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  چارچًب.Net  ي ارتثاط آن تاC#           (.Net Framework) 

 یک خلسفشم جذیذ اسر کِ زَسظ هایکشٍسافر تشای عشاحی ٍ زَسؼِ ی ًشم افضاس ساخسِ ضذُ اسر. Net.چاسچَب 

 زؼشیف فَق تِ چطن هیخَسد:چٌذ ًکسِ دس 

 هحذٍد تِ ًَع خاغی اص سیسسن ػاهل ًیسر. Net.چاسچَب  .1

 هحذٍد تِ ًَع خاغی اص تشًاهِ ّا ًیسر. Net.چاسچَب  .2

هحذٍد تِ صتاى تشًاهِ ًَیسی خاغی ًیسر ٍ هیسَاى تا ّش صتاًی دس آى تشًاهِ ًَضر.هثالً  Net.چاسچَب  .3

ًَضسِ ضذُ تِ ساحسی هیسَاًذ اص کذی اسسفادُ کٌذ کِ تِ صتاى ٍیظٍال تیسیک  #Cیک تشًاهِ کِ تِ صتاى 

 ًَضسِ ضذُ ٍ تشػکس.

یک صتاى تشًاهِ ًَیسی، یک هذل تشًاهِ ًَیسی )هثل تشًاهِ ًَیسی زحر ٍیٌذٍص(، یک ًَع تشًاهِ ًَیسی  Net.خس 

ٍش تشای عشاحی ٍ زَسؼِ ی ًشم افضاس یک س net.تشای سیسسن ػاهلی خاظ ٍ یا هَاسدی اص ایي لثیل ًیسر. تلکِ 

اسر کِ تِ ٍسیلِ ی هایکشٍسافر هؼشفی ضذُ اسر ٍ هیسَاًذ دس زواهی هَاسدی کِ رکش ضذ، هَسد اسسفادُ لشاس 

 گیشد.

 C# چیست؟ 

اسر کِ تِ ٍسیلِ ی هایکشٍسافر تشای کاس تا  ++C  ٍCدس حمیمر ًسخِ ی کاهل ضذُ ی صتاًْای  #Cصتاى 

 تِ ٍجَد آهذُ اسر. Net.چاسچَب 

تا زَجِ تِ جذیذ تَدى ایي صتاى تشًاهِ ًَیسی، دس ایجاد آى سؼی ضذُ اص ٍیظگی ّای خَب صتاًْای تشًاهِ ًَیسی 

 دیگش الْام گشفسِ ضَد ٍ ًیض کاسسی ّای آًْا تشعشف گشدد.

ػالٍُ تش سادگی، لذسذ  اسر. ++Cتسیاس ساحر زش اص ایجاد یک تشًاهِ دس هحیظ  #Cایجاد یک تشًاهِ دس هحیظ 

 #cاًجام هیطَد سا هیسَاى دس  ++cآیذ چشا کِ اکثش کاسّایی کِ دس  یک صتاى لذسزوٌذ ًیض تِ حساب هی #Cصتاى 

 ًیض اًجام داد.

 اوًاع تزوامٍ َا در سی شارج 

 Net.صتاى سی ضاسج ًیض اص چاسچَب ّیچ هحذٍدیسی تشای ًَع تشًاهِ ّای لاتل اجشا ٍجَد ًذاسد.  Net.دس 

اسسفادُ هیکٌذ، تٌاتشایي ّیچ هحذٍدیسی دس ًَع تشًاهِ ّای ایي صتاى ٍجَد ًذاسد. اها اکثش تشًاهِ ّایی کِ ًَضسِ 

 هیطًَذ، جضء یکی اص دسسِ ّای صیش هیثاضٌذ:

 :تزوامٍ َای مثتىی تز يیىديس .1

ظاّشی ٍیٌذٍصی داسًذ ٍ ضاهل کٌسشلْایی هثل هٌَ، جؼثِ اتضاس،  officeایي ًَع تشًاهِ ّا هاًٌذ تشًاهِ ّای 

 دکوِ ّای فشهاى ٍ... ّسسٌذ.
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 تزوامٍ َای مثتىی تز يب .2

ایي ًَع تشًاهِ ّا ضاهل یک سشی غفحاذ ٍب ّسسٌذ کِ زَسظ هشٍسگشّا ًوایص دادُ هی ضًَذ. 

یي اهٌیر ٍ ... اسر. ایي داسای یک سیسسن لَی تشای ایجاد ازَهازیک غفحاذ ٍب ٍ زاه Net.چاسچَب 

تشًاهِ ی زحر ٍب  ASP.NETًاهیذُ هیطَد ٍ هیسَاى تا اسسفادُ اص سی ضاسج ٍ  ASP.NETسیسسن 

 ( Active Server Page .Net ) ًَضر.

 سزيیسُای يب .3

تا  ٍب سشٍیس ّا یک سٍش جالة ٍ جذیذ تشای ایجاد تشًاهِ ّای زَصیغ ضذًی هثسٌی تش ٍب ّسسٌذ.

دس ایي  سشٍیسْا هیسَاًیذ ّش ًَع اعالػازی سا اص عشیك ایٌسشًر تیي تشًاهِ ّا هٌسمل کٌیذ.اسسفادُ اص ٍب 

 صتاى هَسد اسسفادُ دس تشًاهِ ٍ یا ًَع سیسسن ػاهلی کِ تشًاهِ دس آى اجشا هیطَد، اّویسی ًذاسد. ،هَسد

ًذ تا تشًاهِ ّای ًَضسِ ضذُ هیسَا Net.تِ ػثاسذ دیگش تشًاهِ ی ضوا کِ زحر سیسسن ػاهل ٍیٌذٍص ٍ 

 دیگش کِ زحر سیسسن ػاهلْای دیگش ػول هیکٌٌذ، زثادل اعالػاذ داضسِ تاضذ.

  استفادٌ اس تاوک اطالعاتی در.Net 

دس ّش کذام اص اًَاع تشًاهِ ّای تاال، هوکي اسر الصم تاضذ تِ تاًک اعالػازی تشای رخیشُ دائوی اعالػاذ دسسشسی 

 Active Data Object) اسسفادُ کٌیذ ADO.Netتایذ اص سیسسوی تِ ًام  Net.داضسِ تاضین؛ تِ ایي هٌظَس دس 

.Net) 

 ( ًراٌ حل َای يیژيال استدیSolution) 

هثالً اگش تخَاّیذ تشای یک ضشکر  یک ساُ حل دس ٍیظٍال اسسذیَ هیسَاًذ ضاهل چٌذیي خشٍطُ اص اًَاع هخسلف تاضذ.

زحر ٍیٌذٍص ٍ زحر ٍب اسر، هیسَاًیذ ّش دٍ تخص سا دسٍى زجاسی ًشم افضاسی عشاحی کٌیذ کِ ضاهل دٍ تخص 

 یک ساُ حل لشاس دّیذ.
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 :تعزیف متغیز 

 هکاًی اص حافظِ اسر کِ تشای ًگْذاسی ًَع خاغی اص دادُ ّا ًاهگزاسی ضذُ اسر.

 :اوًاع متغیزَا 

 ػثاسزٌذ اص :دس سی ضاسج اًَاع هخسلفی اص هسغیشّا ٍجَد داسًذ کِ خشکاستشدزشیي آًْا تشای ها 

o int32 ( 4: ًگْذاسی اػذاد غحیح )تایر 

o float ( 4: ًگْذاسی اػذاد اػطاسی )تایر 

o double ( 8: ًگْذاسی اػذاد اػطاسی تا دلر هضاػف )تایر 

o char ( 1: ًگْذاسی دادُ ّای کاساکسشی یا حشفی یًَیکذ )تایر 

o string ًگْذاسی سضسِ ای اص کاساکسشّای یًَیکذ : 

o bool ی دٍ حالسِ ی تایٌشی یا دٍدٍیی کِ یا : هسغیشّاtrue  ّسسٌذ ٍ یاfalse. 

 

 :قًاعد وامگذاری متغیزَا 

 ّن اسسفادُ کشد( _هیسَاى اص ػالهر  #C)دس  فمظ اص اػذاد ٍ حشٍف زطکیل ضذُ تاضذ ٍ تا ػذد ضشٍع ًطَد. -1

 ٍ ... ًثاضذ. for ،if  ،mainاص اساهی سصسٍ ضذُ هاًٌذ  -2

 تْسش اسر اص اساهی هؼٌاداسی کِ تا همادیش هسغیشّا اسزثاط داسًذ اسسفادُ ضَد. وکتٍ :

  تًضیحات یاcomment : در سی شارج 

 زَضیحاذ فمظ تشای افضایص خَاًایی کذّا اسسفادُ هیطَد ٍ زَسظ کاهدایلش ًادیذُ گشفسِ خَاٌّذ ضذ.

 فادُ کشد :تشای اضافِ کشدى زَضیحاذ تِ تشًاهِ هیسَاى اص سٍضْای صیش اسس

o  لشاس هیذّین، هاًٌذ : /سٍش اٍل : اگش زَضیحاذ دس حذ یک سغش تاضٌذ، آًْا سا تؼذ اص دٍ ػالهر 

//  this is a comment 

o  دس اًسْای  */سٍش دٍم : اگش زَضیحاذ تیطسش اص یک سغش تاضذ، دس اتسذای آًْا ػالهر ٍ

 سا لشاس هیذّین، هاًٌذ : /*زَضیحاذ ػالهر 

/*  this is a two 
     line comment  */ 

 :اوًاع عملگزَا در سی شارج 

    %    /    *   =    -   +ػولگشّای حساتی ضاهل :  -1

 =!   ==   =<   <   =>   >ػولگشّای همایسِ ای )ساتغِ ای( ضاهل :  -2

 (!) And (&&)     OR (||)     Notػولگشّای هٌغمی ضاهل :  -3

 =%     =/     =*    =-    =+ػولگشّای اًسساب یا خالغِ ًَیسی ضاهل:  -4
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  : فزم َای يیژگی

1- name : هیطَد اسسفادُ فشم فشاخَاًی ٌّگام دس تؼذا ًام ایي کِ اسر فشم ًام ی دٌّذُ ًطاى. 

 .گیشد غَسذ هسغیشّا ًاهگزاسی لَاػذ عثك فشم ًاهگزاسی تایذ حسوا:  وکتٍ

 ضشٍع هیطَد.  frmهؼوَال ًام فشم تا سِ حشف وکتٍ : 

2- BackColor :  سًگ خطر فشم 

3- BackgroundImage : زػَیش خس صهیٌِ ی فشم 

 ٌّگام اضافِ کشدى زػَیش تِ خس صهیٌِ دٍ حالر خیص هی آیذ : وکتٍ :

 ایي حالر تایذ فایل هَسد ًظش سا اص آدسسی دس کاهدیَزش اًسخاب کٌیذ. : دس Local Resourceالف( 

ٍ اًسخاب زػَیش، ػالٍُ   Importحالر خس اص فطشدى دکوِ ی  : دس ایي Project Resource Fileب( 

دس کٌاس خشٍطُ  Resourcesتش ایٌکِ زػَیش هَسد ًظش اًسخاب هیطَد، یک کدی اص آى دس خَضِ ای تِ ًام 

 شد.لشاس هیگی

4- Background Image Layout :  تشای زٌظین حالر لشاس گشفسي ػکس کِ هیسَاًذ یکی اص حاالذcenter 

 ،stretch  ،tile  ،zoom .تاضذ ... ٍ 

5- Enabled  : .ًطاى دٌّذُ ی فؼال تَدى یا غیش فؼال تَدى اتضاس هی تاضذ 

6- Font  : ِللن ًَضسي زٌظیواذ ظاّشی ًَع، اًذاصُ ٍ حالر 

7- foreColor : سًگ هسي  

8- RightToLeft   : ّای فاسسی دس کٌاس هسي اًگلیسی  )هٌاسة تشای  صهاًی کِ اص هسي زؼییي جْر ًَضسي

 اسسفادُ هی ضَد.(

9- RightToLeft Layout  : .زواهی الیِ ّا سا ساسر تِ چح هیکٌذ 

11- text : ).هسي ّش اتضاس سا هطخع هیکٌذ. )دس هَسد فشم، ػٌَاى فشم سا دس ًَاس ػٌَاى زؼییي هیکٌذ 

 : button دکمٍ ی فزمان یا خصًصیات

 زواهی خػَغیاذ هاًٌذ هَسد لثلی اسر.

 ضشٍع هیطَد. btnًام دکوِ ّا هؼوَال تا سِ حشف  وکتٍ :

 : چىد خصًصیت دیگز اس دکمٍ َا
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TextAlign : ِزشاص تٌذی هسي هَجَد دس دکو 

Visible  : لاتل دیذُ ضذى 

 

 : labelخصًصیات تزچسة یا 

 زواهی خػَغیاذ هاًٌذ هَسد لثلی اسر.

 ضشٍع هیطَد. lblًام تشچسة ّا هؼوَال تا سِ حشف  وکتٍ :

 : چىد خصًصیت دیگز تزای تزچسة َا

AutoSize : .زؼییي هیکٌذ کِ اًذاصُ ی تشچسة هسٌاسة تا هحسَای آى زغییش کٌذ یا خیش 

 

 : textBoxخصًصیات جعثٍ مته یا 

 زواهی خػَغیاذ هاًٌذ هَاسد لثلی اسر.

 ضشٍع هیطَد. txtًام جؼثِ هسي ّا هؼوَال تا سِ حشف  وکتٍ :

 : چٌذ خػَغیر دیگش تشای جؼثِ هسي ّا

MultiLine : .اجاصُ هیذّذ زا جؼثِ هسٌی تا تیص اص یک سغش داضسِ تاضین 

PasswordChar : .کاساکسشی کِ تشای حالر خسَسد، تِ جای کاساکسش ٍاسد ضذُ ًوایص دادُ هیطَد 

ReadOnly : .هسيِ جؼثِ هسي سا غیش لاتل زغییش هیکٌذ 

WordWrap : هسياجاصُ ی ضکسر هسي دس غَسذ سسیذى تِ اًسْای هحذٍدُ ی جؼث ِ 

MaxChars : .زؼذاد حذاکثش کاسکسشّایی کِ ایي جؼثِ هسي دس خَد جای هیگیشد سا هؼیي هیکٌذ 

تشای اسسخشاج هسي اص جؼثِ هسي ٍ یا لشاس دادى هسي دس آى، کافیسر ًام جؼثِ هسي سا ًَضسِ ٍ تؼذ اصًمغِ ًکسِ : 

 سا لشاس دّین.  Textکلوِ ی 

 : یک پزيژٌ تساسید کٍ وام کارتز را گزفتٍ ي تٍ اي سالم کىد. 1 مثال
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 هیٌَیسین :« خَش آهذ گَیی»کذی کِ دسٍى دکوِ ی 

string name; 

name = txtName.Text; 

txtHello.Text = "سالم " + name + "خوش آمدي"; 

 

 جلسِ تؼذ: اهسحاى اص هثاحث هغشح ضذُ دس جلسِ اٍل..

txtName 

txtHello 


