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 WPF,Entity Data Model پيشرفته #Cعنوان دوره: 
 

طول زمان برگزاري دوره 
عملي نظري نوع 

 45 تعداد ساعت:   Linq و   مقدماتي#C  پيشنياز: 
 

سرفصل و ريز محتوا رديف 
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 و روشهاي برنامه نويسي و استفاده از آن: WPFتوضيح در مورد ويژگيهاي 
 WPF : Stand Alone, XBAP- شرحي در مورد انواع پروژه هاي 

 Windows Forms با پروژه هاي WPF- تفاوتهاي عملي يك پروژه 
  و چگونگي كامپايل و ايجاد فايلهاي خروجي نهايي. WPF- حداقل عناصر، اجزا و فايلهاي يك پروژه 

 Code behind و ارتباط آنها با WPF و چگونگي كاربرد آنها در XAML- شرحي در مورد ساختار فايلهاي 
:  WPF- شرحي در مورد عناصر و كنترلهاي پنجره ها و صفحات 

Content controls- Headered content controls- ItemsControl controls 
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: Windowآشنايي اوليه با كالس 

 VStudio 2010 در محيط WPF- ايجاد يك پروژه 
- آشنايي با كاربرد اوليه رنگها و كالسهاي مربوطه: 

Color- Brushes- SolidColorBrush- GradientBrush 
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: XAMLآشنايي اوليه با 
  XAML- آشنايي با ساختار درختي اشياء در 

 XAML با استفاده از عناصر WPF در ايجاد ساختارهاي درختي  Object element Syntax- چگونگي كاربرد 
 Property Element Syntax ، حالت Object Element هاي عناصر: حالت معمولي Attribute- روشهاي نوشتن 

 Attached Property در كالسي ديگر: Attribute- استفاده از خاصيت يك كالس به عنوان 
 XAML، معرفي و كاربرد كالسهاي پروژه در XAML- طريقه معرفي فضاهاي نامي در 
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: LayOut- آشنايي با انواع 
Grid- StackPanel- WrapPanel- DockPanel- Canvas- UniformGrid 

- تنظيم اندازه عناصر، آشنايي با خواص: 
Width, Height, MinWidth, MinHeight 

- تنظيم تراز عناصر و محتويات آنها: 
HorizontalAlignment, VerticalAlignment, HorizontalContentAlignment, VerticalContentAlignment 

 Padding, Margin- كار با تنظيمات 
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: Content Controlsآشنايي با كنترلهاي محتوا، - 
Label, Button, CheckBox, RadioButton,ScrollViewer 

: Window- آشنايي با متدها و خواص زير از كالس 
Show, ShowDialog, Hide, ShowInTaskBar, WindowStartupLocation 

  براي ايجاد يك پنجره فرزندOwnerاستفاده از خاصيت 
 

: HeaderContent Controls  - آشنايي با كنترلهاي سرتيتر-محتوا
GroupBox, Expander 

- آشنايي با كنترلهاي عنصري: 
ListBox, ComboBox 

- در مورد كنترلهاي فوق آشنايي با نحوه استفاده از رويداد هاي پيش فرض آنها 
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آشنايي با ساير كنترلها، خواص و رويداد پيش فرض آنها: 

TextBox, TextBlock, Menu, ToolBar, ProgressBar, Slider 
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 Resourcesكار با منابع، 

 Static & Dynamic Resources- منابع ثابت و پويا 
 XAML- كاربرد از طزيق كد و 

 مثل تصاوير Assembly Resources و كار با Image- آشنايي با كنترل 
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ها Styleكار با 

 -Named Styles, Targeted Styles 
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 Control Templatesكار با 
 براي مشخص كردن چگونگي نمايش كنترلها  Control Templates-  استفاده از 
 Control Template در تعريف يك TargetType- استفاده از 
 Control Template در تعريف يك ContentPresenter- استفاده از 
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مقيدسازي عناصر: 
 Binding و توسط كد (ايجاد XAML در MarkUp Extension- مقيدسازي يك عنصر به خاصيتي از يك عنصر ديگر: با استفاده از 

Object (
: Binding Direction- آشنايي با جهت مقيدسازي 

OneWay, TwoWay, OneWayToSource, Default 
- حذف/پاك كردن يك مقيد سازي 

 XAML در كد و در DataContext- مقيد سازي به يك كالس، استفاده از 
 در اين رابطه: ComboBox و ListBox از يك كالس، آشنايي با خواص <List<T- مقيدسازي به كلكسيونهاي    ژنريك مثل 

ItemsSource, DisplayMemberPath 
  ListBox در پنل براي مقيد شدن كنترلهاي داخل پنل به شيء انتخاب شده از DataContext- تعريف 

 (Window.Resources)    به عنوان منبع پنجره يا پنلData Templates- استفاده از 
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 Page Navigation Programsها، Page كار با 

ها Frame- كار با 
 براي حركت بين ژنجره ها توسط كد NavigationService- استفاده از كالس 

- ارسال اطالعات به صفحه مقصد، اخذ اطالعات از يك صفحه 
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 XAML Browser Applications (XBAP) در مرورگر wpf- كار با پروژه هاي 
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