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درس دوم :اولین برنامه یونیورسال خود را بسازید!
مقدمه:
در درس قبل ،پیش نیازهای الزم برای شروع برنامه نویسی و ساخت اپلیکیشن های یونیورسال را آموزش دادیم .اگر تمام پیش نیاز
های الزم را آماده کرده اید وقت آن است که اولین برنامه یونیورسال خود را بنویسید .اما قبل از شروع به توضیح دو مورد از مواردی
که کاربران در بخش کامنت های درس قبل عنوان کردند ،می پردازم.
-

خیلی از کاربران در نصب ویژوال استودیو و همچنین دریافت ابزار الزم برای نوشتن اپلیکیشن یونیورسال در ویژوال
استودیو مشکل داشتند .بعد از نصب ویژوال استودیو شما باید کامپوننت یونیورسال را نیز بر روی اپلیکیشن نصب
نمایید .اما آپدیت آخر ویژال استودیو همراه با این ابزار ارائه شده است و شما نیاز به نصب جداگانه این ابزار ندارید.
بنابراین کافیست شما از طریق این لینک وارد سایت مایکروسافت شده و بر روی  Visual Studio 2015کلیک کرده،
نسخه  Enterprise 2015را انتخاب کرده و گزینه  ISOرا عالمت بزنید و در نهایت بر روی دکمه دانلود کلیک نمایید .عکس
های زیر مراحل این کار را نشان می دهد:
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نکته :البته با توجه به اینکه این نسخه پولی است باید آن را کرک کنید ،بنابراین با یک جستجو در اینترنت می توانید کرک آن را به
راحتی پیدا کنید.
نکته :هنگام نصب باید به اینترنت متصل باشید ممکن است در هنگام نصب مواردی نیز از طریق اینترنت دانلود شود.
-

مورد بعدی که کاربران زیادی به آن اشاره می کردند فاصله دروس است که هر یک هفته یک بار قرار است منتشر شود.
به دو دلیل این فاصله نباید کمتر باشد و باید حفظ شود .دلیل اول این که درس های پیش رو به تدریج سنگین تر شده
و نیاز به تمرین بیشتر دارید و این زمان یک هفته ای زمان مناسبی برای تمرین است .دوم این که حدود یک سوم دوره
که طی شد شما با اطالعاتی که کسب کرده اید می توانید اپلیکیشن های زیادی را بسازید و الزم نیست تا آخر دوره صبر
کنید تا اپلیکیشن نویسی را شروع کنید .دروس بعدی به شما کمک می کنند که برنامه های خود را به صورت حرفه ای
تر بنویسید و امکانات بیشتری به اپلیکیشن خود اضافه کنید.

بهتر است بیشتر از این مقدمه را کش ندهیم و نوشتن اولین برنامه یونیورسال خود را آغاز کنیم.

نوشتن اپلیکیشن یونیورسال !: Hello World
برنامه ای که در این درس قرار است بنویسیم  Hello Worldنام دارد .یک دکمه در صفحه قرار می دهیم که با کلیک بر روی آن قرار
است عبارت  Hello Worldبر روی صفحه ظاهر شود .قطعا این ساده ترین برنامه ای است که می توانیم بنویسیم .پس ویژوال
استودیو را اجرا کنید و به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید.
در ابتدا باید در ویژوال استودیو یک پروژه جدید ایجاد کنیم .برای این کار راههای زیادی داریم اما ساده ترین کار این است که از منوی
 Fileگزینه  New Projectرا انتخاب کنیم .در پنجره ای که باز شده است از منوی سمت چپ مسیر زیر را طی می کنیم:
Templates > Visual C# > Windows > Windows Universal
و در بخش سمت راست بر روی اولین گزینه یعنی ) Blank App(windows Universalکلیک کنید.
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پایین پنجره جایی است که می توانید نام پروژه و محل ذخیره سازی آن را تعیین کنید .می توانید نام پروژه را  Hello Worldتعیین
کنید و بر روی  OKکلیک کنید .کمی صبر کنید تا پروژه جدید ایجاد شود.

نترسید! شاید اجزای زیادی در صفحه ببینید .به تدریج به تمام بخش ها خواهیم پرداخت و همه موارد را یاد خواهید گرفت .در سمت
راست صفحه شما پنجره  Solution Explorerرا می بینید .این پنجره نمایشگر تمام فایل های شماست و با این بخش زیاد سر و
کار خواهید داشت .در همین پنجره بر روی  MainPage.xamlدوبار کلیک کنید.

پنجره ای در بخش سمت چپ باز می شود که از دو قسمت تشکیل شده است .بخش باالیی فضایی مخصوص طراحی اپلیکیشن و
جا گذار ی عناصر در اختیار شما قرار داده است و بخش پایینی که محلی برای کد نویسی  Xamlاست مکمل فضای باالیی است .در
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بخش  Xamlکنترل بیشتری بر روی عناصری که در بخش طراحی قرار می دهید ،دارید و می توانید ویژگی های المان های موجود
در بخش طراحی را در بخش  Xamlتعیین کنید .در مثالی که قرار است جلوتر آموزش دهیم با این بخش به خوبی آشنا می شوید.

در بخش باالی سمت چپ پنجره می توانید انتخاب کنید که نرم افزار خود را در چه ابعادی ببینید .در حالت عادی گزینه  5اینچ
انتخاب شده است اما شما می توانید اعدادی مثل  6اینچ 8 ،اینچ 12 ،اینچ و  ...تا  42اینچ را انتخاب کنید .در کنار همین بخش می
توانید حالت صفحه نمایش افقی یا عمودی را انتخاب کنید .این دو مورد به شما اجازه می دهد طراحی اپلیکیشن خود را در تمام
سایزهای موبایل ،تبلت ،لپ تاپ و  ...در دو حالت افقی و عمودی ببینید و طراحی اپلیکیشن خود را بررسی کنید.

در بحش پایین سمت چپ بخش طراحی شما می توانید تعیین کنید محیط کار ویژوال استودیو را چه زومی ببینید .این مورد ربطی
به طراحی اپلیکیشن شما ندارد و فقط زوم بر روی محیط کاربری را تعیین می کند .شما هر موقع که نیاز داشتید می توانید آن را
تغییر دهید.

WINPHONE.IR

همانطور که گفتیم شما می توانید عناصر دلخواه خود را در بخش طراحی قرار دهید .شما المان های زیادی مانند دکمه ،ورودی متن،
گزینه های انتخاب و  ...را می توانید به سادگی در بخش طراحی قرار دهید .برای این کار بخشی وجود دارد به نام  ToolBoxکه
تمامی این المان ها در آن قرار دارد و شما هر عنصری که نیاز داشتید را می توانید از این بخش انتخاب کنید و در بخش طراحی قرار
دهید .برای دیدن بخش  ToolBoxهمانند تصویر زیر می توانید بر روی گزینه  ToolBoxکه در نوار کناری و سمت چپ بخش طراحی
قرار دارد کلیک کنید.

WINPHONE.IR

اگر اولین بار است که بخش  ToolBoxرا باز می کنید ممکن است لود شدن تمام المان ها کمی طول بکشد .شما سه دسته عنصر
دارید که می توانید در هر کدام به تعدادی از المان ها دسترسی پیدا کنید .به عنوان مثال در بخش Common XAML Controls
می توانید عنصرهایی مانند دکمه ،چک باکس ،تصویر و  ...را ببینید.

برای شروع با ماوس عنصر ( Buttonدکمه) را بر روی صفحه طراحی بکشید .می بینید که دقیقا در محل ماوس دکمه در بخش طراحی
قرار می گیرد .شما می توانید هر موقع که خواستید محل دکمه را عوض کنید.
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همانطور که در ابتدا و معرفی این بخش گفته بودیم بخش پایینی یا همان  Xamlمکمل بخش باالیی است .با اضافه کردن این دکمه
به بخش طراحی یک خط جدید در بخش  Xamlایجاد شد که به صورت کد  Xamlمشخصات دکمه را به ما نشان می دهد.

کد های  Xamlشباهت بسیار زیادی به زبان برنامه نویسی  HTMLدارد .شاید برای شما سوال پیش بیاید که بخش  Xamlچه فایده
ای دارد؟ این بخش در آینده نزدیک که تبدیل به یک برنامه نویس حرفه ای شدید بسیار به کار شما می آید .زمانی که شما می
خواهید کنترل ها و عناصر پیچیده ای بر روی بخش طراحی قرار دهید باید با استفاده از کد نویسی  Xamlاین کار را انجام دهید .در
واقع این بخش به شما انعطاف بسیار بیشتری نسبت به بخش طراحی یعنی بخش باالیی می دهد.
دقت کنید که ما یک دکمه در بخش در طراحی ایجاد کردیم و در بخش  XAMLکد مربوط به آن قرار داده شد .این کد بعضی ویژگیهای
دکمه را نشان می دهد .به عنوان مثال این دکمه یک نام دارد با نام  buttonکه به صورت زیر نمایش داده شده است:
"x:Name="button
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و همچنین متن روی دکمه را نیز می توانید در این بخش ببینید که به این صورت مشخص شده است:
"Content="Button

و همچنین دیگر ویژگی هایی مربوط به محل قرار گیری دکمه در صفحه طراحی نیز در این کد قرار دارد .به عنوان مثال  Marginنشان
می دهد که این دکمه که در وسط بخش طراحی قرار گرفته است از هر طرف چه میزان فاصله دارد .برای بنده اعداد  Marginبه این
صورت است:
Margin="136,57,0,0

که به این معنی است که از سمت چپ  136پیکسل و از سمت باال  57پیکسل فاصله دارد .بنابراین محل قرار گیری دکمه در صفحه با
همین  Marginمشخص شده است .چون مقدار  Horizontal alignmentبرابر  leftیعنی چپ قرار داده شده است یعنی محل قرار
گیری دکمه را باید از لبه سمت چپ و باال تعیین کنیم به همین دلیل دو عدد دوم  Marginصفر است .اگر Horizontal alignment
را برابر  rightقرار دهیم باید فاصله دکمه را از سمت راست و باال تعیین کنیم.
حال که ویژگیهای مربوط به کد دکمه در  Xamlرا یاد گرفتید می توانید اولین تغییر را در آن بدهید .اکنون نام دکمه را به
 ClickMeButtonتغییر دهید .نام هر عنصر مهمترین بخش هر عنصر است .شما در بخش کد نویسی  C#که در ادامه خواهید دید
با نام عناصر به آن عناصر دسترسی پیدا خواهید کرد .در نام عنصر نمی توانید از کاراکتر فاصله استفاده کنید.

حال متن روی دکمه را  Click Meقرار دهید .برای این کار باید ویژگی  Contentرا برابر با  Click Meقرار دهید .می بینید که به
محض تغییر متن روی دکمه در بخش طراحی تغییر می کند.
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در برنامه ویژوال استودیو بخش دیگری نیز وجود دارد که می توانید ویژگی های عناصر را تغییر دهید .این بخش  Propertiesنام
دارد که در سمت راست برنامه ویژوال استودیو و در زیر بخش  Solution Explorerقرار دارد.

شما می توانید در این بخش نیز به تمام ویژگی های عنصر دسترسی داشته باشید و در صورت الزم آنها را تغییر دهید .مثال متن روی
دکمه را که در بخش  Xamlتغییر دادیم در این بخش نیز قابل تغییر است و می توانید آن را به  Click Thisتغییر دهید (عکس باال).
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می بینید که برای دسترسی به ویژگی های هر عنصر و تغییر آنها دو راه داریم .یکی بخش  Xamlکه در ابتدا به آن اشاره کردیم و
دیگری پنجره  Propertiesکه دسترسی راحت تر و مرتب تری دارد .اما اگر می خواهید یک برنامه نویس حرفه ای شوید سعی کنید
تغییرات را فقط و فقط از طریق بخش  Xamlانجام دهید و به این بخش تسلط زیادی پیدا کنید.
می توانید ببینید که با تغییر مقدار  Contentبه  Click Thisمقدار این ویژگی در  Xamlو در بخش طراحی نیز تغییر می کند .این
 3قسمت کامال به هم متصل هستند و هر تغییری در هر  3قسمت اتفاق می افتد.
حال یک کنترل دیگر به صفحه اضافه می کنیم .برای برنامه  Hello Worldعالوه بر دکمه که اضافه کرده ایم به یک  TextBlockنیز
نیاز داریم .بنابراین از بخش  ToolBoxبا ماوس یک  TextBlockبه بخش طراحی بکشید .همانطور که انتظار داریم یک خط کد نیز
در بخش  Xamlاضافه می شود .نام این عنصر را از طریق  Xamlو یا پنجره  Propertiesبه  ResultTextBlockتغییر دهید و سایز
متن آن را از طریق پنجره  Propertiesبه عدد  48تغییر دهید.

کاربرد عنصر  TextBlockنمایش پیغام و متن دلخواه شما در اپلیکیشن است .قرار است برنامه را طوری طراحی کنیم که هنگامی که
کاربر بر روی دکمه کلیک کرد عبارت  Hello Worldبه نمایش در بیاید.
همانطور که گفتیم پنجره  Propertiesو کدهای  Xamlیکی هستند .با نگاهی به کد  TextBlockدر بخش  Xamlمی بینیم که سایز
فونت در آنجا  64است اما در پنجره  Propertiesما سایز را بر روی  48قرار داده بودیم! ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید
این تفاوت به چه علت است؟ در واقع تفاوتی نیست و این دو عدد یکسان هستند فقط واحد مختلفی دارند .عدد  64که در Xaml
قید شده است بر حسب پیکسل است ولی عددی که در بخش  Propertiesاست واحد دیگری دارد که  1/72اینچ است و برابر با
همان  64پیکسل است.
این بحث کمی پیچیده است! به دلیل اینکه قرار است برنامه تولیدی ما یونیورسال باشد نمی توانیم مقادیر را بر حسب اینچ بدهیم
زیرا در یک صفحه نمایش بزرگ با رزولوشن پایین و یا بالعکس شکل برنامه و اندازه ها بسیار نامتعارف خواهند شد .ما به یک واحد
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اندازه گیری جدید نیاز داریم که هم سایز صفحه نمایش و هم رزولوشن را در بر بگیرد و با تغییر این دو متغیر شکل برنامه ثابت باشد
(بعدا در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد).
هر عنصر ،تعدادی رویداد یا به عبارت بهتر  Eventدارد .رویداد یا  Eventدر واقع اتفاقاتی است که کاربری که از اپلیکیشن استفاده
می کند آنها را صدا می کند .به عنوان مثال کاربر می تواند روی یک دکمه کلیک کند یا در گوشی های لمسی تپ کند .کلیک کردن بر
روی دکمه باعث یک رویداد یا  Eventخواهد شد .یا فرض کنید بر روی یک تصویر دوبار کلیک کند این مورد نیز یک  Eventبرای
تصویر است .ما می توانیم در زبان  C#بگوییم که هنگامی که کاربر بر روی این دکمه کلیک کرد به عنوان مثال یک سری محاسبات
انجام بده و نتیجه را بر روی صفحه چاپ کند.
برای برنامه مورد نظر ما ،الزم داریم که هنگامی بر روی دکمه کلیک کردیم عبارت  Hello Worldبر روی صفحه چاپ شود .بنابراین باید
 Eventکلیک دکمه را فعال کنیم .برای دیدن  Eventهای دکمه ،کافیست دکمه را انتخاب کنیم و در پنجره  Propertiesبر روی عالمت
رعد و برق کلیک کنید.

یک لیست از  Eventهای دکمه نمایان می شود که اولین ایتم لیست همان  Eventکلیک است .برای فعال سازی آن در فضای خالی
جلوی آن دوبار کلیک کنید.

با این کار پنجره جدیدی باز می شود که عنوان آن  MainPage.xaml.csاست .این پنجره را شما اولین بار است که می بینید و
درواقع این پنجره جایی است که شما کدهای  C#می نویسید و مغز اپلیکیشن شما در این قسمت جریان دارد .اصطالحا به این
صفحه  Code behindگفته می شود و به معنای این است که این صفحه یعنی  Mainpage.xaml.csو صفحه قبل که در آن
طراحی اپلیکیشن را انجام می دادیم یعنی  Mainpage.xmlبه هم مرتبط هستند .در واقع  Mainpage.xmlبخشی است که در آن
طراحی اپلیکیشن انجام می شود و انجام محاسبات ،اجرای توابع و اتفاقات اصلی برنامه در بخش  Mainpage.xaml.csرخ می
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دهد .این دو فایل به هم متصل هستند و در مجموع تشکیل پروژه مورد نظر شما را می دهند .همینطور در بخش Solution
 Explorerمی بینید که فایل  Mainpage.xaml.csزیر مجموعه فایل  Mainpage.xamlاست.

خب! کاری که تا االن انجام دادیم این است که  Eventکلیک دکمه را فعال کردیم ،با این کار به پنجره جدیدی هدایت شدیم .در این
پنجره یک تابع برای  Eventما ایجاد شده است که هر دستوری در آن بنویسیم به این معنی است که کاربر اگر روی دکمه کلیک کرد
تمام دستورات این تابع اجرا شود .این تابع در واقع با فعال کردن  Eventکلیک دکمه به صورت خودکار ایجاد شده است.

به بقیه بخش های این صفحه کار نداشته باشید .کادر قرمز در تصویر باال تابعی است که با فعال کردن  Eventکلیک دکمه ایجاد
شده است و هر دستوری که ما در آن بنویسیم با کلیک بر روی دکمه برای کاربر اجرا خواهد شد.
ما اکنون می خواهیم یک دستور بنویسیم که با کلیک بر روی دکمه متن عنصر  TextBlockعبارت  Hello Worldشود .برای این کار
باید دستور زیر را بنویسیم.
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این دستور یک خطی به این معنی است که مقدار  Textعنصر  ResultTextBlockرا برابر با ! Hello Worldقرار بده .البته این دستور
وقتی اجرا می شود که بر روی دکمه کلیک شود.
تمام شد! ما اکنون اولین برنامه یونیورسال خود را نوشتیم .حال وقت آن است که برنامه ای که نوشتیم را تست کنیم .برای تست شما
راه های زیادی دارید.


می توانید برنامه را در کامپیوتر اجرا کنید و عملکرد آن را ببینید.



می توانید  Emulatorیا شبیه ساز را اجرا کنید که پیش نیاز آن پشتیبانی از  Hyper-Vدر دستگاه شماست که در درس
قبل مفصل در رابطه با آن توضیح دادیم .و ا لبته به صورت پیش فرض بر روی ویژوال استودیو نصب نیست و باید آن
را نصب کنید.



یا اینکه می توانید گوشی ویندوزی خود را نصب کنید و اپلیکیشن بر روی گوشی شما اجرا شود.

که راه اول از همه ساده تر ،سریعتر و بی دردسر تر است .در آینده که توانستیم یک برنامه کامل بسازیم و خواستیم اپلیکیشن خود را
عالوه بر کامپیوتر در موبایل هم تست کنیم تا از عملکرد آن اطمینان یابیم می توانیم روش سوم را هم انجام دهیم.
برای اجرا برنامه در کامپیوتر کافیست بر روی عالمت مثلث سبز رنگ که در باالی برنامه در کنار کلمه  Local Machineهست کلیک
کنید.

اما اگر بر روی مثلث کوچکتر که در سمت راست  Local Machineو رو به پایین است کلیک نمایید گزینه های مختلفی را می بییند
که می توانید برنامه خود را اجرا نمایید این گزینه ها همان مواردی است که در باالتر توضیح داده شد .شما همان مقدار اولیه یعنی
 Local Machineکه به معنی این است که می خواهید برنامه را روی کامپیوتر خود اجرا نمایید ،انتخاب کنید .حال بر روی مثلث
سبز رنگ کلیک نمایید .برنامه باید به شکل زیر برای شما اجرا شود:
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اگر بر روی دکمه کلیک کنید همانطور که انتظار داریم متن  TextBlockبه عبارت ! Hello Worldتغییر می یابد.

نکته :اگر خواستید برنامه را بر روی شبیه ساز یا  Emulatorاجرا نمایید باید بر روی مثلث سمت راست گزینه Local Machine
کلیک نمایید و عبارت آخر یعنی  Download new emulatorرا کلیک کنید .با زدن این گزینه وارد سایت مایکروسافت می شوید و
باید شبیه ساز را دانلود و نصب نمایید .اما فعال این گزینه پیشنهاد نمی شود.

جمع بندی:
ما اولین برنامه خود را نوشتیم اما حین نوشتن این برنامه مسائل بسیار را آموختیم .فهمیدیم که در بخش طراحی نرم افزار سه بخش
در اختیار ما است .بخشی که می توانیم عنصر دلخواهمان را با ماوس به این بخش کشیده و عناصر را قرار دهیم .بخش دوم بخش
کد نویسی  Xamlبود که به ما اجازه میداد به بعضی از ویژگی های عنصر مورد نظرمان دسترسی پیدا کنیم و در نهایت بخش سوم
بخش  Propertiesبود که به ما اجازه میداد به تمام ویژگی های عنصر مورد نظر دسترسی پیدا کنیم .این سه بخش در فایل
 MainPage.Xamlقرار داشت.
در ادامه با  Eventها آشنا شدیم که اجازه میداد رفتار کاربر را دریافت کنیم .کاربر اگر بر روی دکمه کلیک کرد چه اتفاقی رخ دهد و باید
چه دستوراتی اجرا نماییم.
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و در پایان فهمیدیم که باید کد نویسی  C#و در واقع اپلیکیشن نویسی را در فایل  MainPage.Xaml.csبنویسیم .تابعی در این
فایل به دلیل فعال کردن  Eventکلیک دکمه ایجاد شده بود و ما در این تابع دستوری نوشتیم که عبارت  TextBlockرا با زدن دکمه
تغییر دهد .این فایل یعنی  MainPage.xaml.csو فایل  Mainpage.xamlدر واقع با همدیگر یک مجموعه هستند و ارتباط دارند.
اگر حس می کنید مواردی است که هنوز برای شما گنگ است طبیعی است ،زیرا در درس امروز مسائل بسیار زیادی به صورت یکجا
آموختید و تمام این مسائل ،موارد پایه ای و مهمی بوده اند .طبیعتا تمرین بیشتر درس امروز و حتی مطالعه چند باره این درس باعث
می شود که مفاهیم را بهتر درک کنید .در درس های بعدی نیز به این موارد حتما برخورد خواهیم کرد و دوباره نیز توضیح خواهیم
داد تا به تدریج در ذهن شما حک شود.
در درس آینده به همین تمرین  Hello worldبرخواهیم گشت و به صورت موشکافانه تری به موارد دیگری از آن خواهیم پرداخت
که از حوصله درس امروز خارج بود.
پایان قسمت دوم/.
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