون وجود باشد.انتظار

Columnستون میProjectوLine،File،Description،های نشان را چیزی چه خطا پنجره دهند؟در

ستون توضیحاتنام

Projectپروژهنا خطاستم دارای که ای

Descriptionخطا درباره توضیحی

Fileاست افتاده اتفاق آن در خطا که فایلی

Lineخطاست دارای که فایل از خطی شماره

Columnدارد خطا که خطی از افقی مکان یا ستون شماره

کارگاهی 183صفحهفعالیت

ورودی اعداد کردن زیاد و کم Bبا متد کنید.eepهای پیدا صدا کردن بم و زیر برای را روشی

دارند. باال فرکانس زیر صداهای و کم فرکانس بم صداهای
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کارگاهی 183صفحهفعالیت

زمان مدت و فرکانس با را زیر برنامه نقطعه که موسیقی شنیدن از و کنید کامل شده داده لذتوشتههای اید،

خ هنرآموز از موسیقی ادامه برای بگیرید.ببربد. کمک ود
        static void Main(string[] args)

        { 

            Console.Beep(370, 600);

            Console.Beep(550, 600);

            Console.Beep(370, 600);

            Console.Beep(550, 600);

            Console.Beep(550, 300);

            Console.Beep(590, 300);

            Console.Beep(660, 300);

            Console.Beep(590, 300); 

            Console.Beep(550, 1200);

            Console.Beep(700, 600);

            Console.Beep(660, 600);

            Console.Beep(590, 600);

            Console.Beep(550, 600);

            Console.Beep(490, 300);

            Console.Beep(440, 300);

            Console.Beep(490, 300);

            Console.Beep(660, 300); 

            Console.Beep(550, 1200);

            Console.Beep(370, 600);

            Console.Beep(590, 600);

            Console.Beep(550, 600);

            Console.Beep(490, 600);

            Console.Beep(440, 300);

}        

گروهی 185صفحهفعالیت

برنامه خود گروهی هم کمک دبه نمایش آبی زمینه روی قرمز رنگ با را شما نام که بنویسید ازای پس و هد

شماش گروهی هم نام داده، تغییر قرمز به را نمایش صفحه رنگ ثانیه یک مدت به بوق صدای آننیدن روی را

دهد. نمایش آبی رنگ به
        static void Main(string[] args)

        { 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.Clear(); 

            Console.WriteLine("Mohammad");

    Console.Beep(2000, 1000); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.Clear(); 

            Console.WriteLine("Ahmad");

            Console.ReadKey();

}        
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گروهی هم نام کلید، صفحه از کلیدی فشار با ثانیه یک مکث جای به که دهید تغییر را نمایششبرنامه را ما

ReadKey متد از برنامهدهد. کدهای بین کنید.در استفاده

        static void Main(string[] args)

        { 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.Clear(); 

            Console.WriteLine("Mohammad");

    Console.ReadKey(); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.Clear(); 

            Console.WriteLine("Ahmad");

            Console.ReadKey();

}        

منزل 185صفحهفعالیت

رنگمهبرنا همه از جدولی که بنویسید سیای دهدهای نمایش کنسول در رنگ نام همراه به  .شارپ

        static void Main(string[] args)

        { 

    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White; 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Black; 

 Console.WriteLine("Black"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkBlue; 

 Console.WriteLine("DarkBlue"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 

 Console.WriteLine("DarkGreen"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkCyan; 

 Console.WriteLine("DarkCyan"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkRed; 

 Console.WriteLine("DarkRed"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkMagenta; 

 Console.WriteLine("DarkMagenta"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkYellow; 

 Console.WriteLine("DarkYellow"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGray; 

 Console.WriteLine("DarkGray"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.WriteLine("Blue"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 

 Console.WriteLine("Green"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Cyan; 

 Console.WriteLine("Cyan"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.WriteLine("Red"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Magenta; 

 Console.WriteLine("Magenta"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow; 

IranTooshe.Ir

http://www.hoonarjo.ir/
http://irantooshe.ir
http://irantooshe.ir
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    Console.WriteLine("Yellow"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White; 

 Console.WriteLine("White"); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Gray; 

            Console.WriteLine("Gray");

            Console.ReadKey();

}        

186صفحهکنجکاوی

می نویسی برنامه بدون دادچگونه تغییر را قلم نام و قلم اندازه قلم، رنگ زمینه، رنگ ؟توان

Properties گزینه شده باز منوی از سپس و کرده راست کلیک کنسول پنجره عنوان نوار انتخدر کنیدرا .اب

Colors سربرگ وارد شده باز پنجره میدر سربرگ این در زیر شکل مطابق طریقشوید. از گزینهتوانید

ScreenBackgroundگزینه طریق از و زمینه پس دScreenTextرنگ تغییر و کرده تنظیم را قلم هید.رنگ
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منزل 187صفحهفعالیت

پلهبرنامه که بنویسید تای را شکل مطابق رنگی کند.های رسیم
        static void Main(string[] args)

        { 

    int left=15, top=5; 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Green; 

 Console.SetCursorPosition(left, top); 

 Console.WriteLine("  "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Blue; 

 Console.SetCursorPosition(left -1, top + 1); 

 Console.WriteLine(" "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Yellow; 

 Console.SetCursorPosition(left -2, top + 2); 

 Console.WriteLine(" "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkBlue; 

 Console.SetCursorPosition(left -3, top + 3); 

 Console.WriteLine("        "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Red; 

 Console.SetCursorPosition(left -4, top + 4); 

 Console.WriteLine("         "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Magenta; 

 Console.SetCursorPosition(left -5, top + 5); 

 Console.WriteLine("  "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkGreen; 

 Console.SetCursorPosition(left -6, top + 6); 

 Console.WriteLine(" "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.Gray; 

 Console.SetCursorPosition(left - 7, top + 7); 

 Console.WriteLine("                        "); 

 Console.BackgroundColor = ConsoleColor.DarkYellow; 

 Console.SetCursorPosition(left - 8, top + 8); 

 Console.WriteLine("                        "); 

            Console.ReadLine();

}        
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187صفحهپژوهش

بر کرده، مشاهده را کدها این جدول مایکروسافت راهنمای از استفاده منزلبا فعالیت انجام کنید.ای استفاده
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منزل 189صفحهفعالیت

کنید. کدنویسی کنسول محیط در را ایرانی بزرگ دانشمند سینا ابن مقبره رسم
        static void Main(string[] args)

        { 

    Console.WriteLine(); 

 Console.WriteLine("                                  ▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓"); 

            Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓");

    Console.WriteLine("        ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓ ▓ ▓ ▓ ▓ ▓▓"); 

 Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓"); 

            Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓");

            Console.WriteLine(" ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ▓▓ ▓▓ ▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓"); 

            Console.WriteLine("        

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓");  

            

Console.WriteLine("▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓"); 

            Console.ReadKey();

}        
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193صفحهکنجکاوی

چرا؟ است؟ مناسب مختلف افراد اطالعات نمایش برای برنامه کد تغییر آیا

م افراد اطالعات نمایش برای زیرا برخیر، دوباره تغییرات، ایجاد از بعد بار هر باید اجراختلف، و ترجمه را نامه

کرد.

194صفحهکنجکاوی

ویژگی چه باید چرا؟متغیر باشد؟ داشته هایی

داده ذخیره برای که فضایی شدهبه گذاشته کنار مگوینمیمتغیراستها باشندمینوعدارایمعموالًتغیرهاد.

ذخیره برای انواعیاهدادهو میمختلفبا متغیاستفاده هر مقدشود. یک و نام یک دارای است.ر ار

194صفحهکنجکاوی

سی زبان مترجم برای چرا؟آیا است؟ مهم متغیر نام بودن معنا با شارپ،

تن متغییر نام زیرا است. مهم گذاری نام قوانین رعایت تنها شارپ سی زبان مترجم برای بهخیر، اشاره برای ها

است. حافظه در مکانی

گروهی 194صفحهفعالیت

C کلیدی آموخته#واژگان کنون تا که بنویسید.را اید،

Console،Write،WriteLine،Beep،Main،Class... و

نام خود، گروهی هم کمک دلیلبه ذکر با کرده، مشخص را نامعتبر کهای یادداشت زیر جدول نید.در

اعتبار عدم نامعتبردلیل متغیر نام

فاصله First nameوجود

متغیر نام ابتدای در عدد 1nameوجود

dash کاراکتر از متغیر(-)استفاده نام name-Lastدر

متغیر نام در نقطه کاراکتر از Last.nameاستفاده

متغیر نام در فاصله Blood typeوجود

واژه ifکلید

صفحه منزل 195فعالیت

نام قوانین مایکروسافت، راهنمای از استفاده کنید.با پیدا دیگری گذاری

، + های عالمت از تواند نمی متغیر یک استفا-*،،-درون ... شودو  .ده

می متغیر نامگذاری در که عالمتی عالمتتنها شود استفاده هست(_تواند خط )زیر

متغیر باشنام دار فاصله تواند نمی د.ها

می متغیر یک نام )ابتدای از ش_تواند استفاده ود.(
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گروهی 195صفحهفعالیت

شکلب برگ نمون فیلد هر کنید19رای انتخاب آن برای مناسب نام چند گرفته، نظر در متغیر بررسییک .

نام آیا سیکنید زبان قوانین مطابق شما گروهی هم پیشنهادی است؟های شارپ

متغیر فیلدنام متغیرعنوان فیلدنام عنوان

TelTelFirstNameName

FatherEducationFathers EducationLastNameFamily

GradeAverageGrades AverageBirthdayBirthday

AddressAddressIdNumberId Number

صفحه کارگاهی 196فعالیت

بنویسیدنام شتری کوهان روش به را قبل کارگاهی فعالیت در شده انتخاب بههای برنامه در شوند.تا گرفته کار

متغیر فیلدنام متغیرعنوان فیلدنام عنوان

TelTelfirstNameName

fatherEducationFathers EducationlastNameFamily

gradeAverageGrades AveragebirthdayBirthday

AddressAddressidNumberId Number

196صفحهپژوهش

روش سایر مورد نامدر متداول کنید.های تحقیق گذاری

Hungarian :می گرفته درنظر پیشوند یک موجود شی نوع هر برای روش این بتواندر شی نام روی از تا شود

Pascal Casing روش اساس بر کلمات سایر پیشوندها این از پس و ادامه در برد. پی آن نوع مینوبه .شوندشته

strFirstName

lblFirstName

مار میگونه:نگارش کوچک بزرگ حروف تمام ابتدا نگارش این فاصلهدر سپس و آندرالینهاشوند جایگزینبا

شوند.می

First_name

last_name
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کارگاهی 197صفحهفعالیت

شکلداده برگ نمون کنید.19های بندی دسته را

عددی غیرعددیداده داده

AverageId Number

Grades AverageName

Family

Birthday

Fathers Education

Tel

197صفحهکنجکاوی

برر خود هنرآموز کمک شود؟با انتخاب عددی غیر داده نوع است بهتر ملی کد برای چرا کنید سی

استفاده عددی غیر داده نوع از است بهتر ندارند محاسبات انجام به نیاز که متغیرهایی ملیکبرای کد رد.

شود. انتخاب عددی غیر نوع از است بهتر بنابراین نیست محاسباتی

198صفحهکنجکاوی

می هشداری چه متغیر نام زیر سبز دهد؟خط

م این متغیربه که است است.تعریفعنی نشده استفاده برنامه در ولی شده

198صفحهکنجکاوی

چیست؟ برنامه خطای دلیل

firstName متغیر اینکه دلیل به پیغام میاین ایجاد است نشده شود.مقداردهی

198صفحهکنجکاوی

رفت؟ بین از متغیر نام زیر سبز خط چرا

firstName متغیر از اینکه دلیل WriteLineبه دستور است.در شده استفاده
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کارگاهی 198صفحهفعالیت

خود، هنرآموز کمک عبارتبه و کنید جو و جست مایکروسافت راهنمای در را متغیر  type-safeتعریف

language.دهید توضیح را

type-safe languageزبان میبه اطالق اطمینانهایی که مناسبحشود نوع در عملیات یک که کنند اصل

میداده کار عملی اجرای از قبل زمانی مقطع در کند.ها

201صفحهکنجکاوی

شکل برگ نمون اساس است؟19بر اعشاری کدام و صحیح عددی داده کدام ،

idNumberو صحیح عددی است.gradeAverageداده اعشاری عددی داده

202صفحهکنجکاوی

byte نوع از داده محدودهبرای مایکروسافچه راهنمای از استفاده با است؟ مجاز اعداد از راای خود پاسخ ت

کنید: کامل را زیر جدول کرده، بررسی

داده محدودهنوع

sbyte1۲71۲8تا-

byte0۲۵۵تا

short3۲7۶73۲7۶8تا-

ushort0۶۵۵3۵تا

int۲1۴7۴83۶۴7۲1۴7۴83۶۴8تا-

202صفحهپژوهش

داده sنوع پیشوندهای با کنید.ushortوu(sbyte،ها پیدا هنرجو همراه کتاب در را )

sداده پیشوند با عالمتدادهها دادههای و هستند uدار پیشوند با عالمدادهها بدون هستند.های ت

byte مجاز کنید.sbyteومحدوده مقایسه یکدیگر با را

byte داده اینکه به توجه وبا مثبت اعداد میفقط ذخیره را میصفر آنتوانکند صفادر حداکثرعداد تا ۲۵۵ر

sbyteرا نوع در اما کرد میذخیره ذخیره نیز منفی اعداد اینکه دلیل میبه اعدادشود را1۲7ات-1۲8توان

کرد. ذخیره آن در
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گروهی 202صفحهفعالیت

دلیل دهید. پیشنهاد را مناسب داده نوع زیر متغیرهای از یک هر برای خود، گروهی هم کمک خودابا نتخاب

بنویسید. جدول در را

متغیرمقدارتوضیح دادهنام انتخابنوع دلیل

)سال( 1۶agebyteسن
از کمتر سن از0زیرا بیشتر و

تنیس۲۵۵

تولد 1380yearOfBirthushortسال

از کمتر تولد سال بیشتر0زیرا و

هر۶۵۵3۵از در و نیست

چه و شمسی چه تقویمی

می جواب دهد.میالدی

تا تهران مسافت

)کیلومتر( مشهد
897distanceushort

از کمتر مسافت بیشتر0زیرا و

ایران۶۵۵3۵از در کیلومتر

نیست

دمای سردترین

شده ثبت

گراد( )سانتی

89-temperaturesbyt

یا صفر زیر از ممکن دما زیرا

از کمتر اما باشد صفر باالی

بیشت-100 نیست100ازریا

آموز دانش قد

متر( )سانتی
1۶۵staturebyte

از بیشتر و صفر از کمتر قد زیرا

نیست۲۵۵ متر سانتی

جهان جمعیت

)نفر(
7۵00000000worldpopulationlong

محدوده در جهان جمعیت زیرا

int از است.بیشتر

204صفحهکنجکاوی

ا استفاده دلیل زیر عبارت fدر نویسه خواز رخ چه شود حذف نویسه این اگر چیست؟ عدد از داد؟بعد هد

floatبرای نوع از اعشاری عدد کنیم مشخص اعداداینکه فرض پیش صورت به شارپ سی زیرا عشاریااست،

double نوع از میرا نظر fدر نویسه از استفاده عدم صورت در میگیرد. مواجه زیر خطای یمشوبا
Cannot convert source type ‘double’ to target type ‘float’

ن اینکه معنی doubleبه نوع از منبع داده نمیوع و floatاست به را آن کرد.توان تبدیل
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کارگاهی 204صفحهفعالیت

( الکتریکی بار کولن یک در الکترون تعداد محاسبه عد6.24150975E18برای و زمین کره جمعیت از(، پی د

می استفاده متغیر نوع شود؟کدام

متغیرمتغیر نوع

الکتریکی بار کولن یک در الکترون doubleتعداد

زمین کره longجمعیت

پی floatعدد

کارگاهی 206صفحهفعالیت

فیلد نوعFathers Educationبرای و متغیر نام برای پیشنهادی چه هنرجو اطالعات برگ نمون دارید؟ددر اده

fatherEducation متغیر: نام

داده: charنوع

207صفحهکنجکاوی

ستور اجرای چیست؟;Console.WrileLine (( char) 65)حاصل

A نویسه چاپ

گروهی 207صفحهفعالیت

می استفاده منطقی داده از متغیر کدام برای هنرجو، اطالعات برگ نمون گروهدر هم برای دلیلشود؟ خود ی

بیاورید.

تحصیلی □مردود□قبول:وضعیت

نوع از متغیری تعریف نیازمند که ببرید نام روزمره زندگی در داده دو خود، گروهی هم کمک است.با منطقی

مرد □زن□جنسیت:

متاهل تاهل: □مجرد□وضعیت
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید چهارمراهنمای پودمان سازی

صفحه منزل 209فعالیت

هبرنامه نام برای دهد. نمایش مناسب شکل به گرفته، را هنرجو سه معدل و نام که بنویسید فضایای ۲0نرجو

فضایست معدل برای و بگیرد.۵ونی نظر در چپ سمت از تراز ستونی

       static void Main(string[] args)
       { 
           string name1, name2, name3;
   double avg1, avg2, avg3; 
 Console.Write("Enter Name 1: "); 
 name1 = Console.ReadLine(); 
 Console.Write("Enter Score1: "); 
 avg1 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 Console.Write("Enter Name 1: "); 
 name2 = Console.ReadLine(); 
 Console.Write("Enter Score1: "); 
 avg2 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
 Console.Write("Enter Name 1: "); 
 name3 = Console.ReadLine(); 
 Console.Write("Enter Score1: "); 
 avg3 = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
           Console.WriteLine("1) Name: {0,-20} Score: {1,-6}", name1, avg1);
           Console.WriteLine("2) Name: {0,-20} Score: {1,-6}", name2, avg2);
           Console.WriteLine("3) Name: {0,-20} Score: {1,-6}", name3, avg3);
           Console.ReadKey();

}       
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