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درس اول :معرفی و آماده کردن پیش نیازها
معرفی:
مایکروسافت با عرضه ویندوز  10برای تمام دستگاه ها از جمله دسکتاپ ،موبایل و تبلت مفهوم جدیدی را در امر برنامه نویسی ایجاد
کرد با نام اپلیکیشن های یونیورسال .این مفهوم به برنامه نویس اجازه می دهد اپلیکیشنی تولید کند که بر روی تمام دستگاه های
مبتنی بر ویندوز  10نصب شده و به خوبی کار کند .یک اپلیکیشن یونیورسال می تواند به راحتی دستگاه هایی با اندازه صفحه مختلف
را پشتیبانی کند و تفاوتی ندارد که دستگاه لمسی باشد و یا از ماوس و کیبورد و دسته بازی و قلم برای کنتر ل آن استفاده شود ،یک
اپلیکیشن یونیورسال توانایی این را خواهد داشت که از تمامی این دستگاه ها پشتیبانی کند و تجربه یکسانی را در سرتاسر این
دستگاه ها در اختیار کاربر بگذارد و کارایی این نوع اپلیکیشن ها در همه دستگاه ها برابر خواهد بود.
ما در این مجموعه به صور ت کامال مقدماتی و مرحله به مرحله ساخت و تولید اپلیکیشن های یونیورسال برای ویندوز  10را آموزش
می دهیم .سعی شده است دروس این آموزش به گونه ای باشد که افراد کامال مبتدی و نا آشنا بتوانند با این مجموعه به حد قابل
قبولی از توانایی ساخت اپلیکیشن های یونیورسال برسند.
برای یادگیری این مجموعه آموزشی نیاز به پیش نیازی خاصی ندارید اما به این دلیل که ما در این مجموعه ساخت اپلیکیشن های
یونیورسال را با زبان  C#و تحت نرم افزار  Visual studioآموزش خواهیم داد در صورتی که با این دو مورد آشنایی داشته باشید با
سرعت بیشتری آموزش را یاد خواهید گرفت و مفاهیم را عمیق تر درک خواهید کرد .اگر هم با این دو مورد آشنایی ندارید نگران
نباشید ما سعی کرده ایم در این سری آموزشی هر کجا که نیاز به توضیح بیشتری باشد فقط به منبع آموزش اکتفا نکنیم و در رابطه
با سی شارپ توضیحات بیشتری ارائه دهیم.
شما برای تولید اپلیکیشن های یونیورسال یک سری موارد را باید تامین کنید که شرح آنها در زیر آمده است.

پیش نیازها:


استفاده از ویندوز 10

شما برای تولید و توسعه اپلیکیشن های یونیورسال باید از ویندوز  10استفاده کنید و استفاده از ورژن های قبلی ویندوز امکان پذیر
نمی باشد.


نرم افزار ویژوال استودیو 2015



روشن کردن Developer Mode

برای این کار در ویندوز  10به بخش  Settingsبروید سپس بر روی گزینه  Update & Securityکلیک نمایید و در نهایت وارد بخش
 For developersشوید و گزینه  Developer Modeرا انتخاب نمایید.
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شبیه ساز:

یک شبیه ساز در ویژوال استودیو  2015وجود دارد تا شما بتوانید برنامه ای که ساخته اید را بر روی شبیه ساز که به شکل یک گوشی
ویندوزی است تست و اجرا نمایید .اجرای این شبیه ساز نیازمند آن است که شما حتما نسخه  Proویندوز  10را داشته باشید ثانیا
سخت افزار کامپیوتر یا لپ تاب شما از تکنولوژی  Hyper-Vپشتیبانی کند که اکثر مادربرد های جدید این ویژگی را دارا می باشند.
همچنین در صورت داشتن این ویژگی باید آن را فعال کنید .برای اینکه بفهمید سیستم شما از تکنولوژی  Hyper-Vپشتیبانی می کند
یا خیر و برای فعال کردن آن از آموزشی که در ادامه می آید استفاده کنید( .البته داشتن این مورد ضروری نیست زیرا شما می توانید
برای تست از یک گوشی ویندوزی نیز استفاده نمایید).

چک کردن  Hyper-Vو فعال کردن آن:
برای اینکه بفهمید مادربرد سیستم شما از تکنولوژی  Hyper-Vپشتیبانی می کند یا خیر مراحل زیر را انجام دهید:
ابتدا برنامه  cmdرا اجرا نمایید برای این کار می توانید در قسمت جستجوی منوی استارت ویندوز  10تایپ کنید  cmdو اولین گزینه
را انتخاب کنید.
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حال در پنجره باز شده تایپ کنید  systeminfo.exeو صبر کنید تا اطالعات سیستم شما نمایش داده شود.
در بخش انتهای اطالعات سیستم شما نوشته شما Hyper-V requirements؛ اگر تمام گزینه های رو به روی این عبارت  yesبود
یعنی سیستم شما از این قابلیت پشتیبانی می کند و اگر فقط یک گزینه  Noبود سیستم شما فاقد این قابلیت می باشد.
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حال اگر مطمئن شدید که سیستم شما این قابلیت را دارد باید آن را فعال کنید .برای فعال نمودن آن مراحل زیر را طی کنید:

بر روی آیکون ویندوز کلیک راست کرده و گزینه  Programs and Featuresرا انتخاب نمایید.
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در پنجره ای که باز شده است گزینه  Turn Windows features on or offرا انتخاب نمایید.

در پنجره باز شده عبارت  Hyper-Vرا پیدا کرده و تیک آن را بزنید.
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و در نهایت بر روی دکمه  OKکلیک کنید کمی صبر کنید تا عملیات فعال سازی انجام شود و در پایان به شما پیغام می دهد که باید
سیستم خود را ری استارت کنید .پس از ری استارت قابلیت  Hyper-Vبر روی سیستم شما فعال شده است.
نکته :همانطور که در ابتدا این درس گفتیم داشتن این قابلیت بر روی سیستم شما ضروری نیست .این قابلیت به شما اجازه می دهد
برای تست نرم افزار خود از شبیه ساز استفاده کنید که سرعت بیشتری به کار شما می دهد اما در صورتی که این سیستم شما فاقد
این قابلیت است شما می توانید از گوشی ویندوزی خود برای تست برنامه هایی که در حال ساخت آنها هستید استفاده کنید .این
مورد در اولین برنامه ای که در جلسه بعد خواهیم ساخت آموزش داده می شود.
اکنون شما تمام پیش نیازهای الزم برای ساخت و توسعه اپلیکیشن های یونیورسال ویندوز  10را دارید کمی حوصله و پشتکار هم به
این پیش نیاز ها اضافه کنید و منتظر آموزش جلسه بعد باشید تا اولین اپلیکیشن یونیورسال خود را بنویسید.
پایان درس اول.
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