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نمره0.5–تمرین دوم 
• End of Session 1
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PRACTICE 2

.ددیگر ایجاد نمایید و در آن مطلب آموزشی  و با توجه به آنچه آموختید ظاهر آنرا درست کنی htmlیک صفحه •

.که به صفحه اول  لینک شودقراردهیددر باالی صفحه یک تصویر •

داشتید را به همراه روش شماره گزاری که در درس آموختید ایجاد کنیدترمکه در این درسهاییاز لیستی•

( ر لینک میشودهمان تصویری که به صفحه دیگ) یک لینک ایجاد کنید که از پایین صفحه به تصویر باالی صفحه •
برگردد



لعملدستور )پرزنتیشنبرای هر تمرین مطابق فایل  خود را تکالیف( ا
ا آپلوددر بخش مربوط HTMLدر قالب فایل  ت نمرره بررای 0.40کنید 

یررررررن  ریررررررق بدسررررررت مرررررری آیررررررد ا ز  ا . هررررررر تمرررررررین 
ز 0.10در جلسه حل تمرین آنها را در کالس شرر  دهیرد ترا  نمرره ا

.این  ریق بدست می آید

• End of Session 1
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INSTRUCTIONS

مهلت ارسال تا یک روز قبل از جلسه کالس است•

ارسال با تاخیر و یا ارائه با تاخیر نمره ندارد•

گر مورد تنها فایلهایی که از بخش مربوط در سایت ارسال شوند پذیرفته میشوند، از ایمیل کردن و ارسال با روش های دی•
.قبول نیستند

(.نمره منفی خواهد داشت)از قراردادن مسائلی که تدریس نشده در پاسخ ها خود داری کنید •



SAMPLE ANSWER
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<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title> کاریرزومه </title>

<style type="text/css">

h4 {color: blue; text-transform: capitalize;}

li {font-size: 12pt; }

</style>

</head>

<body dir="rtl">

<a href="exercise1.html" id="top"><img src="back.jpg" alt="back"></a>

<h1> شارپسیدردادهنوعومتغیرانواع </h1>

<h2> شارپسیدرمتغیرهاانواع </h2>

<p> جهتکههستندنامهاییمتغیرهاشارپسیزباندر <span style="color: red;"> دادههانگهداری </span> میشوندانتخاب زیرمثالدر . message عبارتکهاستمتغیرینام “Hello World!!” استکردهذخیرهخوددررا . 

میشویمآشنابیشترشارپسیدرمتغیرهاباادامهدر .</p>

<h3> شارپسیمتغیرهایدرارجاعیهایداده </h3>

<p> کنندنمیذخیرهخوددرمستقیمارااطالعاتشارپسیدرمتغیرهااین،استمشخصدادهنوعایننامازکههمانطور دارندمینگهخوددرراشدهذخیرهآنجادردادهکهحافظهازمحلیبلکه . .</p>

<p> شدهاندتعیینشارپسیکتابخانههایدرقبالدادههانوع انواعازبرخیبررسیبهاینجادر . <b>Data type</b> میپردازیمها :</p>

<h4>Byte</h4>

<p> میکنداشغالراحافظهدرفضابیت۸وکردهذخیرهخوددررا۲۵۵تا۰بینصحیحاعداددادهنوعاین .</p>

<h4>Sbyte</h4>

<p> بیناعدادمیتوانددادهنوعاین - تا۱۲۸ + کندذخیرهحافظهبیت۸دررا۱۲۸ .</p>

<h4>Short</h4>

<p> بینصحیحاعداددادهنوعاین - تا۳۲۷۶۸ + میکنداشغالراحافظهدرفضابیت۱۶وکردهذخیرهخوددررا۳۲۷۶۸ .</p>

<h4>int</h4>

<p> بینصحیحاعداددادهنوعاین - تا۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ + میکنداشغالراحافظهدرفضابیت۳۲وکردهذخیرهخوددررا۲۱۴۷۴۸۳۶۴۸ .</p>

<h4>Uint</h4>

<p> تا۰بینصحیحاعداددادهنوعاین + کندمیاشغالراحافظهدرفضابیت۳۲وکردهذخیرهخوددررا۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵ پسوندازبایدنیزنویسیکدهنگامدر . u شوداستفاده .</p>

<h4>Long</h4>

<p> بینصحیحاعداددادهنوعاین - تا۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴ + کندمیاشغالراحافظهدرفضابیت۶۴وکردهذخیرهخوددررا۹۲۲۳۳۷۲۰۳۶۸۵۴ پسوندازبایدنیزنویسیکدهنگامدر . l شوداستفاده سیدربزرگاعدادنمایشبرای .

شودمیاستفادهدادهنوعاینازشارپ .</p>

<h4>Float</h4>

<p> بیناعشاریاعداددادهنوعاین – ۳٫۴۰۲۸۲۳e38 ۳٫۴۰۲۸۲۳+تاe38 کندمیاشغالراحافظهدرفضابیت۳۲وکردهذخیرهخوددررا پسوندازبایدنیزنویسیکدهنگامدر . f شوداستفاده </p>

<p> اینبهآموزشادامهمشاهدهبرای <a href="https://maktabkhooneh.org/mag/variable-types-and-data-types-in-csharp/" target="_blank">لینک</a> کنیدمراجعه . </p>

<h3> مهرترمدروسلیست </h3>

<ol type="1">

<li> اسالمصدرتحلیلیتاریخ </li>

<li> ایراناسالمیانقالب </li>

<li> بدنیتربیت 1</li>

<li> دادهپایگاهآزمایشگاه </li>

<li> مهندسیاحتماالتوآمار </li>

<li> گرافیکآزمایشگاه </li>

<li> منطقیمدارهای </li>

<li> عاملسیستم </li>

<li> ارائهوپژوهشروش </li>

<li> اینترنتمهندسی </li>

</ol>

<a href="#top"> باالبهبرو </a>

</body>

</html>


