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  1فصل 

  

  

  2008آغاز برنامه نویسی با محیط ویژوال استودیو 

  

  :قادر خواھید بود که، بعد از اتمام این فصل

 اده کنیداستف٢٠٠٨از محیط برنامه نویسی مایکروسافت ویژوال استودیو.  

 یک برنامه کنسولC#ایجاد کنید.  

 منظور از فضاھای اسمی)namespace (را توضیح دھید.  

 یک برنامه ساده گرافیکیC#ایجاد کنید .  

C#باشدزبان جزء گرای قدرتمند مایکروسافت می .C#در معماری چارچوب نقش مھمیMicrosoft .NET

اگر شما از قبل . کنندمقاسه می) UNIX(در توسعه یونیکس Cنقش کند و برخی از افراد آن را بابازی می

به نحو اطمینان بخشی #Cکه ترکیب نوشتاری دیدخواھید ، شناسیدرا میJavaیا ++C ،Cیک زبان مانند 

ر باشید ، بایست به زودی قادایدھای دیگر به کار گرفته شدهاگر شما برای برنامه نویسی در زبان. آشناست

را فرابگیرید و آن را احساس کنید؛ شما تنھا نیازمند این ھستید تا یاد بگیرید که #Cکه ترکیب نوشتاری 

  !، این کتاب صرفاً برای راھنمایی شماستامیدوارانه. ھا  را در جای درست بگذاریدھا  و نقطه ویرگولآکوالد

ما درخواھید یافت کـه چگونـه متغیرھـا را اعـالن کنیـد و ش. را فراخواھید گرفت#Cھای ، شما پایهIدر بخش 

، بـرای دسـت کـاری مقـادیر در متغیرھـا) -(و عالمـت (+) چگونه از عملگرھای محاسباتی مانند عالمت جمع 

در ضـمن . ھا  را به متدھا ارسـال کنیـدشما خواھید دید که چگونه متدھا را بنویسید و آرگومان. استفاده کنید

whileو دسـتورات ازسـرگیری و تکـرر ماننـد ifد گرفت کـه چگونـه از دسـتورات انتخـابی ماننـد شما یاد خواھی

چگونـه از از اخطارھـا بـرای اداره خطاھـا در یـک روش #C، شـما خواھیـد دانسـت کـه باالخره. استفاده کنید

ن پایه یکپارچه را شکل یرا تشکیل داده و ا#Cاین عناوین ھسته  . کند، استفاده میمطبوع و با کاربرد آسان

    .دھندمی
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ھایی اسـت کـه پیشرفته است که حاوی تمامی عاملیت-یک محیط برنامه نویسی ابزار٢٠٠٨ویژوال استودیو 

ھایی را ایجاد کنید کـه بـه توانید پروژهمیشما حتی . نیاز دارید#Cھای کوچک یا بزرگ شما برای ایجاد پروژه

بـرای اولـین . کننـدھـای برنامـه نویسـی دیگـر را ترکیـب میای واحدھای کامپایل شده توسط زبانطور یکپاچه

گیریـد کـه چگونـه یـک برنامـه را شروع کرده و یاد می٢٠٠٨ویاستودژوالیو، شما محیط برنامه نویسی تمرین

  .کنسول ایجاد کنید

، در ای است که به جای فراھم کردن یـک واسـط کـاربر گرافیکـی، برنامهیک برنامه کنسول   ھتوج

  .شودیک پنجره خط فرمان اجرا می

  2008ویاستود ژوالیوایجاد یک برنامه کنسول در  

 ویاسـتودژوالیـوای یا ویـرایش حرفـه٢٠٠٨ویاستودژوالیواگر در حال استفاده از ویرایش استاندارد

  :انجام دھید٢٠٠٨ویاستودژوالیو، اعمال زیر را برای شروع ھستید٢٠٠٨

و سـپس گـروه All Programs، بـه کلیـک کنیـدStart، روی دکمـه روی میله وظـایف وینـدوز١

  .برویدMicrosoft Visual Studio 2008برنامه 

را کلیـک Microsoft Visual Studio 2008،Microsoft Visual Studio 2008در گـروه برنامـه ٢

  .کنید

  :، مانند اینشودشروع می٢٠٠٨ویاستودژوالیو           

www.ParsBook.org



٦

  

، شما ممکن اسـت یـک کنیداستفاده می٢٠٠٨ویاستودژوالیواگر اولین بار است که از    توجھ

کند که شما تنظیمـات محـیط توسـعه پـیش فـرض خـود را انتخـاب جعبه گفتگو ببینید که سعی می

. تواند خودش را مطابق زبان طراحـی ترجیحـی شـما سـامان دھـدمی٢٠٠٨ویاستودوالژیو. کنید

ھای پیش فرض خودشان را انتخاب) IDE(ھای گفتگوی متعدد و ابزارھا در محیط توسعه جامع جعبه

را از فھرسـت انتخـاب Visual C# Development Settings. برای زبان انتخابی شـما تنظـیم خواھنـد کـرد

ویاسـتودژوالیـوIDE، بعد از یک تـأ خیـر کوتـاه. را کلیک کنیدStart Visual Studioو سپس دکمه کنید

  .شودظاھر می٢٠٠٨

 اگر شما در حال اسـتفاده ازVisual C# 2008 Express Editionدر میلـه وظـایف وینـدوز ھسـتید ،

را Express EditionMicrosoft Visual C# 2008سـپسوAll Programs، کنیدکلیکراStartدکمه 

.انتخاب کنید

Visual C# 2008 Express Edition           مانند اینشودشروع می ،:  
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، ھنگــامی کــه شــما نیازمنــد بــاز کــردن ویــرایش ، در سرتاســر کتــاببــرای پرھیــز از تکــرار   توجــھ

ژوالیـویا ویرایش اکسپرس ٢٠٠٨ویاستودژوالیوای ویرایش حرفه،٢٠٠٨ویاستودژوالیواستاندارد 

. اسـتفاده شـده اسـت" ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوشـروع " ، از سـاده سـازی ھستید٢٠٠٨ویاستود

بـه ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوھـا  بـه ، ھمـه ارجاع، مگر اینکـه بـه طـور صـریح بیـان شـوداضافه بر این

ــژوال  اســتودیو  ــرایش اســتاندارد وی ــرایش حرفــه٢٠٠٨وی ــژوال اســتودیو ای ، وی ــرایش ٢٠٠٨وی ــا وی ی

  .شونداعمال می  ٢٠٠٨#Cاکسپرس ویژوال

 ژوالیــوای یـا ویـرایش حرفـه٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـواگـر در حـال اسـتفاده از ویـرایش اسـتاندارد

  .، اعمال زیر برای ایجاد یک برنامه کنسول جدید انجام دھیدھستید٢٠٠٨ویاستود

 Newجعبـه گفتگـوی . را کلیـک کنیـدProjectاب و سپس را انتخFile ،Newروی منوی ١

Projectتوانیـد بـه عنـوان یـک این جعبه گفتگو الگوھایی را کـه شـما می. شود باز می

، الگوھـا را جعبه گفتگو. کند، لیست مینقطه شروع برای ایجاد یک برنامه به کار ببرید

، ن ھسـتید و نـوع برنامـهمطابق زبـان برنامـه نویسـی کـه شـما در حـال اسـتفاده از آ

  .کنددسته بندی می

Console، آیکـون Templatesدر قاب . کلیک کنید#Visual C، روی Project typesدر قاب ٢

Applicationرا کلیک کنید .  

، ھســتیدویســتاوینــدوزعامــلسیســتمازاســتفادهحــالدراگــر، Locationدر فیلــد ٣

C:\Users\YourName\Documents\Microsoft Press\Visual CSharp Step By 

Step\Chapter ٢٠٠٣یا ویندوز سرور XPاگر در حال استفاده از ویندوز . را تایپ کنید1
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C:\Documents and، ھسـتید Settings\YourName\My Documents\Microsoft 

Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter 1را تایپ کنید.  

ــھ ــرای صــرفه جــ   توج ــابب ــن کت ــه مســیر ویی در جــا در سرتاســر ای ــه ســادگی ب \:C“، مــن ب

Users\YourName\Documents” ــا بــه عنــوان ”C:\Documents and Settings\YourName\My Documents“ی

  .پوشه مستندات شما مراجعه خواھم کرد

  

آن را بـرای ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـو، کنید وجود نداشته باشـدای که تعیین میاگر پوشه    توضیح

  .کندشما ایجاد می

  .را تایپ کنیدTextHello، نام Nameدر فیلد ۴

انتخاب شده باشد و پس Create directory for solutionاطمینان حاصل کنید که جعبه چک ۵

.را کلیک کنیدOKاز آن 

 اگـر شـما در حـال اسـتفاده ازVisual C# 2008 Express Editionجعبـه گفتگـوی ھسـتید ،New 

Projectھای پروژه را تعیین کنید؛ این مکان به طـور پـیش به شما اجازه نخواھد داد تا مکان فایل

\C:\Users\YourNameفرض پوشه  AppData\Local\Temporary Projectsآن را با رویـه زیـر . است

  :تغییر دھید

  .را کلیک کنیدOptions، گزینه Toolsدر منوی ١

 Projects andرا چک دار کنید و سپس Show All Settingsجعبه چک ،Optionsدر جعبه گفتگوی ٢

Solutionsکلیک کنیدرا در نمای درختی واقع در قاب چپ ،.  

 Microsoft Press\Visual، پوشـه Visual Studio projects location، در جعبـه مـتن در قاب راسـت٣

CSharp Step By Step\Chapter 1پوشهرا تحتDocumentsخود تعیین کنید.  

 اگر در حـال اسـتفاده ازVisual C# 2008 Express Editionاعمـال زیـر را بـرای ایجـاد یـک ھسـتید ،

  .برنامه کنسول جدید انجام دھید

  .را کلیک کنیدNew Project، گزینه Fileروی منوی ١

  .را کلیک کنیدConsole Applicationآیکون ،New Projectدر جعبه گفتگوی ٢

  .را تایپ کنیدTextHello، اسم Nameفیلد در ٣

۴OKرا کلیک کنید.

کنـد و کـد شـروع کننـده را بـرای پروژه را با استفاده از الگوی برنامه کنسـول ایجـاد می٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  :، مانند ایندھدپروژه نمایش می
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نویسی به کار خواھید بـرد ھایی که شما در محیط برنامهدر باالی صفحه دسترسی به ویژگیمیله منو

توانید از ماوس یا صـفحه کلیـد بـرای دسترسـی بـه منوھـا و فرمانھـا شما می. دھدرا در اختیار قرار می

در زیـر میلـه منـو میلـه ابـزار. توانیدھا  میھای برپایه پنجره، دقیقاً ھمان طور که در برنامهاستفاده کنید

، در شـوندھایی که بارھا به کـاربرده میا برای اجرای فرمانھای  میان بری رمستقر شده است و دکمه

  .دھددسترس قرار می

ھای منبع را نمـایش ، محتویات فایلرا اشغال کرده استIDEپنجره ویرایشگر کد و متن که بخش اصلی 

، ھـر فایـل منبـع صــفحه، ھرگـاه بیشـتر از یــک فایـل را ویـرایش کنیـددر یـک پـروژه چنـد فایلـه. دھـدمی

توانید صفحه را کلیک کنید شما می. مخصوص خود را دارد که با اسم فایل منبع برچسب دار شده است

اسـامی Solution Explorer. تا فایل منبع نام برده را در پنجره ویرایشگر کـد ومـتن بـه پـیش زمینـه بیـاورد

توانیـد یـک اسـم من شـما میدر ضـ. دھدھای دیگر نمایش می، ھمراه با آیتمھای مرتبط با پروژه رافایل

دابل کلیک کنید تا آن فایل منبع را در پنجـره ویرایشـگر کـد و مـتن بـه پـیش Solution Explorerفایل را در 

  .زمینه برسانید

بـه عنـوان ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـورا که Solution Explorerھای فھرست شده در ، فایلقبل از نوشتن کد

  :، بازدید کنیده استبخشی از پروژه شما ایجاد کرد

Solution ‘TextHello’  فایل این فایل ،solutionکه از آن به ازای ھر برنامه تراز باال است ،

 Documents\Microsoftاگـر از مرورگـر وینـدوز بـرای نگـاه کـردن بـه پوشـه . یکـی موجـود اسـت

Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter 1\TextHello شـما خواھیـد دیـد کنیدمیاستفاده ،
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ھایی به یک یـا چنـد حاوی ارجاعsolutionھر فایل . استTextHello.slnکه نام واقعی این فایل 

  .پروژه است

TextHello    این فایل پروژهC#ھر فایل پروژه به یک یا چنـد فایـل حـاوی کـد منبـع و . است

واقـع در یـک پـروژه واحـد بایـد در زبـان تمامی کد منبع . کندھای دیگر برای پروژه اشاره میآیتم

TextHello.csproj، ایـن فایـل در واقـع در مرورگـر وینـدوز. برنامه نویسـی یکسـان نوشـته شـود

 My Documents\Microsoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter\نامیـده شـده اسـت و در پوشـه 

1\TextHello\TextHelloشما ذخیره شده است.  

Properties     این یک پوشه در پروژهTextHelloشـما خواھیـد اگر آن را بسط دھیـد. است ،

یـک فایـل AssemblyInfo.cs. اسـتAssemblyInfo.csاین پوشه حاوی یک فایـل بـا نـام دید که

، ماننـد ھا  به یک برنامه استفاده کنیدتوانید برای اضافه کردن مشخصهویژه است که شما می

ھای توانیـد مشخصـهشـما می... . تاریخی  که  برنامه نوشته شده اسـت و   ،اسم یک مؤلف

فراگیــری . ، تعیــین کنیــدشــوداضــافی را بــرای اصــالح روشــی کــه برنامــه بــه آن روش اجــرا می

  .ھا  خارج از سطح این کتاب استچگونگی استفاده از این مشخصه

References    کـد کامپایـل شـده اسـت کـه ھـایی بـهاین یک پوشه است که حاوی ارجاع

، به یـک اسـمبلی تبـدیل شـده و یـک شودھرگاه کد کامپایل می. کندبرنامه شما استفاده می

ھــای ھا  بــرای بســته بنــدی بیتطراحــان از اســمبلی. گیــردنــام منحصــر بــه فــرد مفــروض می

بـه طراحـان تواننـد آن را کننـد بنـابراین طراحـان میاند اسـتفاده میسودمند کد که آنھا نوشـته

. ، توزیـع کننـدھایشـان اسـتفاده کننـد، کسانی که ممکـن اسـت بخواھنـد از کـد در برنامهدیگر

، ھا  با استفاده از این کتاب استفاده خواھید کردھایی که ھنگام نوشتن برنامهخیلی از ویژگی

را ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوھای تـدارک دیـده شـده توسـط مایکروسـافت بـا استفاده از اسمبلی

  . کندامکان پذیر می

Program.cs    این یک فایل منبعC# است و ھمانی است که ھنگامی که پروژه اولـین بـار

شـما کـد خـود را . شـود، به طور جاری در پنجره ویرایشگر کد و متن نمـایش داده میایجاد شد

کـدھایی کـه در ضمن ایـن فایـل حـاوی برخـی . برای برنامه کنسول در این فایل خواھید نوشت

توانیـد بـه زودی آنھـا را ، است که شـما میکندبه طور خودکار عرضه می٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  .آزمایش و بررسی کنید

  نوشتن اولین برنامه شما 

ھمـه . اسـتMainکند که حـاوی یـک متـد بـا نـام تعریف میProgramیک کالس با نام    Program.csفایل 

" ھـا  و اشـیاء ایجاد و مدیریت کالس" ، در بخش ٧شما در فصل . عریف شوندمتدھا باید درون یک کالس ت

ایـن متـد نقطـه ورودی برنامـه را ---اسـتثنایی اسـتMainمتـد . ھا  بیشتر یاد خواھید گرفـتدرباره کالس

و نوشـتن متـدھا " ، بخـش ٣شما به صورت جزئیاتی در فصل . (باید یک متد استاتیک باشدMain. گزیندبرمی

  .بحث خواھد شد٧متدھا را خواھید دید و درباره متدھای استاتیک در فصل " اعمال سطح دسترسی 
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Mبـا یـک حـرف درشـت را Mainشـما بایـد . یک زبان حسـاس بـه حالـت حـروف اسـت#C   مھم

  .بنویسید

رنامـه در کنسـول خواھیـد نوشـت؛ بHello World، شما کـدی را بـرای نمـایش پیغـام ھای زیردر فعالیت

را بنا و اجرا خواھید کرد؛ و یـاد خواھیـد گرفـت کـه چگونـه فضـاھای اسـمی بـرای Hello Worldکنسول 

  .شوندتفکیک اجزای کد به کار برده می

  بنویسید  IntelliSenseکد را با استفاده از   

 ــل ــد Program.csدر پنجــره ویرایشــگر کــد و مــتن در حــال نمــایش فای ــا را در مت Main، مکــان نم

را برای ایجاد یـک سـطر جدیـد فشـار Enterقرار دھید و سپس ---}---بالفاصله بعد از آکوالد باز

بـه محـض . را تایپ کنیدکه اسم یک کالس توکار است، Console، واژه روی سطر جدید. دھید

ظــاھر IntelliSense،  یــک لیســت تایــپ کردیــدConsoleرا در آغــاز کلمــه Cاینکــه شــما حــرف 

، و انواع داده که در این متن معتبر ھسـتند#Cھای این  لیست حاوی ھمه کلید واژه. شودمی

را Consoleکرده و گزینـه مرورتوانید تایپ را ادامه دھید یا در میان لیست شما یا می. باشدمی

بـه IntelliSense، لیسـت ایـدتایپ کردهCon، بعد از اینکه شما متناوباً . نیددابل کلیک کبا ماوس 

یـا Tabتوانید بـا فشـار دادن کلیـد خواھد نشست و شما میConsoleطور خودکار در روی گزینه 

Enterآن را انتخاب کنید.

            Mainبایست مانند این به نظر برسد:  

static void Main(string[ ] args)

{

        Console

}   

  

ھا روی صفحه حاوی متدھایی برای نمایش دادن پیغامیک کالس توکار است کهConsole   توجھ

  .و گرفتن ورودی از صفحه کلید است

 نقطه بالفاصله بعد از یکConsoleلیسـت دیگـر . تایپ کنیدIntelliSenseکـه شـودظـاھر می ،

  .دھدرا نمایش میConsoleھا  و فیلدھای کالس ، خاصیتمتدھا

به پایین لیست رفته ،WriteLineنتخاب کنید و سپس را اEnterبه طور متنـاوب. را فشار دھید ،

انتخـاب شـود و WriteLineادامـه دھیـد تـا اینکـه W, r, i, t, e, Lتوانید به تایپ کاراکترھـای می

بــه WriteLineشــود و کلمــه بســته میIntelliSenseلیســت . را فشــار دھیــدEnterپــس از ان 

:بایست مانند این به نظر رسدMainاکنون . شودفایل منبع اضافه می
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static void Main(string[] args)

{

           Console.WriteLine

}

 ــاز ایــن توضــیح . شــوددیگــری ظــاھر میIntelliSenseتوضــیح . تایــپ کنیــد---)---یــک پــارانتز ب

یـک متـد WriteLine، در واقع. دھدتواند بگیرد نمایش میمیWriteLineپارامترھایی را که متد 

overloadedاین معنی که کالس ، بهاستConsole حاوی بیشتر از یک متد بـا نـامWriteLine

ھـر نسـخه از متـد . کنـدنسخه مختلف از این متـد را عرضـه می١٩در واقع این کالس ---است

WriteLineای متـدھ٣فصـل . (تواند برای بیرون دادن انواع متفاوتی از داده به کار برده شودمی

overloadedاکنـون .) دھـدرا  با جزئیات بیشتری توضـیح میMain بایسـت ماننـد ایـن بـه نظـر

  :رسد

static void Main(string[] args)

{

           Console.WriteLine(

}

  

در IntelliSenseتوانید کلیدھای جھت باال و پـایین را کلیـک کنیـد تـا در توضـیح شما می   توضیح

  .مرور انجام دھیدWriteLineمتفاوت ھایoverloadedمیان  

شودپی گرفته می(;)ویرگول -را تایپ کنید که با یک نقطه--- (--- یک پارانتز بستن.  

              Mainبایست مانند این به نظر رسد:  

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine();

}

ه مکــان نمــا را حرکــت داده و رشــت“Hello World”در میــان را بــه انضــمام عالئــم نقــل قــول ،

بایسـت ماننـد ایـن بـه نظـر Main.  تایـپ  کنیـدWriteLineپارانتزھای چپ و  راست بعد از متد 

  :رسدمی

static void Main(string[] args)
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{

Console.WriteLine(“Hello World”);

}

  

را قبـل از پـر کـردن آنھـا بـا {and}و )and(، ماننـد تـاعادت کنید که جفـت کاراکترھـای ھم   توضیح

، کـاراکتر اگر شما منتظر باشید تا اینکه بعد از اینکـه محتویـات را وارد کردیـد. محتویاتشان تایپ کنید

  .توانید کاراکتر بستن را فراموش کنید، خیلی راحت میبستن را وارد کنید

  

  IntelliSense  هاي آیکون 

اسـم ھـر عضـو آن کـالس را IntelliSense، کنیـدک نقطه را بعد از اسم یک کالس تایپ میھرگاه شما ی

. دھـددر سمت چـپ ھـر اسـم عضـو یـک آیکـون اسـت کـه نـوع آن عضـو را شـرح می.  دھدنمایش می

  :اندو انواع آنھا در زیر ضمیمه شدهھای عمومیآیکون

  مفهوم  آیکون

  
  متد  

  خاصیت    

  کالس     

  اختار   س  

  شمارشی    

  واسط     

  نماینده    

  متد الحاقی    
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ھای متفـاوت دیگر را ببینید که به محض اینکه شما کد را در زمینهIntelliSenseھای در ضمن شما آیکون

  .شوند، ظاھر میکنیدتایپ می

  

  

کـه بـا مـتن /) (/خیلی از اوقات شما سطرھایی از کد را حاوی دو فوروارد اسلش     توجھ

آنھـا توسـط . ھسـتند)ھا کامنت(اینھا مستندات . خواھید دید،شودمیمعمولی پی گرفته 

شوند اما برای طراحان خیلی سودمند ھسـتند زیـرا آنھـا بـه سـند  میکامپایلر نادیده گرفته 

  :برای مثال.کنند که یک برنامه در واقع مشغول انجام چه کاری استمیکمک 

Console.ReadLine();     // Wait for the user to press the Enter key

در ضـمن شـما .  کامپایلر تمام متن را از دو اسلش  تا  انتھـای  سـطر  دور  خواھـد انـداخت

چند سـطری را بـا یـک فـوروارد اسـلش کـه بـا یـک سـتاره پـی گرفتـه ھایتوانید کامنتمی

پیدا کنـد از (/*) که یک ستاره با اسلش فوروارد کامپایلر تا زمانی. اضافه کنید(*/) شود می

شـما تشـویق . تواند چنـدین سـطر پـایین رفتـه باشـدمین متن ایهکند کمیمتن صرف نظر 

،معنادار ھـر قـدر ھـم کـه الزم شـدھایشوید که با جدیت کد خود را با بسیاری کامنتمی

  .مستند کنید

  

  بنا کردن و اجراي برنامه کنسول 

  .را کلیک کنیدBuild Solution، آیتم Buildدر منوی 

پنجـره . توانید آن را اجرا کنیـد، با نتیجه دادن در یک برنامه که شما میکندرا کامپایل می#Cاین عملیات کد 

  .شودخروجی در پایین پنجره ویرایشگرکد و متن ظاھر می

  

را بـرای نمـایش Outputگزینـه،Viewدر منـوی ،اگر پنجره خروجی ظاھر نشود    توضیح

  .پنجره خروجی کلیک کنید

دھنـد کـه چگونـه ھـایی شـبیه زیـر ببینیـد کـه نشـان می، شما باید بایست پیغام)Output(در پنجره خروجی 

  .برنامه کامپایل شده است

------ Build started: Project: TextHello, Configuration: Debug Any CPU ----

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Csc.exe /config /nowarn:1701;1702 …

Compile complete -- 0 errors, 0 warnings

TextHello -> C:\Documents and Settings\John\My Documents\Microsoft Press\…
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========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ========

. ظاھر خواھنـد شـد) Error List(، آنھا در پنجره فھرست خطا برخی اشتباھات را داشته باشیداگر شما

در دسـتور Hello Worldدھد کـه اگـر شـما عالمـت نقـل قـول بسـتن را بعـد از مـتن تصویر زیر نشان می

WriteLine ات سـبب ، برخـی اوقـتوجه کنید که یک اشـتباه واحـد. فراموش کنید چه اتفاقی خواھد افتاد

  .شودبروز چندین خطای کامپایل می

  

  

دابل کلیک کنید و مکان نما در روی Error Listتوانید یک آیتم را در پنجره میشما    توضیح

در ضـمن شـما بایسـت توجـه . سطری جای خواھد گرفت که باعث بـروز خطـا شـده اسـت

،ما آنھـا را وارد کنیـددر زیـر سـطرھایی از کـد کـه ھرگـاه شـ٢٠٠٨ویاستودژوالیوکنید که 

  .دھدمینمایش یک خط قرمز مواج،کامپایل نخواھند شد

  

، نبایست ھیچ خطـا یـا ھشـداری وجـود داشـته ایدھای قبلی را با دقت پی گرفتهاگر شما دستورالعمل

  .باشد و برنامه بایست با موفقیت بنا شود
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به ذخیـره فایـل بـه طـور صـریح نیسـت در اینجا قبل از بنا کردن پروژه ھیچ نیازی     توضیح

اگر شـما در حـال اسـتفاده . کندمیبه طور خودکار فایل را ذخیره Build Solutionزیرا دستور 

پـروژه ،ھستیدVisual Studio 2008 Professional Editionیا Visual Studio 2008 Standard Editionاز 

اگر شما در حـال . ایدهردن آن تعیین کردشود که شما ھنگام ایجاد کمیدر موقعیتی ذخیره 

شـود میپروژه در موقعیت موقت ذخیره   ،ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاستفاده از 

ذخیـره   Fileدر منـوی   Save Allو تنھا زمانی که به طور صریح پروژه را با اسـتفاده از فرمـان 

که شـما در جعبـه گفتگـوی ایهبه پوشVisual C# 2008 Express Editionکنید یا ھنگام بستن 

Optionsشودمیکپی ،ایدهتعیین کرد.  

  .را کلیک کنیدStart Without Debugging، گزینه Debugدر منوی 

مانـد تـا شـما شود و سپس برنامه منتظر میظاھر میHello Worldپیغام . شودیک پنجره فرمان باز می

  :ر که در شکل زیر نشان داده شده است، ھمان طویک کلید را فشار دھید

  

  

تولیـد ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوتوسـط   ”. . . Press any key to continue“عکس العمـل     توجھ

اگر شما برنامه را توسـط فرمـان . نویسیدمیشود؛ شما ھیچ کدی برای انجام این کار نمی

Start Debugging در منویDebugاما پنجـره فرمـان بـدون ،شودمیبرنامه اجرا،اجرا کنید

  .شودمیفاصله بسته بال،که منتظر بماند تا شما کلیدی را فشار دھیداین

را Enter، فوکـوس داشـته باشـد و مطمئن شوید که پنجره فرمان در حـال نمـایش دادن خروجـی برنامـه

  .فشار دھید

  .گردیدبرمی  ٢٠٠٨ویاستودژوالیوشود و شما به محیط برنامه نویسی پنجره فرمان بسته می

 Show Allرا کلیک کنید و سـپس دکمـه میلـه ابـزار )  solutionنه (TextHello، پروژه Solution Explorerدر 

Files را روی میله ابزارSolution Explorerدومین دکمه از سمت چـپ روی میلـه این دکمه---کلیک کنید ،

  .استSolution Explorerابزار در پنجره 

ھا  به طور مسـتقیم این مدخل. شوندباز میProgram.csدر باالی فایل objو binھای ھایی با ناممدخل

Microsoft Press\Visual CSharp Step by)در پوشـه پـروژه objو binھایی بـه نـام با پوشه Step\Chapter 

1\TextHello\TextHello)ھنگـامی کـه شـما برنامـه را بنـا کنیـد٢٠٠٨ویاستودژوالیو. شوندمربوط می ،

ھای به کار رفته بـرای ایجـاد و کند و آنھا حاوی نسخه قابل اجرای برنامه به ضمیمه برخی فایلایجاد می

  .دیباگ برنامه ھستند
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پوشه دیگری با نام . کلیک کنیدbinرا در سمت چپ مدخل (+) عالمت به اضافه ،Solution Explorerدر 

Debug شودمیظاھر.  

  

  .را ھم ببینیدReleaseدر ضمن شما ممکن است یک پوشه با نام    توجھ

چھار آیتم دیگر با . کلیک کنیدDebugرا در سمت چپ پوشه (+) عالمت به اضافه ،Solution Explorerدر 

ظــاھر TextHello.vshost.exe.manifestو TextHello.exe ،TextHello.pdb ،TextHello.vshost.exeھــای نام

  :، مانند اینشوندمی

  

  

ممکـن اسـت ،ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاگر شما در حال استفاده از     توجھ

  . را نبینیدھا ن فایلایهھم

 Start Withoutبرنامه کامپایل شده است و ھمان فایلی است که ھنگامی که شما TextHello.exeفایل 

Debuggingمنوی را درDebugھـای دیگـر حـاوی اطالعـاتی ھسـتند فایل. شود، اجرا میکنیدکلیک می

کلیـک Debugرا در منـوی Start Debuggingھرگـاه (اجـرا کنیـد Debugکه اگر شـما برنامـه را بـه شـیوه 

  .شوندبه کار برده می  ٢٠٠٨توسط ویژوال استودیو )کنید

  )هاNamespace(استفاده از فضاهاي نام  

تواننـد بـه ھای کوچـک می، برنامـهگرچـه. اید یک برنامه بسیار کوچکی استمثالی که شما تاکنون دیده

، دو مسـئله پـیش شـودزمـانی کـه یـک برنامـه بـزرگ می. ھای بزرگتـر رشـد کننـدطرف زودی به برنامـه

ھای کوچـک برنامـهھای بزرگ مشکل تر از فھم و نگـه داری از، درک کردن و نگه داری برنامهاول. آیدمی

ھمین کـه . ھای بیشتر است، متدھای بیشتر و کالس، کد بیشتر به معنای اسامی بیشتردوم. تر است
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شـود زیـرا دو یـا چنـد ، احتمال اینکه بنا کردن پروژه عقیم بماند بیشـتر مییابدتعداد اسامی افزایش می

ھای شخص ثالث نوشـته شـده از کتابخانهبه خصوص زمانی که برنامه ھم (کنند اسم با ھم برخورد می

  ).کند، استفاده میاندتوسط طراحانی که آنھا نیز از اسامی متنوعی استفاده کرده

کردند مشکل برخورد اسم را توسط  پیشوند دار کردن اسامی با برخـی ، برنامه نویسان سعی میدر گذشته

اه حـل خـوب نیسـت زیـرا قابـل مقیـاس گـذاری نیسـت؛ این ر. حل کنند) ھا قید(ھا  از انواع توصیف کننده

کنیـد و زمـان بیشـتری شوند و شما زمان کمتری بـرای نوشـتن نـرم افـزار صـرف میاسامی بلند تر می

اسـامی بلنـد بـه طـور نـامفھوم، و خوانـدن و بـازخوانی) در اینجا یک تفاوتی وجود دارد(برای تایپ کردن 

  .صرف کرد

برای حل این مشـکل توسـط ایجـاد کـردن یـک کـانتینر مشـخص بـرای ) ھا Namespace(فضاھای اسمی 

اگـر دو کـالس بـا نـام یکسـان در فضـاھای اسـمی . کنـد، کمـک میھـا ، ماننـد کالسھای دیگرشناسه

را درون Greetingتوانید یـک کـالس بـا نـام شما می. ، با یکدیگر قاطی نخواھند شدمتفاوتی زندگی کنند

  :، مانند اینایجاد کنیدTextHelloم فضای اسمی با نا

namespace TextHello

{

       class Greeting

       {

              ...

       }

}

. مراجعـه کنیـدTextHello.Greetingبه صـورت Greetingتوانید در برنامه خود به کالس در این صورت شما می

ایجـاد کنـد و ،NewNamespace، مانند ک فضای اسمی متفاوتدر یGreetingاگر طراح دیگری نیز یک کالس 

کند زیرا آنھـا در رفت کار می، برنامه شما ھنوز ھم ھمان طور که انتظار میآن را روی کامپیوتر شما نصب کند

طـراح دیگـر Greetingخواھید که به کـالس اگر شما می. ھستندTextHello.Greetingحال استفاده از کالس 

  .تعیین کنیدNewNamespace.Greeting، باید آن را به صورت کنیدارجاع 

٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوھای خود را در فضاھای اسمی تعریف کنیـد و محـیط این تمرین خوبی است که کالس

جعبـه .  کنـد، پیـروی میاز این توصیه به واسطه استفاده از اسم پروژه شما به عنوان فضای اسمی تـراز بـاال

درون یـک NET.این توصیه وفادار است؛ ھر کـالس در چـارچوب نیز بهNET.چارچوب ) SDK(نرم افزاری توسعه 

ایـن . کنـدزنـدگی میSystemدرون فضای اسـمی Console، کالس برای مثال. کندفضای اسمی زندگی می

  .باشدSystem.Consoleحرف به معنای این است که اسم کامل آن باید در واقع  

، ، بنویسـیدکنید؛ در صورتی که شما بایستی نام کامل یک کالس را ھر زمان که از آن استفاده میالبته

ھا  یا حتی نامیدن کالس با تعدادی اسم منحصر به فرد به وضعیت بھتر از پیشونددار کردن توصیف کننده

. خواھــد بــودو بــه دردســر نیفتــادن بــا یــک فضــای اســمی ، نSystemConsoleصــورت سرتاســری ماننــد 

اگـر بـه برنامـه . در برنامـه تـان حـل کنیـدusingتوانید این مشکل را با یـک دسـتور ، شما میخوشبختانه
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TextHello برگردیـد و بـه فایـل ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیودرProgram.cs نگـاه ویرایشـگر کـد ومـتندر پنجـره

  :، شما دستورات زیر را در باالی فایل مالحظه خواھید کردکنید

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

در کـد متعاقـب در . رسـاندمی) میـدان دیـد(یک فضای اسمی را به سـطح دسترسـی usingیک دستور 

، قیددار د، شما دیگر نبایست به طور ضمنی اشیاء را با فضای اسمی که آنھا به آن تعلق دارنھمان فایل

ھایی ھستند که خیلی اوقـات بـه کـار بـرده چھار فضای اسمی نشان داده شده دربردارنده کالس. کنید

بـه طـور خودکـار ایـن کنیدھر زمان که شما یک پروژه جدید ایجاد می٢٠٠٨ویاستودژوالیوشوند که می

ی را بـه بـاالی یـک فایـل منبـع بیشترusingتوانید دستورھای شما می. کنداضافه میراusingدستورات 

  .اضافه کنید

  .دھدفعالیت زیر مفھوم فضاھای اسمی را با عمق بیشتری شرح می

  امی تالش براي تمام نویسی اس 

در باالی usingاولین دستور ،استProgram.csکه در حال نمایش فایل ویرایشگر کد ومتن در  پنجره 

  :مانند این،فایل را توضیح دار کنید

//using System;

  .را کلیک کنیدBuild Solution، گزینه Buildدر منوی 

  :دھدپیغام خطای زیر را نمایش می) Error List(ماند و پنجره فھرست خطا بنا کردن عقیم می

The name ’Console’ does not exist in the current context.

  .دابل کلیک کنیدپیغام خطا را ،)Error List(در پنجره فھرست خطا 

  .شودانتخاب میProgram.csای که باعث خطا شده در فایل منبع شناسه

System.Consoleرا بـرای اسـتفاده از اسـم کـامالً قیـددار شـده Mainمتـد ،ویرایشگر کـد ومـتندر پنجره 

  :بایست مانند این به نظر برسدMain. ویرایش کنید

static void Main(string[] args)

{

System.Console.WriteLine(“Hello World”);
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}

  

اسـمی در فضـای ھـا آیتمامی تمامی اس،کنیدمیرا تایپ .Systemھرگاه شما     توجھ

System توسطIntelliSense شودمینمایش داده.  

.را کلیک کنیدBuild Solution، گزینه Buildمنوی در 

دقیقـاً آن طـوری Main، مطمئن شـوید کـه اگر این گونه نبود. باشدبناکردن در این نوبت بایست موفقیت آمیز 

  .است که در کد قبلی ظاھر شد و سپس سعی کنید که مجدداً آن را بنا کنید

در Start Without Debuggingبرنامه را اجرا کنید تا مطمئن شوید که برنامه ھنوز ھم توسط کلیـک کـردن 

  .کندکار میDebugمنوی 

  ها  و اسمبلیاسمیفضاهاي  

سـاده ) میدان دیـد(ھا  در یک فضای اسمی را به درون سطح دسترسی رساندن آیتمusingیک دستور 

، ھـا  در کـدتان بـه طـور کامـلکند و شما را از مجبور شدن برای قیـددار کـردن اسـامی کالسسازی می

یـک اسـمبلی فـایلی . شـوندکامپایـل مـی) assemblies(ھا  ھا  به درون اسمبلیکالس. کندخالص می

ھای قابل اجرا بـا ، برنامه، گرچه اگر بخواھیم دقیق تر بگوییمداردdll.است که معموالً پسوند اسم فایل 

  .ھا  ھستندنیز جزو اسمبلیexe.پسوند نام فایل 

NET.ھایی کـه کتابخانـه کـالس چـارچوب کالس. ھای بسیاری باشدتواند حاوی کالسیک اسمبلی می

در روی کـامپیوتر ٢٠٠٨به ضمیمه ویژوال استودیو ھایی که ، در اسمبلیSystem.Console، مانند ردارددرب

NET.شـما درخواھیـد یافـت کـه کتابخانـه  کـالس چـارچوب . اند، تدارک دیـده شـدهشوندشما نصب می

، اسـمبلی داگر آنھـا در اسـمبلی یکسـانی نگـه داشـته شـده بودنـ. دربردارنده چندین ھزار کالس است

اگـر مایکروسـافت یـک متـد یگانـه را در یـک . (شـدبزرگ جثه و بـرای نگـه داری و پشـتیبانی مشـکل می

  !)کرد، بایست سراسر کتابخانه کالس را به تمامی طراحان توزیع میکردکالس یگانه به روزرسانی می

، جزءبنـدی شـودشـعب میبه میان تعدادی اسـمبلی منNET.کتابخانه  کالس چارچوب ، به ھمین دلیل

، بـرای مثـال. ، با ھم رابطه دارنـدھایی که آنھا در بردارندشده توسط حوزه کارکردی به آنھایی که کالس

و System.Console، ماننـد اسـتھـای عمومییک اسمبلی ھسته وجود دارد که دربردارنـده ھمـه کالس

، دسترسی به ھای دادهدست کاری پایگاهھایی برای ھای بیشتری وجود دارد که حاوی کالساسمبلی

خواھیـد از یـک کـالس در یـک اگر می. ھستند ... ھای کاربر گرافیکی و ھای وب، ساخت واسطسرویس

در ایـن صـورت . ، شما باید یک ارجاع به آن اسمبلی به پروژه خودتان اضـافه کنیـداسمبلی استفاده کنید

ھا  در فضـای اسـمی در آن اسـمبلی را ایتمد اضافه کنید کـهرا به کد خوusingتوانید دستورات شما می

  .رسانندمی) میدان دید(به سطح دسترسی 

بین یک اسمبلی و یـک فضـای اسـمی وجـود ) 1:1(بایست توجه کنید که لزوماً یک ھم ارزی یک به یک 

ای ھـایی بـرای چنـدین فضـای اسـمی باشـد و یـک فضـتوانـد حـاوی کالسندارد؛ یک اسـمبلی تـک می
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، امـا رسـنداینھا ھمگی در ابتدا گیج کننده به نظر می. تواند چندین اسمبلی را پدید آورداسمی تک می

  .شما به زودی آنھا را به کار خواھید بست

کنیـد بـه ، الگویی که انتخاب میکنیدبرای ایجاد یک برنامه استفاده می٢٠٠٨ویاستودژوالیوھر گاه شما از 

Solution، در بـرای مثـال. ھای مقتضـی اسـترنده ارجاعـاتی بـه اسـمبلیطور خودکار دربردا Explorer بـرای

خواھیـد دیـد کـه . کلیک کنیدReferencesرا در سمت چپ پوشه (+)  ، عالمت به اضافه TextHelloپروژه 

، System ،System.Coreھایی بـا نـام یک برنامه کنسول به طور خودکار دربردارنده ارجاعاتی به اسـمبلی

System.Data وSystem.Xmlھای اضـافی توانید به یـک پـروژه ارجاعـاتی بـرای اسـمبلیشما می. است

شـما انجـام ---، اضافه کنیـدAdd Referenceو کلیک بر روی Referencesتوسط راست کلیک کردن پوشه 

  .، تمرین خواھید کردھای بعدیاین مأموریت را در فعالیت

  گرافیکیایجاد یک برنامه  

محـیط . ایـدبرای ایجاد و اجـرای یـک برنامـه کنسـول پـاه اسـتفاده کرده٢٠٠٨ویاستودژوالیو، شما از تاکنون

ھای گرافیکـی برمبنـای ضمناً ھر چیـزی را کـه شـما بـرای ایجـاد برنامـه٢٠٠٨ویاستودژوالیوبرنامه نویسی 

ھـا  را بـه طـور کاربر برپایه فرم  یک برنامه برمبنـای پنجرهتوانید واسط شما می. ھا  نیاز دارید را دربرداردپنجره

سپس دستورات برنامه را برای پیاده سازی واسط کاربر که شـما ٢٠٠٨ویاستودژوالیو. تعاملی طراحی کنید

  .کند، تولید میایدطراحی کرده

شما از . نمای کدو طراحینمای: کندشما را با دو نمای یک برنامه گرافیکی مجھز می٢٠٠٨ویاستودژوالیو

کنیـد و از پنجره ویرایشگر متن و کد برای اصالح و نگه داری کد و منطق برای یک برنامه گرافیکی استفاده می

توانید ھرگاه کـه شما می. کنیدبرای چیدن واسط کاربر خود استفاده می) Design View(پنجره نمای طراحی 

  .خواھید بین این دو نما سوییچ کنیدمی

را ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـو، شما چگونگی ایجاد یک برنامه گرافیکی بـا اسـتفاده از ھای زیردر مجموعه فعالیت

توانیـد یک جعبه مـتن جـایی کـه شـما می: این برنامه یک فرم ساده حاوی این موارد است. یاد خواھید گرفت

یک خوشامدگویی شخصـی سـازی شـده را نام خود را وارد کنید و یک دکمه که ھرگاه  شما آن را کلیک کنید 

  .دھددر یک جعبه پیغام نمایش می

  

---کنـدمـیگرافیکی عرضه ھایدو الگو برای ساخت برنامه٢٠٠٨ویاستودژوالیو    توجھ

تکنولـوژییـکWPF Application .Windows Formsو الگـوی Windows Forms Applicationالگـوی 

 Windows Presentationیـا WPF. ظـاھر شـدNET Framework version 1.0.بـاابتـدادرکـهاست

Foundation، یک تکنولوژی تسھیل شده اسـت کـه اولـین بـار بـا.NET Framework version 3.0

Windows Formsاضافی بسیاری عـالوه بـر ھایو قابلیتھا این تکنولوژی ویژگی. ظاھر شد

اسـتفاده از آن ،جدیـدھایو پیشـرفتھا احیکند و شما بایست  برای ھمه طرمیعرضه 

  .در اولویت قرار دھیدWindows Formsرا به 

  2008ویاستود ژوالیوایجاد یک برنامه گرافیکی در  
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 اگـر شـما در حـال اسـتفاده ازVisual Studio 2008 Standard Edition یـاVisual Studio 2008 

Professional Editionرا برای ایجاد یک برنامه گرافیکی جدید انجام دھید، اعمال زیر ھستید:  

  .را انتخاب کنیدProjectو سپس File ،Newدر منوی 

  .شودباز میNew Projectجعبه گفتگوی 

  .کلیک کنید#Visual C، روی Project Typesدر قاب 

  .کلیک کنیدWPF Application، روی آیکون Templatesدر قاب 

 Documents\Microsoft Press\Visual CSharp Step byپوشهبه، Location  مطمئن شوید که فیلد

Step\Chapter 1کندشما اشاره می.  

  .را تایپ کنیدWPFHelloنام ، Nameدر فیلد  

  .انتخاب شده استCreate new solution، مطمئن شوید که Solutionدر فیلد  

Add to، متقابالً . کندایجاد میهاین عمل یک محلول جدید برای نگه داشتن پروژ Solution، پروژه را بـه محلـول

TextHelloکنداضافه می.  

OKرا کلیک کنید.  

کارھای زیر را برای ایجاد یـک برنامـه ، ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاگر شما در حال استفاده از  

  .گرافیکی جدید انجام دھید

  .را کلیک کنیدNew Project، گزینه Fileدر منوی 

کلیـک TextHelloرا برای ذخیره تغییرات خودتـان بـه پـروژه Save، ظاھر شدNew Projectاگر پنجره پیغام  

 Microsoft Press\Visual CSharpبـه Location، بررسی کنید که فیلد Save Projectدر جعبه گفتگوی . کنید

Step By Step\Chapter 1 تحـت پوشـهDocuments شـما تنظـیم شـده باشـد و پـس از آنSave را کلیـک

  .کنید

  .را کلیک کنیدWPF Applicationآیکون  ،New Projectدر جعبه گفتگوی  

  .را تایپ کنیدWPFHelloنام ، Nameدر فیلد 

OKرا کلیک کنید.

ویاسـتودژوالیـو. کنـدجدیـدی ایجـاد میWPFبنـدد و برنامـه برنامـه جـاری شـما را می٢٠٠٨ویاستودژوالیو

به انضمام پنجره دیگری حاوی یـک توضـیح ، )Design View(خالی در پنجره نمای طراحی WPFیک فرم ٢٠٠٨

XAMLھمان طور که در تصویر زیر نشان داده شده استدھداز فرم نمایش می ،:  
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ی را ببندیــد تـا فضــا) Error List(و فھرســت خطـا ) Output(خروجـی ھــایپنجره    توضـیح

  .فراھم شود) Design View(بیشتری برای نمایش پنجره نمای طراحی 

  

XAML مخفـفExtensible Application Markup Language اسـت و یـک زبـان شـبیهXML   اسـت کـه توسـط

XMLاگـر شـما شـناختی از . شـودبرای تعریف آرایش یک فرم و محتویـاتش بـه کـار بـرده میWPFھای برنامه

شما در واقع اگـر دوسـت نداریـد کـه از پنجـره نمـای طراحـی ویـژوال . ایست آشنا به نظر برسدبXAML، دارید

را بـه طـور WPFتوانیـد یـک فـرم ، میاستودیو استفاده کنید یا اگر شما دسترسی به ویـژوال اسـتودیو نداریـد

تـدارک XMLPadبـا نـام  XAMLتعریف کنید؛ مایکروسافت یک ویرایشـگر XAMLکامل توسط نوشتن یک تعریف 

  .دانلود کنیدMSDNتوانید به صورت رایگان از وب سایت دیده است که شما می

، شما از پنجره نمای طراحی برای اضافه کردن سه کنترل به فرم ویندوز استفاده خواھید کرد  و در فعالیت زیر

سـازی -بـرای پیـادهتولیـد شـده اسـت ٢٠٠٨ویاستودژوالیورا که به طور خودکار توسط #Cاندکی کد 

  .، امتحان خواھید کردھا این کنترل

  ایجاد یک واسط کاربر 

  .، کلیک کنیدشودرا که در سمت چپ فرم در پنجره نمای طراحی ظاھر میToolboxبرگه 

ھـای متعـددی را نمـایش اندکی از فرم را پوشانده اسـت و اجـزا و کنترل، در حای کهشودجعبه ابزار ظاھر می

ھـایی کـه توسـط لیسـتی از کنترلبخـش عمومی. توانید روی یک فرم ویندوز جای دھیدکه شما میدھد می
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ھا  یک لیست بسـیار گسـترده از بخش کنترل. دھد، نمایش میشوندبه کار برده میWPFھای بیشتر برنامه

  .دھدھا  را نمایش میکنترل

  .بل مشاھده فرم را کلیک کنید، برچسب را کلیک کنید و پس از آن بخش قادر بخش عمومی

شـما تـا یـک لحظـه دیگـر آن را بـه موقعیـت صـحیحش جـا بـه جـا (شود یک کنترل برچسب به فرم اضافه می

  .شوداز نظر ناپدید می) Toolbox(، و جعبه ابزار )خواھید کرد

  

خواھید که جعبه ابزار قابل مشاھده باقی بماند اما ھـیچ بخشـی از فـرممیاگر    توضیح

کـه ماننـد یـک گیـره (Toolboxرا در سمت راست میله عنوان Auto Hideدکمه ،را پنھان نکند

ویاسـتودژوالیـوبه طـور ثابـت در سـمت چـپ پنجـره Toolbox. کلیک کنید)رسدمیبه نظر 

برای تطبیق نمودن با آن منقبض ) Design View(شود و پنجره نمای طراحی میظاھر ٢٠٠٨

ممکن اسـت فضـای زیـادی را ،شما یک رزولوشن صفحه پایین داشته باشیداگر(. شودمی

دوباره ناپدیـد Toolboxشود که مییک بار دیگر باعث Auto Hideکلیک کردن .) از دست بدھید

  .شود

توانیــد شــما می. خواھیــدکنتــرل برچســب روی فــرم احتمــاالً بــه طــور دقیــق در جــایی نیســت کــه شــما می

بـا ). کنیـدdrag(، کلیـک کـرده و بکشـید ایـد بـرای تغییـر موقعیـت آنھـابه یک فرم اضافه کردهکنترلھایی را که 

، کنترل برچسب را حرکت دھید تـا اینکـه برچسـب نسـبت بـه گوشـه چـپ بـاالیی فـرم استفاده از این تکنیک

  ).جایابی دقیق برای این برنامه ضروری نیست. (مستقر شود

  

بـه انضـمام ،ک فرم در قاب پـایین اکنـون شـامل کنتـرل برچسـباز یXAMLتعریف     توجھ

. اســت،Marginکنتــرل شــده توســط خاصــیت ،ی ماننــد مــوقعیتش در روی فــرمھایخاصــیت

فـرم ھایاز چھار عدد تشکیل شده است که فاصله ھر لبه برچسـب از لبـهMarginخاصیت 

. کندمیتغییر Marginخاصیت ،نیداگر کنترل را در ھر جای فرم جابه جا ک. دھندمیرا نشان 

،کنـدمـیکـه حرکـت میفرھایمھار شده به لبهھایکنترل،اگر فرم تغییر اندازه داده شود

توانیـد از ایـن امـر مـیشـما . شوند تا مقـادیر حاشـیه آنھـا حفـظ شـودمیتغییر اندازه داده 

ــادیر  ــردن مق ــه صــفرMarginتوســط تنظــیم ک ــد،ب ــوگیری کنی ــاره شــما د. جل ــز Marginرب و نی

  Windows Presentationآشنایی با" ٢٢در فصل WPFھایکنترلWidthو Heightھایخاصیت

Foundation " گیریدمیبیشتر یاد.  

  .را کلیک کنیدProperties Windowگزینه ،Viewدر منوی  

Solution، زیـر در پایین ترین سـمت راسـت صـفحهPropertiesپنجره   Explorerاگـر از قبـل (یابـدنمـایش می

ھـای ھا  را بـرای آیتمکند تـا خاصـیتروش دیگری برای شما فراھم میPropertiesپنجره  . )نمایش نیافته بود

نسـبت بـه حالـت متنـی کـه در آن Properties. ھای دیگر در یک پروژه اصـالح کنیـدایتم، به اضافهروی یک فرم

اگر میله عنوان فرم نمـایش یافتـه . دھد حساس استشده جاری نمایش میھا  را برای آیتم انتخابخاصیت

ــی  ــای طراح ــره نم ــد) Design View(در پنج ــک کنی ــما، را  کلی ــیتمیش ــره خاص ــه پنج ــد ک ــد ببینی ھا  توانی

)Properties (پنجـره در اگـر کنتـرل برچسـب را کلیـک کنیـد. دھـدھا  را برای فرم خودش نمـایش میخاصیت ،

، پنجـره اگـر شـما در ھـر جـایی غیـر از فـرم کلیـک کنیـد. دھـدھا  را برای برچسب نمـایش میتعوض خاصی
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یـک شـبکه  . دھـدنمایش می) شبکه(gridھا  را برای یک آیتم مبھم به نام ، خاصیت)Properties(ھا  خاصیت

ھمـراه ) grid(انیـد از شـبکه توکند و شما میعمل می  WPFھای روی یک فرم ھمانند  یک  کانتینر برای آیتم

ھا  چگونـه روی فـرم بایسـت تـراز شـوند و بـا یکـدیگر گـروه بنـدی ایتم، برای نشان دادن اینکهچیزھای دیگربا

  .، استفاده کنیدشوند

  .را پیدا کنیدText، بخش )Properties(ھا  در پنجره خاصیت. کنترل برچسب را روی فرم کلیک کنید

توانید فونت و اندازه فونت را برای برچسب تعیـین کنیـد ، شما میھای واقع در این بخشبا استفاده از خاصیت

  .توانید تعیین کنیددھد در این بخش نمیاما متن واقعی را که برچسب نمایش می

  .تغییر دھید و سپس میله عنوان فرم را کلیک کنید20را به FontSizeخاصیت 

خاصـیت . اندازه کافی بزرگ نیست، با اینکه متن برای نمایش متن بهکندمیاندازه متن واقع در برچسب تغییر 

FontSize تغییر دھید12را به.  

  

یش یافتـه در برچسـب ممکـن اسـت بالفاصـله خـودش را در پنجـره نمـای امتن نمـ   توجھ

یـا،که شما برنامه را سـاخت و اجـرا کنیـدامی ھنگ. تغییر اندازه ندھد Design Viewطراحی 

  .تصحیح خواھد کردبرچسب خودش را ،بسته و باز کنیدDesign Viewاگر فرم را در پنجره 

ھای کنتـرل برچسـب را امتحـان فرم را در پایین ترین قاب از سمت راسـت مـروز کنیـد و خاصـیتXAMLتعریف 

  .کنید

خـود برچسـب ، پـی گرفتـه شـده بـا متنـی بـرای حـاوی مقـادیر خاصـیت<Label>کنترل برچسـب از یـک تـگ 

(“Label”) که  پس از آن یک تگ بستن</Label>شودتشکیل می، آیدمی.  

، ھمـان طـور کـه در تغییر دھیـدPlease enter your nameبه ) تنھا قبل از تگ بستن(متن برچسب را 

  .تصویر زیر نشان داده شده است
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، با اینکه برچسب ھنـوز ھـم بـرای نمـایش کندتوجه کنید که متن نمایش یافته در برچسب روی فرم تغییر می

  .آن به درستی خیلی کوچک است

Designفرم را در پنجره  View کلیک کنید و سپس جعبه ابزار)Toolbox (را دوباره نمایش دھید.  

  

پیغام) Toolbox(جعبه ابزار ،کلیک نکنیدDesign Viewاگر شما فرم را در پنجره     توجھ

“There are no usable controls in this group.”   دھدمیرا نمایش.  

یک کنترل جعبـه مـتن بـه فـرم اضـافه . پس از آن فرم را کلیک کنیدرا کلیک کنید وTextBoxآیتم ،Toolboxدر 

  .کنترل جعبه متن را جابه جا کنید تا اینکه یک راست در زیر کنترل برچسب باشد. شودمی

  

کـه کنتـرل امی ھنگـ،)کنیدDrag(را روی یک فرم بکشید ھرگاه شما یک کنترل     توضیح

نشانگرھای تراز به طور خودکـار ظـاھر ،دیگر به طور عمودی یا افقی تراز شودھایبا کنترل

آرایـی -به طور شست و رفته صـفھا برای مطمئن شدن از اینکه کنترلاین امر . شوندمی

  .دھدمییک سرنخ ویژوال سریع به شما ،اندهشد

Name، مقدار خاصیت )Properties(ھا  ، در پنجره خاصیتدر حالی که کنترل جعبه متن انتخاب شده است

  .تغییر دھیدuserNameنمایش یافته در باالی پنجره  را به 
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کار با " بخش ،٢و متغیرھا در فصل ھا درباره قراردادھای نام گذاری برای کنترل    توجھ

  .بیشتر یاد خواھید گرفت" ھا و عبارتعملگرھا،متغیرھا

کنتـرل . و سپس فرم را کلیـک کنیـد،را کلیک کنیدButton،را دوباره نمایش دھید)Toolbox(جعبه ابزار 

تا اینکه کف دکمه به طور افقی )کنیدDrag(دکمه را به سمت راست کنترل جعبه متن روی فرم بکشید 

  .با کف جعبه متن تراز شود

  .تغییر دھیدokکنترل دکمه را به Nameخاصیت ،ھا ا استفاده از پنجره خاصیتب

متن را به سمت راست برای نمایش عنوان نمایش یافته توسط دکمه مـرور کنیـد و ،فرمXAMLتعریف در 

  .کندمیبررسی کنید که عنوان کنترل دکمه در روی فرم تغییر . تغییر دھیدOKبه Buttonآن را از 

، خاصـیت ھادر پنجره خاصـیت. کلیک کنیدDesign Viewپنجره را درWindow1.xamlله عنوان فرم  می

Title را بهHelloتغییر دھید.  

یــک (، یــک دســتگیره تغییــر انــدازه شــودتوجــه کنیــد ھنگــامی کــه فــرم انتخــاب می،Design Viewدر پنجــره  

اشاره گر ماوس را روی دسـتگیره . شودفرم ظاھر میروی پایین ترین گوشه دست راست ) چھارگوش کوچک

، اشاره گر را کلیک کـرده ھرگاه اشاره گر به یک پیکان اریب دوسرنوک دار تبدیل شد. اندازه حرکت دھیدتغییره

، کشـیدن را متوقـف ھا  تقریباً مساوی شـدھرگاه  فاصله پیرامون کنترل.  و بکشید تا فرم تغییر اندازه پیدا کند

.و دکمه ماوس را رھا کنیدکرده

  

کلیـک ،میله عنوان فـرم را و نـه آرایـش شـبکه درون فـرم را قبـل از تغییـر انـدازه آن     مھم

دھیـد مـیرا روی فـرم تغییـر ھـا شـما آرایـش کنترل،را انتخاب کنید) grid(اگر شبکه . کنید

  . ازه خود فرم رااندهن

  

  

مشخص شـده بـا خاصـیت ،با یک فاصله ثابتOKدکمه ،اگر فرم را باریک تر کنید    توجھ

Marginاگـر شـما فـرم را خیلـی باریـک تـر . مانـدمـیفرم باقی از لبه دست راستی ،دکمه

حاشیه دسـت راسـتی برچسـب . روی کنترل جعبه متن نوشته خواھد شدOKدکمه ،کنید

فـرم باریـک تـر شـود  بـه  محـض  اینکـهمـیکه برچسب منقبض امی نیز ثابت است و ھنگ

  .کندمیشروع به ناپدید شدن متن برای برچسب،شودمی

  :این به نظر برسداکنون فرم بایست شبیه
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  .شده باشدرا کلیک کنید و بررسی کنید که پروژه با موفقیت بنا Build Solutionگزینه ،Buildدر منوی  

  .یک کنیدرا کلStart Without Debuggingگزینه ، Debugدر منوی  

توانید اسـم خـود را در جعبـه مـتن تایـپ کنیـد و شما می. برنامه بایست اجرا شود و فرم شما را نمایش دھد

اندکی کد را بـرای پـردازش رویـداد  شما نیاز دارید که. افتد، اما ھنوز چیزی اتفاق نمیرا کلیک کنیدOKسپس 

Click برای دکمهOKخواھید انجام دھیدشما بعداً می، که آن چیزی است کهاضاففه کنید.  

ویاسـتودژوالیـورا کلیک کنید تا فرم را ببندیـد و بـه ) واقع در گوشه باالیی سمت راست فرمClose)Xدکمه  

  .برگردید

بـا ایـن . تا یـک برنامـه گرافیکـی ایجـاد کنیـدایدهمدیریت شد#Cشما بدون نوشتن یک سطر واحد از کد 

امـا ،)شـما بایسـت برخـی کـدھا را بـه زودی بنویسـید(زیادی انجـتم نـداده اسـت حال این کار ھنوز کار 

کننـد کـه مـیکنـد کـه وظـایف روتینـی را اداره مـیویژوال استودیو در واقع کد بسیاری برای شـما تولیـد 

کـد قبـل از اضـافه کـردن . ازی و نمایش یک فـرماندهمانند را،گرافیکی باید انجام دھندھایبرنامهامی تم

کند که یک آشنایی از آن چه ویـژوال اسـتودیو بـرای شـما تولیـد کـرده میکمک ،شخصی خود به برنامه

  .داشته باشید،است

فایـل . کلیـک کنیـدWindow1.xamlفایـلپھلـویرا(+) اضـافهبـهعالمـت ،Solution Explorerدر 

Window1.xaml.cs فایــل  . شــودمــیظــاھرWindow1.xaml.csکــد بــرای فــرم در . ا دابــل کلیــک کنیــدر

  :رسدمیاین کد مانند زیر به نظر . شودمیویرایشگر کد و متن ظاھر 

using System;
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using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Data;

using System.Windows.Documents;

using System.Windows.Input;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Media.Imaging;

using System.Windows.Navigation;

using System.Windows.Shapes;

namespace WPFHello

{

/// <summary>

/// Interaction logic for Window1.xaml

/// </summary>

public partial class Window1: Window

{

public Window1()

{

InitializeComponent();

}

}

}

www.ParsBook.org



٣٠

)میــدان دیــد(بــرای رســیدن بــه میــان ســطح دسترســی usingصــرف نظــر از تعــدادخوبی از دســتورات  

فایـل دربردارنـده تعریـف یـک کـالس بـا نـام ،کننـدمـیاسـتفاده WPFکه اغلب برنامه اسمی ھایفضای

Window1در ایـن اینجـا یـک خـرده کـوچکی ار کـد الزم بـرای کـالس . یگراست اما نه خیلی دWindow1

را فراخـوانی InitializeComponentشود که یک متـد بـا نـام میاست که به عنوان یک سازنده شناخته 

امی یک متد مخصوصی است با ھمـان نـconstructor/یک سازنده (. ولیکن آن ھمه چیز است،کندمی

توانـد دربردارنـده مـیشـود و میشود اجرا میکه یک وھله از کالس ایجاد امی ھنگسازنده. کالس دارد

،در واقـع.) بیشتر یاد خواھید گرفت٧در فصل ھا درباره سازنده. کدی برای مقداردھی اولیه وھله باشد

شود و میتولید ،فرمXAMLاما این کدھا به طور خودکار برمبنای تعریف ،برنامه حاوی کد بیشتری است

و ایجـاد و مسـتقر ،ی نظیـر ایجـاد و تخریـب فـرمھـایاین کد مخفی عملیات. از چشم شما مخفی است

  .دھدمیجورواجور  روی فرم را انجام ھایکردن کنترل

توانید در این کالس ببینید این است که شما بتوانید متدھای مـال خـود را بـرای میمنظور کدی که شما 

اتفاق ،توسط کاربرOKمانند آنچه که ھنگام کلیک دکمه ،م برای برنامه اضافه کنیداداره کردن منطق الز

  .افتدمی

  

توانید توسط راست کلیک کردن در ھـر جـایی در پنجـره نمـای طراحـی میشما     توضیح

)Design View ( و ســپس کلیــک کــردنView Code فایــل کــدC# را ھــم بــرای یــک فــرمWPF

  .نمایش دھید

کجاسـت و ھنگـامی کـه برنامـه Mainدر این نقطه شما ممکن است نگران شده باشید که متد خوب بسیار 

نقطـه را تعریـف Mainشود  فرم  چگونه نمایش داده خواھد شود؛  بـه یـاد  داشـته باشـید  کـه متـد اجرا می

دیگـری بـا نــام ، شـما بایسـت بـه فایــل منبـع Solution Explorerدر . شــودکنـد کـه در برنامـه شـروع میمی

App.xamlــد ــد. توجــه کنی ــک کنی ــل کلی ــل را داب ــن فای ــر ای ــام Design View/ ، پنجــره نمــای طراحــی اگ پیغ

“Intentionally Left Blank,”اما فایل یک تعریف دھدرا نمایش می ،XAMLیک خاصیت در کد . استXAML بـا

  :کندداده شده در اینجا اشاره مینشانWindow1.xamlشود و به فایل خوانده میStartupUriنام 
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شما خواھید دید که در ،کلیک کنیدSolution Explorerدر App.xamlرا مجاور (+) اگر عالمت به اضافه 

درخواھید یافت که ،اگر شما این فایل را دابل کلیک کنید. نیز استApplication.xaml.csآنجا یک فایل 

  :دربردارنده کد زیر است

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Configuration;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Windows;

namespace WPFHello

{

/// <summary>

/// Interaction logic for App.xaml

/// </summary>
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public partial class App: Application

{

}

}

در . Mainنه حتـی یـک متـد ،اما نه خیلی،وجود داردusingدر آنجا تعدادی از دستورات ،یک مرتبه دیگر

ــوزھم مخفــی اســت،در آنجاســتMain،حقیقــت ــا ھن ــرای . ام ــل Mainکــد ب ــای تنظیمــات در فای برمبن

App.xaml شود؛ به ویژهمیتولید،Main فرم تعیین شده توسـط خاصـیتStartupUri را ایجـاد و نمـایش

  .کنیدمیرا ویرایش App.xamlفایل ،اگر شما بخواھید یک متفاوت را نمایش دھید. خواھد داد

  !زمان آن رسیده است که خودتان ھم قدری کدنویسی کنید

OKنوشتن کد براي دکمه  

پنجـره نمـای طراحـی در Window1را باالی پنجره ویرایشگر کد ومتن را کلیـک کنیـد تـا Window1.xamlبرگه 

  . نمایش یابد

  .را روی فرم دابل کلیک کنیدOKدکمه 

ok_Clickاما یک متد جدید بـا نـام ،شودمیدر پنجره ویرایشگر کد و متن ظاھر Window1.xaml.csفایل 

به طور خودکار کدی برای فراخوانی این متـد ھرگـاه کـه   ٢٠٠٨ویاستودژوالیو. به آن اضافه شده است

نکـه ایهایـن یـک مثـال از یـک رویـداد اسـت و شـما دربار. کندمیتولید ،کندمیرا کلیک   OKدکمه کاربر

  .بیشتر یاد خواھید گرفت،کنند به محض اینکه از طریق کتا پیشرفت کردیدمیرویدادھا چگونه کار 

  :اضافه کنیدok_Clickرا به متد )BOLD(پررنگ کد نشان داده شده در حالت 

  

void ok_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

MessageBox.Show(“Hello “ + userName.Text);

}

ھنـوز خیلـی نگـران ترکیـب . شـودمـیاجـرا ،را کلیـک کنـدOKاین کدی اسـت کـه ھروقـت کـاربر دکمـه 

کپـی ،ه اسـتتنھا مطمئن شوید که آن را دقیقاً ھمان طور که نشان داده شد(نوشتاری این کد نباشید 

MessageBox.Showبخـش جـذاب دسـتور  . بیشتر یاد خواھید گرفـت٣زیرا در باره متدھا در فصل )کنید
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کـه کـاربر در جعبـه مـتن اسـم کـاربر اسمی با ھر " Hello"این دستور یک جعبه پیغام حاوی متن . است 

)username (دھدمینمایش ،تایپ کرده است روی فرم الحاق شده .  

دوبـاره در پنجـره   Window1را درباالی پنجره ویرایشگر کد و مـتن کلیـک کنیـد تـا Window1.xamlگه  بر

  .ظاھر شود)Design View(نمای طراحی 

اما مواظب باشید کـه ،را بررسی کنیدButtonعنصر ،فرمXAMLدر پایین ترین قاب درحال نمایش تعریف 

ok_Clickاسـت کـه بـه متـد  Clickحاوی یک عنصـر بـا نـام Buttonتوجه کنید که . چیزی را تغییر ندھید

  :کندمیاشاره 

  

  

<Button Height=”23” … Click=”ok_Click”>OK</Button>

  .را کلیک کنیدStart Without Debugging، گزینه  Debugدر منوی  

یـک جعبـه . ا کلیـک کنیـدرOK، و سپس ، اسم خود را در جعبه متن تایپ کنیدشودھرگاه فرم ظاھر می

  .گوید، در حالی که با اسم به شما خوشامد میشودپیغام ظاھر می

  

  

  

OKرا در جعبه پیغام کلیک کنید.  

  .شودجعبه پیغام بسته می

  

  .فرم را ببندید
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 خواھید که به فصل بعدی برویدمیاگر  

  .مراجعه کنید٢را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویاستودژوالیو      

  خارج شوید٢٠٠٨ویاستودژوالیوخواھید که ھم اکنون از میاگر        

را کلیـک Yes، دیدیـدSaveاگر یـک جعبـه گفتگـوی.را کلیک کنیدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگر درحـال(را کلیک کنید Saveیا  ) ھستید٢٠٠٨ویاستودژوالیواگر در حال استفاده از (کنید 

  .و پروژه را ذخیره کنید) ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاستفاده از 
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  2فصل 

  

  

  

  ، عملگرها و عبارات کارکردن با متغیرها

  

  :، شما قادر خواھید بود کهبعد از تکمیل این فصل

  .ھای کلیدی را یاد بگیریدھا و واژه، شناسهدستورات

  .ده کنیداز متغیرھا برای ذخیره اطالعات استفا

  .با انواع داده اصلی کار کنید

  .استفاده کنید–)(و عالمت منھا (+) از عملگرھای ریاضیاتی مانند عالمت به اضافه 

  .کاھش و افزایش دھید) ای به صورت پله( متغیرھا را 

  

ویاسـتودژوالیـوشما یاد گرفتید که چگونـه از محـیط برنامـه نویسـی ،"خوش آمدید#Cبه "،١در فصل 

Windows Presentation Foundationبرنامـه یـک و کنسول برنامهیک اجرای وایجادبرای٢٠٠٨

 )WPF (نحـوی و معناشـناختی ویـژوال /شما با عناصری از ترکیب نوشـتاری،در این فصل. استفاده کنید

C#،انواع اصلی کـه بـرای زبـان شما. شویدمیآشنا ھای کلیدی و شناسهھاواژه،به انضمام دستورھا

C# در ضـمن خواھیـد . دارد را مطالعه خواھید کردمیتوکار ھستند و خصوصیات مقادیری که ھر نوع نگه

متغیرھایی که تنھا در یک متد یا بخش کوچک دیگری از کـد وجـود دارد ( دید که چگونه متغیرھای محلی 

کنـد یـاد خواھیـد مـیعرضـه #Cیاتی که ــای ریاضــــگرھلــاره عمـــدرب،را اعالن کرده و استفاده کنید) 

ت کاری مقـادیر اسـتفاده کنیـد و یـاد خواھیـد ــرای دســملگرھا بــدرخواھید یافت که چگونه از ع،گرفت

  .گرفت که چگونه عبارات حاوی دو یا چند عملگر را کنترل کنید
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  دستورات درك

  

شـما دسـتورات را ترکیـب . دھـدمـیمل را انجـام ــــک عــفرمانی است که ی) statement(  یک دستور 

درمـورد " نوشتن متدھا و اعمـال سـطح دسترسـی " بخش ،٣در فصل . کنید تا متدھا را ایجاد کنید می

یک متـد را بـه عنـوان یـک دنبالـه مشخصـی از دسـتورات ،اما فی الحال،متدھا بیشتر یاد خواھید گرفت

از یـک #Cدسـتورات در . یک نمونه برای یک متد است،پیش معرفی شدکه در فصل،Main. تصور کنید

ایـن . کننـدمـیپیـروی ،دھنـدمـیمجموعه خوش تعریف از قوانین که فرمت و ساختار دستورات را شـرح 

مشخصـات آن ،در مقابـل. (شوندمیشناخته ) syntax(نحوی /قوانین مجموعاً به عنوان ترکیب نوشتاری

.) شـوندمـیشـناخته ) semantics(مجموعـاً بـه عنـوان معناشـناختی ،دھندمینجام چه که دستورات ا

گوید که شما باید ھمه دسـتورات می#Cنحوی /یکی از ساده ترین و مھم ترین قوانین ترکیب نوشتاری

یـل دسـتور زیـر کامپا،نقطه ویرگول خاتمه دھنده اش  ،برای مثال. خاتمه دھید) ;(را با یک نقطه ویرگول 

  :نخواھد شد

Console.WriteLine(“Hello World”);  

  

  

  

  

، ماننـد یـک ، که یعنی فضای سفیداست) ”free format“(یک زبان فرمت آزاد #C    توضیح

، با معنا نیستند به جز وقتی که به عنـوان یـک تفکیـک کاراکتر جای خالی یا یک سطر جدید

  . کننده باشند

  

نحـوی  و معناشناسـی زبـان و / در ھر زبانی یـاد گـرفتن ترکیـب نوشـتاریفوت وفن برنامه نویسی خوب 

ی شـما را بـه ھاایـن رویکـرد برنامـه. سپس اسـتفاده از زبـان در یـک شـیوه اصـطالحی و طبیعـی اسـت

از مـیی بسـیار مھھـاشـما مثال،در فصـول سرتاسـر ایـن کتـاب. کنـدمیسھولت بسیار قابل نگه داری 

  .درا خواھید دی#Cدستورات 

  ها استفاده از شناسه 

  

، میمانند فضاھای اس،ناصر در برنامه خودـخص کردن عـھستند که شما برای مشامی اسھاناسهـش

غیرھـا مطـالبی را یـاد خواھیـد شـما بـه زودی دربـاره مت(کنیـد میمتـدھا و متغیرھـا اسـتفاده ،ھاکالس

  :نحوی زیر وفادار بمانید /ترکیب نوشتاریقوانینھاشما باید ھنگام انتخاب شناسه،#Cدر). گرفت

 ارقام و زیر خط استفاده کنید،)بزرگ و کوچک ( توانید از کاراکترھای حروف میشما تنھا.  

 شودمییک زیر خط  به عنوان یک حرف لحاظ ( یک شناسه باید با یک حرف شروع شود.(  

ــال  ــرای مث ــتندهشناســplan9و  result ،_score ،footballTeamب ــر ھس ــه ھای معتب ــالی ک ، %result، در ح

footballTeam$ 9وplanھای نامعتبر ھستندشناسه.  
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FootballTeamو   footballTeam: یک زبان حساس نسبت به حالت حـروف اسـت #C     مھم

  .ھای یکسانی نیستندشناسه

  

  هاي کلیدي شناسایی واژه 

  

را بـرای ھاتوانیـد از ایـن شناسـهمیکند و شما نمیودش رزرو شناسه را برای استفاده خ٧٧،#Cزبان 

شوند و ھـر یـک از میی کلیدی خوانده ھاواژهھااین شناسه. مقاصد شخصی خود استفاده مجدد کنید

. ھسـتندusingو class،namespaceھـایی از ایـن کلیـد واژهھانمونـه. آنھا یک معنی به خصـوص دارنـد

کلیـد . یـاد خواھیـد گرفـت،را به محض اینکه در این کتاب  پیش رفتیـدھاکلید واژهشما معنای اغلب این 

  .در جدول متعاقب فھرست شده اندھاواژه

  

true  protected  in  do  abstract  

try  public  int  double  as  

typeof  readonly  interface  else    base  

uint  ref  internal  enum  bool  

ulong  return  is  event  break  

unchecked  sbyte  lock  explicit  byte  

unsafe  sealed  long  extern  case  

ushort  short  namespace  false  catch  

using  sizeof  new  finally  char  

virtual  stackalloc  null  fixed  checked  

void  static  object  float  class  

volatile  string  operator  for  const  

while  struct  out  foreach  continue  

  switch  override  goto  decimal  

  this  params  if  default  

  throw  private  implicit  delegate  

  

  

ھـای کلیـدی ھنگـامی واژه،٢٠٠٨ویاسـتودژوالیودر پنجره ویرایشگر کد و متن     توضیح

  .شوند، آبی رنگ میکنیدکه شما آنھا را تایپ می

  

C#توسط ھااین شناسه. کندمیی زیر نیز استفاده ھااز شناسهC# یعنی اینکه شـما ،رزرو نشده اند

ی شخصـی مـال خودتـان ھـامتغیرھـا و کالس،برای متدھاھااسهبه عنوان شنامی توانید از این اسمی

  .اما شما باید در واقع از انجام این کار بپرھیزید گویی که ابداً امکان پذیر نیست،استفاده کنید

  

yield  select  join  from  

www.ParsBook.org



٣٨

  set  let  get  

  value  orderby  group  

  where  partial  into  

  

  استفاده از متغیرها 

توانید یک متغیـر را ھماننـد یـک میشما . داردمیغیر یک موقعیت انبلره است که یک مقدار را نگه یک مت

شـما بایـد بـه ھـر متغیـر در یـک . تصور کنیـد،جعبه در حافظه کامپیوتر برای نگه داشتن اطالعات موقتی

،شـودمـیتفاده برنامه یک اسم نامبھم دھید که به طور منحصر بـه فـردی آن را در متنـی کـه در آن اسـ

دارد اسـتفاده مـیقداری کـه متغیـر نگـه ـــه مــــشما از اسم یک متغیـر بـرای ارجـاع ب. کندمیمشخص 

شـما ممکـن ،خواھید که مقدار بھای یک آیـتم در یـک مغـازه را ذخیـره کنیـدمیاگر ،برای مثال. کنیدمی

اگر ،بعدھا. م را در این متغیر ذخیره کنیدرا به سادگی اعالن کنید و بھای آیت costاست یک متغیر با نام 

خواھـد شـد کـه قـبالً در آنجـا ذخیـره مـیمقدار بازیابی شده بھـای آیت  ،مراجعه کنیدcostشما به متغیر 

  .کردید

  نام گذاري متغیرها 

کنـد تـا از درھـم مـیشما بایست یـک قـرارداد نـام گـذاری بـرای متغیرھـا را بپذیریـد کـه بـه شـما کمـک 

ی ھافھرســت زیــر حــاوی برخــی توصــیه. اجتنــاب کنیــد،دایــهربــاب متغیرھــایی کــه تعریــف کرددمــیبرھ

  :استمیعمو

  

استفاده نکنیدھادر شناسهھااز زیرخط.  

یـک ،بـرای مثـال. یی را ایجاد نکنید که تنھا توسط حالت حروفشان با ھم فرق دارنـدھاشناسه

،بـرای اسـتفاده در یـک زمـان ایجـاد نکنیـدMyVariableو دیگری با نام  myVariableمتغیر بانام 

  .شود آنھا را با ھم قاطی کردمیزیرا خیلی راحت 

  

، ھایی که تنھا به واسطه حالـت حـروف متفـاوت ھسـتنداسـتفاده از شـناسه    توجــھ

ھای طـــــراحی شــده توســط ھا را در برنامــهتوانــد قابلیــت اســتفاده مــــجدد از کــــالسمی

  .، را محدود کندی دیگر که نسبت به حالت حساس نیستند مانند ویژوال بیسیکھازبان

  

نام را با حروف کوچک آغاز کنید.  

ایـن کـار . ( دومین و ھر کلمه مابعد را با یک حرف بزرگ آغـاز کنیـد،ایهدر یک شناسه چند کلم

  )forPrintOfText: مثال .شودمیعالمت گذاری حالت شتری خوانده 

طراحان مایکروسـافت ویـژوال . ( استفاده نکنید) کولی ( مادگذاری مجاری از نC++ کـه درحـال

دانیـد مـیاگـر ن. آشنا ھسـتند) کولی ( احتماالً با نمادگذاری مجاری ،خواندن این کتاب ھستند

  !)نباشیدخیلی نگران،چیست) کولی ( که نمادگذاری مجاری 
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، زیـرا آنھـا ل پیشین ھمانند حرکات اجباری برخورد کنیدشما بایست با دو توصیه او    مھم

ھایی اگـر شـما بخواھیـد برنامـه. مربـوط ھسـتند) CLS( به قبول مشخصـات زبـان عمـومی

، بایـد بـا عمل متقابل داشته باشـدNET.ھای دیگر مانند ویژوال بیسیک بنویسید که با زبان

  .آوریدھا مطابقت داشته باشید و  انھا را براین توصیه

  

امـا تنھـا دو ،ی معتبـر ھسـتندھاشناسـهFootballTeamو score،footballTeam،_score،ثالـــبرای م

  .شوندمیتای اولی توصیه 

  

  اعالن متغیرها 

  

توانـد آنھـا را ذخیـره و پـردازش مـیانواع متفاوتی از مقادیر دارد کـه #C. دارندمیمتغیرھا مقادیر را نگه 

بـه منظـور اسـم بـردن از ،یی از کاراکترھاھااعداد ممیز شناور و رشته،)ھاinteger(د صحیح اعدا---کند

  .تعیین کنید،را که متغیر نگه داردایهباید نوع داد،کنیدمیھرگاه شما یک متغیر را اعالن . سه نمونه

ر اعـالن ـدسـتور زیـ،ثالـــبـرای م. کنیـدمـیمعرفـی ،شما نوع و اسم یک متغیر را در یک دسـتور اعـالن

دسـتور ،به طوری که ھمواره. داردمیرا نگه ) integer/ صحیح ( intمقادیر ageکند که متغیر با نام می

  .ویرگول خاتمه یابد-باید با یک نقطه

  

    int age;    

  

. ( کامـل اسـتدد ـک عـکه ی،استinteger/ یحـحـیعنی ص،#Cم یکی از انواع اصلی ـاسintنوع متغیر 

  . )بعداً درباره انواع داده اصلی جورواجور  در ھمین فصل یاد خواھید گرفت

  

  

اجـازه اعـالن ضـمنی #Cبرنامه نویسان ویژوال بیسـیک بایسـت توجـه کننـد کـه      توجھ

شما باید به طور صریح ھمه متغیرھا را قبـل از اسـتفاده از آنھـا اعـالن . دھدمتغیرھا را نمی

  .کنید

  

دستور زیـر . توانید یک مقدار به آن تخصیص دھیدمیشما ،دایهاز این که شما یک متغیر را اعالن کردبعد

  .شودمیشما خواھید دید که نقطه ویرگول الزم ،دوباره. دھدمیتخصیص ageرا به ۴٢مقدار 

  

    age = 42;

را به متغیـر واقـع در سـمت که مقدار واقع در سمت راستش ،عملگر تخصیص است(=) عالمت تساوی 

تواند در کدتان برای مراجعه بـه مقـداری کـه میageمتغیر ،بعد از این تخصیص.  دھدمیچپش تخصیص 

  :نویسدمیرا به کنسول ،٤٢،ageدستور بعدی مقدار متغیر . به کار برده شود،داردمینگه 

  

    Console.WriteLine(age);
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ژوالیـومـاوس را روی یـک متغیـر در پنجـره ویرایشـگر کـد و مـتن اگـر اشـاره گـر     توضیح

، در حـالی کـه نـوع شـودظـاھر می) ScreenTip(، یک صفحه توضیح رھا کنید٢٠٠٨ویاستود

  .گویدمتغیر را به شما می

  

  کار با انواع داده اصلی 

  

C# تعدادی انوع توکار بانام انواع داده اصلی )primitive data types (جدول زیـر انـواع داده اصـلی . رددا

توانید در ھر کـدام ذخیـره کنیـد را میروند و دامنه مقادیری که شما میبه کار خیلی عادیرا که #Cدر 

  .کندمیفھرست 

  

  نمونه کاربرد  دامنه  )به بیت(اندازه   توضیح  نوع

int  ٣٢  اعداد کامل  
312 تا

1231   

int count;

count = 42;  

long   ۶۴  )دامنه بزرگتر ( اعداد کامل  

632 تا

1263 
  

long wait;

wait = 42L;  

float  ٣٢  اعداد ممیز شناور  

45105.1  تا

38104.3 

  

float away;

away = 0.42F;  

double  
ر با دقت اعدادممیز شناو

  )خیلی دقیق تر (مضاعف 
۶۴  

324100.5 

308107.1تا  

  

double trouble;

trouble = 0.42;  

decimal  رقم معنادار٢٨  ١٢٨  مقادیر مالی  
decimal coin;

coin = 0.42M;  

string  از کاراکترھاایهدنبال  
بیت به ازای ١۶

  ھر کاراکتر
  شوداعمال نمی

string vest;

vest =

“fortytwo”;  

char  1261تا    0  ١۶  کاراکتر منفرد   
char grill;

grill = ‘x’;  

bool   بولی )Boolean(  ٨  True یاfalse  
bool teeth;

teeth = false;  

  متغیرهاي محلی تخصیص نیافته

صادفی است تازمانی که شما یـک مقـدار را بـه ، متغیر حاوی یک مقدار تکنیدھرگاه یک متغیر اعالن می

www.ParsBook.org



٤١

بود طوری که یک متغیر را ایجـاد ++Cو Cھای ھا در برنامهاین رفتار منبع غنی از باگ. آن تخصیص دھید

کردند و  قبل از دادن یـک مقـدار بـه آن بـه طـور تصـادفی آن را بـه عنـوان یـک منبـع اطالعـات بـه کـار می

شما قبـل از ایـن کـه . دھد تا از یک متغیر تخصیص نیافته استفاده کنیدبه شما اجازه نمی#C. بردندمی

، برنامـه شـما یک مقدار را به متغیر تخصیص دھید؛ در غیـر ایـن صـورتباید بتوانید از متغیر استفاده کنید 

، دسـتورات زیـر بـرای مثـال. شـوداین الزام قاعده تخصیص معین خوانـده می. ممکن است کامپایل نشود

  :تخصیص نیافته استageای زمان کامپایل تولید خواھند کرد زیرا یک خط

   int age;  

   Console.WriteLine(age);        // compile-time error

  

  

  نمایش دادن مقادیر نوع داده اصلی 

یـد استفاده خواھید کـرد تـا نشـان دھPrimitiveDataTypesبا نام  #Cشما از یک برنامه ،در فعالیت زیر

  .کنندمیکه چگونه انواع داده اصلی کار 

  نمایش مقادیر نوع داده اصلی 

  .، شروع کنیدرا اگر ھنوز در حال اجرا نیست٢٠٠٨ویاستودژوالیو

Visual Studio 2008 Professionalیـا Visual Studio 2008 Standard Editionاگـر درحـال اسـتفاده از  Edition

  .را کلیک کنیدProject/Solutionو سپس Openتدا گزینه ، ابFile، در منوی ھستید

را کلیـک Open Projectگزینـه ،File، در منوی ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاگر در حال استفاده 

  .کنید

  .شودظاھر میOpen Projectجعبه گفتگوی 

پوشــهدرMicrosoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter 2\PrimitiveDataTypes\بــه پوشــه 

Documentsفایل محلول . خودتان برویدPrimitiveDataTypes را انتخاب کنید و سپسOpenکنیدکلیکرا.  

ــول بارگــذاری  ــول ( Solution Explorerشــود و  مــیمحل ــروژه  ) مرورگــر محل را   PrimitiveDataTypesپ

  .دھدمینمایش 

  

  

  

یـک محلـول . PrimitiveDataTypes.sln، ماننـد دارنـدsln.پسـوند اسامی فایل محلول     توجھ

در صـورتی کـه . دارنـدcsproj.ھای پـروژه پسـوند فایل. تواند حاوی یک یا چند پروژه باشدمی

بـه طـور خودکـار یـک ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـو، شما یک پروژه را به جای یک محلول بـاز کنیـد

بـه طـور ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـو، اگر محلول را بنـا کنیـد. کندفایل محلول برای آن ایجاد می

، از ایـن رو از شـما در خواسـت کنـدخودکار ھرگونه فایل جدید یا بـه روز شـده را ذخیـره می

  .شود تا یک اسم و موقعیت برای فایل محلول جدید تدارک ببینیدمی

  

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی  

  :شودمیپنجره برنامه زیر ظاھر 
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  .را کلیک کنید)  رشته ( stringنوع  ،Choose a data typeدر لیست  

  .شودمیظاھر Sample valueدر جعبه  ”forty two“مقدار  

  .را در لیست کلیک کنید) صحیح ( intنوع  

نکـه بـرای نمـایش یـک ایهان دھندنشـ،شـودمیظاھر Sample valueمقداری برای انجام دادن در جعبه 

  .ھنوز الزم است که دستوراتی نوشته شوندintمقدار 

نیـز بایـد کامـل boolو doubleتصدیق کنید که کد الزم بـرای انـواع  . ھر نوع داده را در لیست کلیک کنید

  .شوند

Quitرا برای بستن پنجره و توقف برنامه کلیک کنید.  

  .گرددبرمی٢٠٠٨ویاستودژوالیوکنترل به محیط برنامه نویسی 

  

  استفاده از انواع داده اصلی در کد

  

  .را کلیک کنیدSolution Explorer(،Window1.xaml(در مرورگر محلول 

  .شودمیظاھر )Design View( برای برنامه در پنجره نمای طراحی WPFفرم 

راسـت کلیـک Window1.xamlرم را درحـال نمـایش فـ) Design View( پنجـره نمـای طراحـی در ھرجای 

  .را کلیک کنیدView Codeکنید و پس از آن  

  .شودباز میWindow1.xaml.csپنجره ویرایشگر کد ومتن در حال نمایش فایل 

  

  

نیـز ) Solution Explorer(توانید از مرورگر محلـول به یاد داشته باشید که شما می    توجھ

ــه کــد اســتفاده کنیــد؛ ع ــرای دسترســی ب ــه اضــافه ب ــل (+) المــت ب را در ســمت چــپ فای

Window1.xaml کلیک کنید و پس از آنWindow1.xaml.csرا دابل کلیک کنید.  

  

  .را پیدا کنیدshowFloatValueمتد  ،در پنجره ویرایشگر کد و متن
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 Findرا کلیک کنید سپس Edit، منوی برای موقعیت یابی یک آیتم در پروژه خود    توضیح

and Replace و بعــد از آنQuick Findدر حـــالی کـه گفتگـویـک جـــعبه . را انتـــخاب کنیـد

را کـه در حـال اسـم آیتمـی. شـود، بـاز میخواھید جستجو کنیدپرسد چه چیزی را میمی

، بـه طـور پـیش فـرض. را کلیـک کنیـدFind Nextجستجویش ھسـتید تایـپ کنیـد و سـپس 

خواھیـد کـه یـک جسـتجوی حسـاس بـه اگـر می. یستجستجو حساس به حالت حروف ن

بـرای نمـایش Find Options، را پھلـوی برچسـب +، ، دکمـه بـه اضـافهحالـت انجـام دھیـد

اگـر زمـان داشـته . را انتخـاب کنیـدMatch Case، کلیک کنید و جعبه چک ھای اضافیگزینه

  .ھای دیگر نیز امتحان کنیدتوانید با گزینهباشید می

  

را فشـار Fکلید کنتـرل را فشـرده و سـپس ( را فشار دھید Ctrl+Fتوانید شما میدر ضمن 

بـه طـور . نمـایش یابـدEditبه جای اسـتفاده از منـوی Quick Findتا جعبه گفتگوی ) دھید 

  .فشار دھیدQuick Replaceرا برای نمایش جعبه گفتگوی Ctrl+Hتوانید ، شما میمشابه

  

ایـن متـد . شـودمـیاجـرا   showFloatValueمتـد  ،ا در جعبه لیست کلیک کنیـدرfloatکه نوع  امی ھنگ

  :حاوی سه دستور زیر است

  

float variable;

variable=0.42F;

value.Text = “0.42F”;

  

  .کنداعالن میfloatاز نوع  variableاولین دستور یک متغیر با نام  

کنـد مـییک پسوند نوع است کـه تعیـین F. (  دھدمیص تخصیvariableرا به  0.42Fدستور دوم مقدار 

بـه 0.42با مقدار ،را فراموش کنیدFاگر شما . برخورد شودfloatبایست به عنوان یک مقدار  0.42که با 

توانـد یـک مقـدار از یـک میبرخورد خواھدشد و  برنامه شما کامپایل نخواھد شد زیر نdoubleعنوان یک 

در ایـن رابطـه خیلـی #C---از یک نوع متفاوت بدون نوشتن کد اضافی تخصیص دھـدنوع را به یک متغیر

  .)سخت گیر است

ایـن دسـتور نیازمنـد . دھـدمـیروی فـرم نمـایش valueسومین دستور مقدار این متغیر را در جعبه متن  

نظـیم کـردن ت،دھیـدمیکه در آن یک آیتم را در یک جعبه متن نمایش ایهشیو. اندکی توجه شما است

توجه کنید که به خاصیت یک شیء با استفاده از ھمان یادداشـت نقطـه گـذاری . آن استTextخاصیت 

. بـه یـاد آوریـد١را از فصل Console.WriteLine. ( کنیدمیدسترسی پیدا ،که برای اجرای یک متد دیدید

از کاراکترھـا محصـور ایهنبالـد( دھید باید یک رشـته باشـد میجای Textکه شما در خاصیت ایهداد) 

تخصـیص Textاگر سعی کنید تا یک عدد را به خاصیت  . و نه یک عدد) شده در عالئم نقل قول مضاعف 

را در جعبـه مـتن ”0.42F“دستور به سادگی متن ،در این برنامه. برنامه شما کامپایل نخواھد شد،دھید

کنیـد کـه مقـدار متغیـر مـیما دسـتوراتی را اضـافه ــــــش،در یک برنامه دنیـای واقعـی. دھدمینمایش 

variable را به یک رشته)string ( کننـد و سـپس آن را در خاصـیت  میتبدیلText امـا ،دھنـدمـیجـای

 Microsoft .NETو #Cنیــاز داریــد کــه انــدکی بیشــتر دربــاره  ،قبــل از اینکــه بتوانیــد ایــن کــار را بکنیــد

Frameworkبدانید .  

  :رسداین متد مانند این به نظر می. را پیدا کنیدshowIntValue، متد جره ویرایشگر کد و متندر پن
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private void showIntValue()  

{

     value.Text = “to do”;

}

  

  .شودفراخوانده میshowIntValue، متد را در جعبه فھرست کلیک کنیدintھنگامی که شما نوع  

  

  

  

گر برای پیدا کردن یک متـد در پنجـره ویرایشـگر کـد و مـتن کلیـک کـردن روش دی     توضیح

ایـن پنجـره فھرسـتی از . در سمت راست باالی پنجره استMembersلیست پایین افتادنی 

در کـالس نمـایش یافتـه در پنجـره ویرایشـگر کـد و مـتن را ) ھـای دیگـر و آیتم( ھمه متدھا 

را کلیـک کنیـد و بـه طورمسـتقیم آن را در توانیـد اسـم یـک عضـوشما می. دھدنمایش می

  .پنجره ویرایشگر کد و متن خواھید گرفت

  

تایپ کنیـد، ھمـان ، در روی یک سطر جدید بعد از کروشه باز، showIntValueدو دستور زیر را  در سرآغاز متد 

  :طور که با فونت درشت در کد زیر نشان داده شده است

  

private void showIntValue()

{

   int variable;

   variable = 42;

}

  

  .تغییر دھید”42“را به ”to do“،  رشته در دستور اصلی در این متد

  :اکنون متد بایست دقیقاً مانند این به نظر برسد

  

private void showIntValue()

{

   int variable;

   variable = 42;

   value.Text = “42”;

}

  

  

  

  

، شما ممکن است دچار وسوسه ما تجربه برنامه نویسی قبلی داریداگر ش    توجھ

  شوید که سومین دستور را این گونه تغییر دھید

   value.Text = variable;

را در جعبـه مـتن روی فـرم variableن دسـتور بایسـت مقـدار متغیـر ایهرسـد کـبه نظـر می

ھـا تنھــا دھـد؛ جعبــه متنیانجــام مایهبررســی نـوع ســخت گیرانـ#C، امـا. نمـایش دھــد

، از ایــن رو ایــن دســتور اســتintیــک variableرا نمــایش دھنــد و stringتواننــد مقــادیر می

شما بعداً در ھمین فصل خواھید دید که چگونه مابین مقادیر عـددی و . کامپایل نخواھد شد

  .تبدیل انجام دھیدایهمقادیر رشت
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  .شودمیفرم دوباره ظاھر . را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

در جعبـه مـتن 42تصـدیق کنیـد کـه مقـدار  . انتخـاب کنیـدChoose a data typeرا در لیسـت intنـوع  

Sample value شودمینمایش داده.  

Quitرا کلیک کنید تا نجره بسته شده و برنامه متوقف شود.  

  .را پیدا کنیدshowDoubleValueد  ، متدر پنجره ویریشگر کد و متن

،را دقیقـاً ھمـان طـور کـه در فونـت درشـت در کـد زیـر نشـان داده شـده اسـتshowDoubleValueمتـد 

  :ویرایش کنید

  

private void showDoubleValue()

{

   double variable;

   variable = 0.42;

   value.Text = “0.42”;

}

  .را پیدا کنیدshowBoolValueمتد  ،ندر پنجره ویرایشگر کد و مت

  :را دقیقاً مانند زیر ویرایش کنیدshowBoolValueمتد  

  

private void showBoolValue()

{

   bool variable;

   variable = false;

   value.Text = “false”;

}

. را کلیک کنیدStart Without Debugging، گزینه Debugدر منوی 

بررسـی کنیـد ،در ھر حالـت. را انتخاب کنیدboolو int،doubleانواع  ،Choose a data typeدر لیست 

  .شودمینمایش داده Sample valueکه مقدار صحیح در جعبه متن  

Quitرا برای توقف برنامه کلیک کنید.  

  

  استفاده کردن از عملگرهاي ریاضیاتی 

  

C#عالمـت : دایـهکند که شـما در کـودکی خـود فـرا گرفتمییبانی را پشتمیی ریاضیاتی منظھاعملیات

بـرای ضـرب کـردن و فـوروارد (*) سـتاره ،بـرای تفریـق کـردن)–(عالمت منھا ،برای جمع کردن(+) جمع 

شوند زیرا آنھـا روی مقـادیری بـرای میعملگر خوانده /  و * ،–،+عالئم . برای تقسیم کردن(/) اسلش 

نـرخ ( ٧۵٠حاصل ضرب moneyPaidToConsultantمتغیر  ،در مثال زیر. کنندمیعمل ایجاد مقادیر جدید

  :را در بردارد ) تعداد روزھایی که مشاور استخدام شده  ( ٢٠و ) روزانه 

  

   long moneyPaidToConsultant;

   moneyPaidToConsultant = 750 * 20;  
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در عبـارت . شـوند، عملونـد خوانـده میکندمیمقادیری که عملگر روی آنھا عمل      توجھ

  .عملوندھا ھستند20و 750عملگر است و * ، 20 * 750

  

  ها عملگرها و نوع 

  

توانیـد روی یـک مقـدار مـیعملگرھـایی کـه شـما . ھمه عملگرھا به ھمه انواع داده قابل اعمال نیستند

توانید از ھمـه عملگرھـای ریاضـیاتی روی یمشما ،برای مثال. استفاده کنید بستگی به نوع مقدار دارد

اما بـه اسـتثنای عملگـر جمـع . استفاده کنیدdecimalو char،int،long،float،doubleمقادیری از نوع  

از ایـن رو . استفاده کنیدboolو stringتوانید از عملگرھای ریاضیاتی روی مقادیری از نوع میشما ن(+) 

تفریـق یـک رشـته از رشـته ( کنـد مـیعملگر منھا را پشتیبانی نstringزیرا نوع  دستور زیر مجاز نیست 

  ): دیگر بی معنی خواھد شد 

  

   // compile-time error

  Console.WriteLine(“Gillingham” – “Forest Green Rovers”);

  

که مراقب باشـید زیـرا الزم است. برای چسباندن مقادیر رشته استفاده کنید+ توانید از عملگر میشما 

و نـه ( ”431“دسـتور زیـر ،بـرای مثـال. تواند نتایجی را داشته باشد که شما انتظـار نداریـدمیاین عمل 

  :نویسدمیرا به کنسول ) ”44“

  

  Console.WriteLine(“43” + “1”);

  

  

د کـه کنـد کـه اگـر نیـاز داریـعرضـه میInt32.Parseمتـدی بـا نـام  NET.چارچوب     توضیح

، شـما ھا انجـام دھیـدمحاسبات ریاضیاتی روی مقادیر نگـه داشـته شـده بـه عنـوان رشـته

  .توانید از آن برای تبدیل یک مقدار رشته به یک عدد صحیح استفاده کنیدمی

  

در ضمن شما بایست بدانید که که نوع نتیجه یک عملیات ریاضیاتی به نوع عملونـدھای بـه کاررفتـه بسـتگی 

، #Cدر (  اســت doubleاســت؛ نــوع ھــر دو عملونــد 2.5برابــر 5.0/2.0، مقــدار عبــارت مثــالبــرای. دارد

، ھسـتندdouble، ھمـواره ، به منظور نگه داری بیشترین دقـت ممکـنھای عددی با نقاط اعشاریلیترال

، نـوع در این حالـت. است2برابر 5/2گرچه مقدار عبارت . استdouble، از این رو نوع نتیجه نیز  )floatنه 

ھمواره مقـادیر را در شـرایطی ماننـد  ایـن #C. استint، از این رو نوع نتیجه نیز استintھردو عملوند 

بـرای . شـود، وضعیت اندکی پیچیـده تـر میاگر شما انواع عملوندھا را ترکیب کنید. کندبه پایین گرد می

نـاھم خـوانی را شناسـایی #Cکامپـایلر . شکیل شده اسـتتdoubleو یک  intاز یک 5/2.0، عبارت  مثال

از ایـن رو . کندتبدیل میdoubleرا به یک  int، کند که قبل از انجام دادن عملیاتکند و کدی تولید میمی

، بـه عنـوان تمرینـی نـاچیز بـرای کنداین روش کار می، با اینکهاما). 2.5(است doubleنتیجه عملیات یک 

.گیرداین شیوه مورد توجه قرار میع بهترکیب انوا
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انواع عددي و مقادیر نامحدود

، نتیجـه برای مثال. موجود است که شما بایست از آنھا آگاه باشید#Cدر اینجا یک یا دو مشخصه از اعداد در 

و در نتیجه استdecimalو  int ،long، که خارج از دامنه انواع تقسیم کردن ھر عدد بر صفر  بی نھایت است

در واقـع یـک مقـدار ویـژه floatو double، انـواع  امـا. شـودمنتج به یک خطا می5/0ارزیابی یک عبارت مانند  

یـک . اسـت) بـی نھایـت ( Infinityبرابـر 5.0/0.0توانـد بیـانگر بـی نھایـت باشـد و مقـدار عبـارت دارند که می

، نتیجـه ، اگر شما صفر را بر ھر چیزی تقسیم کنیدمعموالً .است0.0/0.0استثنا برای این قاعده مقدار عبارت 

منـتج بـه یـک 0.0/0.0عبـارت . ، اما اگر ھر چیزی را بر صفر تقسـیم کنیـد نتیجـه بـی نھایـت اسـتصفر است

مقـدار ویـژه دیگـری بـرای ایـن وضـعیت #C.  مقدار باید ھمزمان صفر و بی نھایت باشـد---شودپاردوکس می

، نتیجـه را ارزیـابی کنیـد0.0/0.0بنابر این اگر شـما . است”not a number“، که مخفف داردنامNaNدارد که 

NaNاست .NaN وInfinity10اگـر شـما . شونداز طریق عبارات منتشر می + NaNنتیجـه را ارزیـابی کنیـد ،

NaN 10است و اگر + Infinityنتیجـه را ارزیابی کنیـد ،Infinityعبـارت ا بـرای ایـن قاعـدهیـک اسـتثن. اسـت ،

Infinity*0 در حالی که نتیجه عبارت شود، که منتج به صفر میاست ،NaN * 0 برابرNaNاست.  

  

  

، کـه بـا ، یـا قـدر مطلـقعملگـر باقیمانـده: کنـد یک عملگر ریاضیاتی کمتر آشنا را پشتیبانی می#Cدر ضمن 

% xنتیجـه . شودنمایش داده می(%) عالمت درصد  y باقیمانـده تقسـیمx بـرy2 % 9، بـرای مثـال. اسـت

  . است1و باقیمانده 4برابر 2تقسیم بر 9، زیرا است1برابر 

  

  

  

توانیـد در ایـن ، شـما خواھیـد دانسـت کـه نمیآشنا باشید++Cیا Cاگر شما با     توجھ

این قاعـده را ول #Cاما . داستفاده کنیfloatیا doubleھا از عملگر باقیمانده روی انواع زبان

عملگر باقیمانده بـا تمـامی انـواع عـددی معتبـر اسـت و نتیجـه لزومـاً یـک عـدد . کرده است

  .است2.2برابر 2.4 % 7.0، نتیجه عبارت برای مثال. صحیح نیست

  

  بررسی عملگرهاي ریاضیاتی 

  

ازبـا اسـتفاده از یـک برنامـهintی زیر چگونگی استفاده از عملگرھای ریاضیاتی را روی مقادیرھافعالیت

  .دھدمیشرح ،MathsOperatorsبا نام  #Cقبل نوشته شده  

  

  کار با عملگرهاي ریاضیاتی 

 Microsoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter\پوشـــهدرکهراMathsOperatorsپـــــروژه 

2\MathsOperators   در پوشهDocuments باز کنید،فتهجای گرشما.  

  .شودیک فرم روی صفحه ظاھر می. را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی  

  .تایپ کنیدleft operandرا در جعبه متن 54عدد 

  .تایپ کنیدright operandرا در جعبه متن  13عدد 

  .ای متن اعمال کنیدھتوانید ھر عملگری را به مقادیر واقع در جعبهاکنون شما می

–دکمه  Subtraction را کلیک کنید و سپسCalculateرا کلیک نمایید.  
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– 54بـه Expressionمتن در جعبـه مـتن  ، شـودظـاھر میResultدر جعبـه 41کنـد و مقـدار تغییـر می13

  :ھمان طور که در تصویر زیر نشان داده شده است

  

  

  

  .را کلیک کنیدCalculateرا کلیک کنید و سپسDivision /دکمه 

ظـاھر Resultعبه مـتن ــــدر ج4کنـد و مقـدار مـییر ــــــتغی54/13بـه Expressionمتن واقع در عبـارت  

اما این دنیای واقعی نیسـت؛ ایـن عمـل انجـام ،است4.153846برابر 54/13،در دنیای واقعی. شودمی

عدد صحیح را بـه عـدد صـحیح دیگـری تقسـیم که شما یک امی است و ھنگ#Cدادن تقسیم صحیح در 

  .ھمان طور که قبالً توضیح داده شد،گیرید یک عدد صحیح استمیجوابی که شما ،کنیدمی

.را کلیک کنیدCalculateرا کلیک کنید و سپس Remainder %دکمه 

ظـاھر Resultمـتن ر جــــعبهد 2کنـد و مقـدارمـیتغیــــــیر 13%54به Expressionمتن واقع در عبارت  

اگـر شـما گـرد کـردن .است2برابر 13بر 54این امر به خاطر این است که باقیمانده  تقسیم  .شودمی

– 54)  ،ریاضیاتی را برای یک عدد صحیح در ھـر مرحلـه انجـام دھیـد ---اسـت 2برابـر ((13 * (54/13))

مسـاوی بـا 13 * (54/13)ه شـود کـه من در مدرسه وحشت زده خواھد شد اگر به او گفتـمیمعلم قدی

  !نیست54

را بـرای Quit،ھرگـاه کـار خـود را تمـام کردیـد. ی دیگـری از اعـداد و عملگرھـا را بررسـی کنیـدھاترکیب

  .کلیک کنید٢٠٠٨ویاستودژوالیوبرگشتن به محیط برنامه نویسی 

  .بیاندازیدMathsOperatorsاکنون یک نگاھی به کد برنامه 

  

  MathsOperatorsبرنامه   بررسی کد 
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را در مرورگر محلـول Window1.xamlفایل ( نمایش دھید Design Viewرا در پنجره Window1.xamlفرم 

  ).دابل کلیک کنید

 Documentپنجره  . ک کنیدــرا کلیDocument Outlineو سپس Other Windowsگزینه ،Viewدر منوی 

Outlineاگـر ھـر . دھدمیی روی فرم را نشان ھاترلـــو انواع کنامی ی که اسالــــدرح،شودمیاھر ــظ

بـه . شـودمیپررنگ Document Outlineاسم کنترل در پنجره  ،ی روی فرم را کلیک کنیدھایک از کنترل

 Designکنترل متناظر در پنجـره ،انتخاب کنیدDocument Outlineاگر یک کنترل را در پنجره ،طور مشابه

View شودمیانتخاب.  

 Documentدر پنجـره . کلیک کنید،کندمیکه در آنھا کاربر اعداد را تایپ TextBoxدو کنترل ،در روی فرم

Outline،اــی کنید که آنھـبررسlhsOperand وrhsOperandتوانیـد نـام مـیشـما . ( ده شـده انـدــنامی

ھـر Textخاصیت ،شودمیھرگاه فرم اجرا .) ترل ببینیدیک کنترل را در میان پارانتزھا در سمت راست کن

  .دارندمینگه ،کندمیمقادیری را که کاربر وارد ھایک از این کنترل

که برای نمایش عبـارت ارزیـابی شـده بـه کـار رفتـه TextBoxبررسی کنید که کنترل ،به طرف پایین فرم

expression نامیده شده است و کنتـرلTextBoxای نمـایش نتیجـه محاسـبه بـه کاررفتـه اسـتکـه بـر،

resultنامیده شده است.  

  .را ببندیدDocument Outlineپنجره  

  .را در پنجره ویرایشگر کد ومتن نمایش دھید Window1.xaml.csکد برای فایل 

  :رسدمیاین متد مانند زیر به نظر . را پیدا کنیدsubtractValuesمتد  ،در پنجره ویرایشگر کد و متن

  

private void subtractValues()

{

int lhs = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rhs = int.Parse(rhsOperand.Text);

int outcome;

outcome = lhs – rhs;

expression.Text = lhsOperand.Text + “ – “ + rhsOperand.Text;

result.Text = outcome.ToString();

}

  

کند و آن را با عدد صحیح متناظر با مقدار تایـپ میاعالن lhsبا نام intول در این متد یک متغیر  دستور ا

Textبه یاد داشته باشید که خاصیت . کندمیمقداردھی lhsOperandشده توسط کاربر در جعبه متن 

اینکـه بتوانیـد آن را بـه از ایـن رو شـما قبـل از،اسـت) string(یک کنترل جعبه متن دربردارنده یک رشته 

متـد intوع داده ـــن. یدـــدیل کنـــحیح تبـــدد صـــک عــه یـــته را بـــاین رشباید،تخصیص دھیدintمتغیر 

int.Parse دھدمیکند که به دقت این کار را انجام میرا عرضه.  

بعد از rhsOperandدر جعبه متن  کند و آن را با مقدار واقعمیاعالن rhsبا نام intدستور دوم یک متغیر 

  .کندمیمقداردھی ،intتبدیل کردن آن به 

  .کندمیاعالن outcomeبا نام intسومین دستور یک متغیر  

تخصـیص outcomeکنـد و نتیجـه را بـه مـیکـم lhsرا از مقـدار متغیـر rhsغیر ــچھارمین دستور مقدار مت

  .دھدمی
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در حـالی کـه نشـان + ) بـا اسـتفاده از عملگـر ( کنـد میاق ـــم الحــھهـــدستور چھارم سه رشته را ب

ایـن . دھـدمـیتخصـیص expression.Textدھد که محاسبه انجام شده است و نتیجه را به خاصیت  می

  .در روی فرم نمایش یابدexpressionشود که رشته در جعبه متن میکار باعث 

نمـایش resultجعبه مـتن Textخصیص دادن آن به خاصیت دستور ششم نتیجه محاسبه را به واسطه ت

intاست و اینکه نتیجه محاسـبه یـک ) string(یک رشته Textبه یاد داشته باشید که خاصیت . دھدمی

( را بـه رشـته  intما باید ـــــش، Textجه محاسبه به خاصیت ـاز این رو  قبل از تخصیص دادن نتی،است

string (این ھمان کاری است که متد . تبدیل کنیدToString نوعint دھدمیانجام.  

  

  ToStringمتد  

تبـدیل یـک شـیء بـه نمـــایش ToStringھـدف از . داردToStringیـک متـد NET.ھر کـالس در چـارچوب 

بـرای تبـدیل مقـدار ،outcome، برای شـیء عـدد صـحیحToString، متد در مثال قبلی. رشته اش است

ایـن تبـدیل الزم اسـت زیـرا مقـدار در . به مقدار رشته معـادل بـه کـار بـرده شـده اسـتoutcomeصحیح 

. ھا اسـتتنھـا دربردارنـده رشـتهTextخاصـیت ---شـودبه کـار بـرده میresultجعبه متن Textخاصیت 

توانیــد پیــاده ســازی شخصــی خــود را از متــد شــما می، کنیــدھــای مــال خــود را ایجــاد میھرگــاه کالس

ToStringتعریـف برای تعیین اینکه کالس شما چگونه بایست بـه عنـوان یـک رشـته نمـایش داده شـود ،

ھـای شخصـی جاد کـردن کالسایهدربار" ھا واشیاء ایجاد کردن و مدیریت کالس"، بخش ٧در فصل . کنید

  .خودتان بیشتر یاد خواھید گرفت

  

  

  کنترل کردن حق تقدم 

  

. کنـدمـیکنتـرل ،شـوندمـیرا که در آن عملگرھای یک عبارت ارزیـابی ترتیبی) Precedence(حق تقدم 

  :کندمیاستفاده * و + عبارت زیر را مالحظه کنید که از عملگرھای 

  

2 + 3 * 4

  

؟ بـه دھیـد یـا ضـرب رامـیمبھم و دو پھلوست؛ شما در ابتدا جمـع را انجـام ایهاین عبارت به طور بالقو

بـه سـمت راسـتش ؟ ترتیـب عملیاتھـا * چسبد یا عملگـر می3به سمت چپ + آیا عملگر ،عبارت دیگر

  :دھدمیمھم است زیرا نتیجه را تغییر 

عملونـد چپـی (3 + 2)نتیجـه ،اگر شما در ابتدا عملیات جمع و متعاقب آن ضرب را انجام دھیـد

  .20یعنی ،است4 * 5دھد و  نتیجه کامل عبارت برابر میرا شکل * عملگر 

  

عملونـد سـمت (4 * 3)نتیجـه ضـرب ،ر شما ابتـدا ضـرب  و متعاقـب آن جمـع را انجـام دھیـداگ

  .14یعنی ،است12 + 2دھد و نتیجه کامل عبارت برابر میرا شکل + راستی عملگر 
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از ایـن رو ،حق تقدم دارنـد) -و ( + بر ھمه عملگرھای جمعی % ) و / ،( *عملگرھای افزاینده ،#Cدر 

از . شـودمـیشود و متعاقـب آن عمـل جمـع انجـام میضرب در ابتدا انجام ،4 * 3 + 2عباراتی مانند  در 

حـق ،به محض اینکه ھر عملگر جدید در فصول بعدی بحث شود. است 14برابر 4 * 3 + 2این رو جواب 

  .تقدمش توضیح داده خواھد شد

اسـتفاده کنیـد و عملونـدھا را وادار کنیـد کـه بـه توانید از پارانتزھا برای باطـل کـردن حـق تقـدممیشما 

کننـد کـه مـیرا وادار 3و 2پارانتزھا ،در عبارت زیر،برای مثال.  متفاوت به عملگرھا مقید شوندایهشیو

را برای تولید مقدار * ن جمع عملوند دست چپی عملگر ایهو نتیج) 5با ایجاد ( ملتزم شوند + به عملگر 

  :دھدمیشکل 20

  

(2 + 3) * 4

  

  

اشـاره ( )بـه ) round brackets(ھـا یا دوھالل) parentheses(عبارت پارانتزھا     توجــھ

عبــارت . کننـداشـاره می{ }بـه ) curly brackets(یـا ) braces(عبـارت آکوالدھـا . کننـدمی

  .کننداشاره می[ ]ھای گوشه دار به یا قالب) square brackets(ھا کروشه

  

  ها تفاده از شرکت پذیري براي ارزیابی عبارتاس 

که یک عبـارت حـاوی عملگرھـای متفـاوتی اسـت امی ھنگ. از داستان استمیحق تقدم عملگر تنھا نی

ھمـان جـایی اسـت کـه شـرکت پـذیری مھـم ،افتـد ؟  اینجـامیچه اتفاقی ،که حق تقدم یکسان دارند

ابی ـگر ارزیــــلوندھای یـک عملـــکـه در آن عم) چـپ یـا راسـت ( ت پذیری جھتی است ـشرک. شودمی

  :کندمیاستفاده * و / به عبارت زیر توجه کنید که از عملگرھای . شوندمی

  

4 / 2 * 6

  

دھیـد یـا مـیآیا شـما ابتـدا تقسـیم را انجـام . مبھم و دوپھلو استایهاین عبارت ھنوز ھم به طور بالقو

امـا ترتیبـی ،)آنھا ھردو عملگرھای افزایشـی ھسـتند ( ضرب را؟ حق تقدم ھر دو عملگر یکسان است 

  :کنیدمیشود مھم است زیرا شما یکی از دو نتیجه ممکن زیر را کسب میکه در آن عبارت ارزیابی 

  

را شـکل * عملوند دسـت چپـی عملگـر (4/2)نتیجه تقسیم ،اگر در ابتدا تقسیم را انجام دھید

  .12یعنی ،است6 * (4/2)دھد و نتیجه عبارت کامل برابر می

  

 را شـکل /عملگـر راسـتیعملوند دست  (6 * 2)ضربنتیجه ،را انجام دھیدضرباگر در ابتدا

  .4/12یعنی ،است(6 * 2)/4دھد و نتیجه عبارت کامل برابر می

* عملگرھـای . شودمیکند که عبارت چگونه ارزیابی میشرکت پذیری عملگرھا مشخص ،در این حالت

به معنای این است که عملوندھا از سمت چـپ بـه راسـت ارزیـابی ،شرکت پذیر ھستند-ھر دو چپ/ و

بـه . دھـدمـیرا 12جه ـــتو نتی،شـودمیارزیابی 6رب شدن در ـــقبل از ض4/2،در این حالت. شوندمی

ه خواھـد شرکت پـذیری آنھـا نیـز پوشـش داد،محض اینکه عملگرھای جدیدی در فصول آتی بحث شوند

  .شد
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  شرکت پذیري و عملگر تخصیص 

  

ھمـه عملگرھـا یـک مقـدار برمبنـای عملونـدھای شـان . یـک عملگـر اسـت(=) عالمت مسـاوی ،#Cدر 

گیــرد؛ عملونـد دســت مـیایــن عملگـر دو عملونــد . متفــاوت نیسـت(=) عملگــر تخصـیص . گرداننـدمـیبر

مقـدار عملگـر تخصـیص . شـودیمـشـود و سـپس در عملونـد دسـت چپـی ذخیـره مـیراستی ارزیـابی 

،در دسـتور تخصـیص زیـر،بـرای مثـال. مقداری است که به عملوند دست چپی تخصیص داده شـده بـود

myIntکـه در ضــمن مقــداری اسـت کــه بــه متغیــر  ،اســت10مقـدار برگشــتی توســط عملگـر تخصــیص 

  :تخصیص داده شده است

  

int myInt;

myInt = 10;        //value of assignment expression is 10

  اما پس چیست ؟ ،و محرمانه استعالین کار خیلی ایهکنید کمیشما احتماالً فکر ،در این نقطه

توانیـد از ھمـان مقـدار بـا مـیشـما ،گردانـدمـیاز آن جایی که عملگر تخصیص یک مقدار بر،بسیار خوب

  :نمانند ای،رخداد دیگری از دستور تخصیص استفاده کنید

  

int myInt;

int myInt2;

myInt2 = myInt = 10;

  

دسـتور . تخصـیص یافتـه بـودmyIntمقـداری اسـت کـه بـه myInt2مقدار تخصیص داده شده بـه متغیـر  

اگر شـما بخواھیـد کـه چنـدین متغیـر را بـا . دھدمیتخصیص مقدار یکسانی را به ھر دو  متغیر تخصیص 

این کار خواندن کد شما را برای ھر کسـی . نیک خیلی مفید استاین تک،مقدار یکسان مقداردھی کنید

  :کند که ھمه متغیرھا باید مقدار یکسان داشته باشندمیواضح و روشن 

  

myInt5 = myInt4 = myInt3 = myInt2 = myInt = 10;

  

. ودشـمـید که عملگر تخصیص از راسـت بـه چـپ مربـوط ایهشما احتماالً نتیجه گرفت،از طریق این بحث

دھد و مقدار تخصیص یافتـه از طریـق متغیرھـا از راسـت بـه چـپ میسمت راست ترین تخصیص اول رخ 

ایـن مقـدار بـا مقـدار در حـال ،در صورتی کـه ھـر متغیـری از قبـل مقـدار داشـته باشـد. شودمیمنتشر 

  . شودمیتخصیص شدن رونویسی 

  

  )ايبه صورت  پله(افزایش و کاهش دادن متغیرها 

  

  :استفاده کنید+ توانید از عملگر می،را به یک متغیر اضافه کنید1ما بخواھید که اگر ش

  

count = count + 1;
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عملگـر شخصـی خـود را تنھـا بـرای ایـن #Cبه یک متغیر آن قدر متداول اسـت کـه 1اضافه کردن ،گرچه

توانیـد دسـتور مـیشـما ،دبا یک واحـcountبرای نمو دادن متغیر ++ . عملگر : منظور تدارک دیده است

  :زیر را بنویسید

  

count++;  

  

–عملگر #Cبه طور مشابه    :مانند این،را از یک متغیر کم کنید1را عرضه کرده است تا شما بتوانید –

  

count--;

  

  

–و ++ عملگرھای     توجھ ن معنی که آنھا تنھا ایه، بھستند) unary(عملگرھای یکانی –

، حق تقدم و شـرکت پـذیری چـپ !ھمانند عملگر یکانی آنھا . گیرنده را مییک عملوند یگان

  .برندرا به اشتراک می

  

  پیشوندي و پسوندي 

  

–،و کاھش،++،عملگرھای افزایش توانید آنھـا یـا قبـل و میغیرعادی ھستند از این حیث که شما ،–

شــکل پیشــوندی عملگــر خوانــده ،از متغیــرجــای دادن عالمــت عملگـر قبــل . یـا بعــد از متغیــر قــرار دھیــد

یی ھـادر اینجـا مثال. شـودمـیشکل پسـوندی خوانـده ،شود و استفاده کردن از عملگر بعد از متغیرمی

  :آورده شده اند

  

count++;    // postfix increment

++count;    // prefix increment

count--;      // postfix decrement

--count;     // prefix decrement

  

–یا ++ عملگرھای خواه از شکل پیشوندی بـرای متغیـر تفـاوت ،آنھاشکل پسوندیاستفاده کنید یا   –

واحـد count،1مقـدار  ،++countاگر شما بنویسـید ،برای مثال. کند که افزایش یابد یا کاھش یابدمین

بـا فھمیـدن ایـن . یابـدمـیواحـد افـزایش 1دار متغیـر بازھم مق،count++یابد و اگر بنویسید میافزایش 

. شما ممکن است نگران شوید که چرا در اینجا دو روش برای نوشتن چیـزی یکسـان وجـود دارد،موضوع

–و ++ شما باید به یـاد بیاوریـد کـه ،برای فھمیدن جواب عملگـر ھسـتند و اینکـه ھمـه آن عملگرھـا   –

برابـر ++countمقـدار برگشـتی توسـط . شوندمیدار دارد به کار برده برای ارزیابی یک عبارت که یک مق

count++در حـالی کـه مقـدار برگشـتی توسـط ،قبل از اینکه افزایش اتفاق بیافتدcountاست با مقدار 

  :در اینجا یک مثال آورده شده است. بعد از اینکه افزایش اتفاق بیافتدcountبرابر مقدار 

  

int x;

x = 42;

Console.WriteLine(x++); // x is now 43, 42 written out
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x = 42;

Console.WriteLine(++x); // x is now 43, 43 written out

  

( دھد این است که به ترتیب عناصـر میام ـاری را انجـلوند چه کــه کدام عمـــروش به خاطر سپاری اینک

در اول رخ xغیر ـــمت،++xدر عبـارت . ی نگـاه کـرددر یک عبـارت پیشـوندی یـا پسـوند) عملوند و عملگر 

در . شـودمـیبـه کـار بـرده ،افـزایش یابـدxپس مقدار آن به عنوان مقدار عبارت قبل از این کـه ،دھدمی

بـه عنـوان نتیجـه ارزیـابی xپس عملیات آن قبل از این که مقدار ،دھدمیعملگر در اول رخ ،x++عبارت 

  .شودمیانجام ،شود

  

بـه کـار بـرده doو whileداولی در دسـتورات  ـــــورت خیلـی متــــبـه ص،--و ++ ی ـــیعن،این عملگرھا

در حال استفاده کـردن از عملگرھـای در انزوااگر. شوندمیعرضه ۵ن دستورات در فصل ایهک،شوندمی

  .بچسبید و ثابت قدم باشید) ++x(به شکل پسوندی ،ھستید  --و ++ 

  

  عالن کردن متغیرهاي محلی نوع دار به طور ضمنیا

  

،کنیـدمـیشما دیدید که یک متغیر را با تعیین کردن یک نوع داده و یک شناسه اعـالن ،قبالً در این فصل

  :مانند این 

  

int myInt;

  

شـما بایسـت یـک،ھم چنین تذکر داده شد که قبل از این که سعی کنید که از یک متغیر استفاده کنیـد

توانیــد یــک متغیــر را در دســتوری یکســان اعــالن کــرده و مــیشــما . مقــدار بــه آن متغیــر تخصــیص دھیــد

  :مانند این،مقداردھی کنید

  

int myInt = 99;

  

  :یک متغیر صحیح مقدار دھی شده استmyOtherIntبا فرض اینکه ،یا حتی مانند این

  

int myInt = myOtherInt * 99;

  

دھیـد بایـد از ھمـان نـوع باشـد کـه مـیورید که مقداری که شما به یک متغیـر تخصـیص به یاد بیا،اکنون

کامپـایلر . تخصـیص دھیـدintرا به یـک متغیـر intتوانید یک مقدار  میشما تنھا ،برای مثال. متغیر است

C#تواند به سـرعت نـوع یـک عبـارت بـه کـار رفتـه بـرای مقـداردھی یـک متغیـر را تشـخیص داھـد و می

#Cتوانیـد از کامپـایلر مـیھمچنـین شـما . بـه شـما بگویـد،ن نوع با نوع متغیر ھم خوان نباشدایهنچچنا

و این نوع را ھنگام اعالن کـردن متغیـر بـا اسـتفاده از استنباط کندبخواھید نوع یک متغیر از یک عبارت را 

  :مانند این،به جای نوع به کار ببردvarواژه کلیدی 

  

var myVariable = 99;
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var myOtherVariable = “Hello”;

  

. شوندبه عنوان متغیرھای نوع دار به طور ضمنی منتسب میmyOtherVariableو myVariableمتغیرھای  

ھایی که برای مقداردھی آنھا به کار شود که کامپایلر نوع متغیرھا را از نوع عبارتباعث میvarواژه کلیدی 

. استstringیک myOtherVariableاست و  intیک  myVariable،  ھااین مثالدر. رفته اند استنباط کند

این خیلی مھم است که بدانید این صرفاً یک تسھیالت برای اعالن کردن متغیرھاست و اینکه بعد از اینکه یک 

شما --- د توانید مقادیری از نوع استنباط شده به آن تخصیص دھی، شما تنھا میمتغیر اعالن شده باشد

تخصیص myVariableبه  ای دیگر در برنامه خود بعداً در نقطهرا  stringیا float ،doubleتوانید مقادیر نمی

  . دھید

  

var yetAnotherVariable;      // Error - compiler cannot infer type

  

  

  

  

، ممکـن اسـت بـا نـوع دایهاگر شما در گذشته با ویژوال بیسیک برنامه نویسی کرد    مھم

Variantتوانیـد از آن بـرای ذخیـره ھـر نـوع مقـداری در یـک متغیـر ، که شما میآشنا باشید

کنم که شما بایست ھرچـیزی را که ھنگام برنامـه در اینجا و اکنون تأکید می. استفاده کنید

بـا اینکـه . ، فرامـوش کنیـددایـهفراگرفتVariantنویسی با ویژوال بیسـیک دربـاره متغیرھـای 

چیزھای کامالً متفـاوتی را معنـا Variantو var، رسندھای کلیدی مشابھی به نظر میواژه

، نـوع اعـالن کنیـدvarبـا اسـتفاده از واژه کلیـدی #Cھرگاه شما یک متغیر را در . دھندمی

ــرای دھیــد نمیمقــادیری کــه شــما بــه متغیــر تخصــیص می توانــد از طریــق آن مقــدار کــه ب

  .، تغییر کندھی متغیر به کار رفتهمقدارد

  

ی خـود ھسـتید و نگـران ھااحتماالً در این نقطـه در حـال سـاییدن دنـدان،باشیدیاگر شما یک وسواس

اجـازه دھنـد varمانند ایهبایست به مشخص#Cمانند ایھستید که چرا طراحان یک زبان شسته رفته

نویسان بـه نھایت تنبلی در مورد سھم برنامهل یک بھانه برایمثvar،ھان حرفایهبعد از ھم. که وابرود

را خیلـی ھاتواند فھمیدن آن چه یک برنامه در حال انجامش است یـا ردیـابی اشـکالمیرسد و مینظر 

به من اعتماد کنید ،گرچه). را به درون کد شما وارد کندایهو حتی به سادگی اشکاالت تاز(سخت کند 

ھم چنان که ھنگام کار کـردن در سرتاسـر بسـیاری از ،دارد#Cخیلی قابل اطمینان در یک مقام varکه 

چسـبیم مـیشـدهنوعـدارصریحاً ما به استفاده کردن از متغیرھای،عجالتاً ،اما. خواھید دید،فصول آتی

  . باشددار کردن ضمنی یک الزام مانی که نوعبه جز ز

  

دخواھید که به فصل بعدی برویاگر می

  .مراجعه کنید٣را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویژوال استودیو       

  

خارج شوید٢٠٠٨خواھید که ھم اکنون از ویژوال استودیو اگر می

را کلیـک Yes،  دیدیـدSaveاگر یـک جعبـه گفتگـوی  .  را کلیک کنیدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگر درحـال (را کلیک کنید Saveیا  ) ھستید٢٠٠٨یژوال استودیو اگر در حال استفاده از و(کنید 

  .و پروژه را ذخیره کنید) ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاستفاده از 
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  3فصل 

  

  نوشتن متدها و اعمال سطح دسترسی

  

  :بعد از کامل کردن این فصل شما قادر خواھید شد که

متدھا را اعالن کرده و فراخوانی کنید.  

اطالعات را به یک متد ارسال کنید.  

اطالعات را از متد برگردانید.  

سطح دسترسی محلی و کالسی را تعریف کنید.  

استفاده کنید،شوندمیکه اجرا امی از دیباگر جامع برای بازدید  داخل و بیرون متدھا ھنگ.  

  

،د که چگونه متغیرھـا را اعـالن کنیـدشما یاد گرفتی،"عملگرھا و عبارات،کارکردن با متغیرھا"،٢در فصل 

کننـد مـیچگونه عبارات را با استفاده از عملگرھا ایجاد کنید و چگونه حق تقدم و شـرکت پـذیری کنتـرل 

شما دربـاره متـدھا یـاد ،در این فصل. شوندمیکه عبارات حاوی عملگرھای متعدد به چه صورت ارزیابی 

و پارامترھـا بـرای ارسـال اطالعـات بـه ھـاه چگونه از آرگوماندر ضمن یاد خواھید گرفت ک. خواھید گرفت

،سـرانجام. عودت دھیـد،یک متد استفاده کنید و اطالعات را از یک متد با استفاده از دستورات برگشتی

در داخـل و ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوشما خواھید دید که چگونه با اسـتفاده از دیبـاگر جـامع مایکروسـافت 

و کـامالً مطـابق انتظـار شـما کـار نکننـدمتـدھادر صـورتی کـه . )ردیـابی(زدید انجام دھید بیرون متدھا با

  .این اطالعات سودمند خواھند بود،که اجرای متدھای خود را ردیابی کنیدداشته باشیدشما نیاز 

  اعالن کردن متدها 

  

یـا ویـژوال Cیی ماننـد ھـازباناگـر شـما قـبالً بـا اسـتفاده از . یک متد دنباله مشخصی از دستورات است

یـک . دانید که یک متد خیلی شبیه به یک تابع یا یک سابروتین استمی،دایهکردنویسیبرنامهبیسیک 

اسم متد باید یک شناسه با معنـی باشـد کـه منظـور کلـی متـد را نشـان . متد یک اسم و یک بدنه دارد

کـه متـد امی بردارنده دستورات واقعی است که ھنگـبدنه متد در. )CalculateIncomeTaxمثالً (دھد می

ند بـه متـدھا بـرای پـردازش کـردن توانمیھابرخی داده،عالوه بر این. شوندمیشود اجرا میفراخوانده 

متـدھا یـک . که معموالً نتیجه پـردازش کـردن اسـت،توانند اطالعاتی را برگردانندمیداده شوند و متدھا 

  .دی ھستندمکانیزم قدرتمند و بنیا
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  نحوي اعالن متد/مشخص کردن ترکیب نوشتاري 

  

  :ھمانند زیر است#Cنحوی یک متد مایکروسافت ویژوال/ترکیب نوشتاری

  

returnType methodName (parameterList(

{

     // method body statements go here

}

returnType یـک نتیجـه از پـردازش خـود اسم یک نوع است و نوع اطالعاتی که متـد بـه عنـوان

اگـر در حـال . stringیـا intماننـد یـک ،تواند ھر نوعی باشـدمیکند و میگرداند را تعیین میبر

بـه جـای نـوع voidشـما بایـد از واژه کلیـدی ،دھـدمییک متد ھستید که مقداری را برگشت ن

  .برگشتی استفاده کنید

methodName متــد از ھمــان قواعــد امی اســ. متــد اســتاســم بــه کــار رفتــه بــرای فراخــوانی

یـک addValues،بـرای مثـال. کننـدمـیمتغیر از آنھا پیروی امی کنند که اسمیشناسه پیروی 

شـما بایسـت از قـرارداد ،فعـالً . معتبـر نیسـتadd$Valuesدر حالی که ،اسم متد معتبر است

  .displayCustomer،برای مثال---متد استفاده کنیدامی حالت شتری برای اس

parameterListتوانیـد بـه متـد بـرای مـیاطالعـاتی کـه شـما امی اختیاری است و انواع و اسـ

انگـار کـه در حـال اعـالن کـردن شـما پارامترھـا را . کنـدمـیتوصـیف ،پردازش کردن ارسال کنیـد

رامتر پـی نویسید با نام نوع که توسـط نـام پـامیمابین پارانتزھای باز و بسته ،متغیرھا ھستید

شـما بایـد آن ،اگر متدی که در حال نوشتن آن ھسـتید دو یـا چنـد پـارامتر دارد. شودمیگرفته 

  . پارامترھا را با ویرگول از ھم جدا کنید

شـود اجـرا مـید فراخوانـده ـــکـه متامی دستورات بدنه متد سطرھایی از کد ھستند کـه ھنگـ

}آنھا در میان آکوالدھای باز و بسته . شوندمی   .شوندمیمحصور {

  

  

  

  

از متـدھای #Cو ویـژوال بیسـیک بایسـت توجـه کننـد کـه ++C ،Cبرنامه نویسان      مھم

ــدسرتاســری پشــتیبانی نمی ــک کــالس . کن ـــدھای خــود را درون ی ــد تمــامی متـ شــما بای

  .، یا این که کد شما کامپایل نخواھد شدبنویسید

  

intگرداند و دو پارامتر میبرintاورده شده است که یک نتیجه addValuesدر اینجا تعریف یک متد با نام  

  :داردrightHandSideو leftHandSideبا نام 

  

int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

// ...
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// method body statements go here

// ...

}

  

  

امترھا و نـوع برگشـتی یـک متـد را تعیـین شما باید به طور صریح نوع ھر یک از پار    توجھ

  .استفاده کنیدvarتوانید از واژه کلیدی  شما نمی. کنید

  

گردانـد و یـک پـارامتر میقداری را برنــده است که مـآورده شshowResultدر اینجا تعریف یک متد با نام  

int یگانه با نامanswerدارد:  

  

void showResult(int answer)

{

// ...

}

  

  .دھدمیدھد که متد ھیچ چیزی را برگشت نمینشان voidتوجه کنید که استفاده از واژه کلیدی  

  

  

  

  

ھـای کلیــدی از واژه#Cبرنامـه نویســان ویـژوال بیسـیک بایسـت توجــه کننـد کـه      مھـم

د کـه و یک مت) یک تابع(گرداند متفاوتی برای تمیز دادن مابین یک متد که یک مقدار را برمی

شما باید ھمـواره یـا یـک . کنداستفاده نمی) یک روال یا سابروتین(گرداند مقداری را برنمی

  .را voidنوع برگشتی را تعیین کنید یا 

  

  

  returnنوشتن دستورات  

  

voidنـوع برگشـتی اش ،بارت دیگـرـــبـه ع(اتی را برگردانـد ـــخواھیـد کـه یـک متـد اطالعمـیاگر شـما 

returnشما این کار  را با استفاده از واژه کلیدی . در داخل متد بنویسیدreturnاید یک دستور ب،)نباشد

ام ـــانج،شـودمـیکند و یک نقطه ویرگول پی گرفتـه میکه با یک عبارت که مقدار برگشتی را محاسبه 

اگـر یـک ،دیگـربـه عبـارت . نوع عبارت باید ھمان نوعی باشد که توسط متد تعیین شده اسـت. دھیدمی

برنامـه شـما ،در غیـر ایـن صـورت،را برگردانـدintنیز باید یک returnدستور ،گرداندمیرا برintمتد یک 

  :در اینجا یک مثال آورده شده است. کامپایل نخواھد شد

  

int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

    // ...

    return leftHandSide + rightHandSide;

}
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شود که متـد خاتمـه میباعث returnشود زیرا  میتقر ـتد شما مســمعموالً در انتھای مreturnدستور 

ھرچنــد در صــورتی کــه (شــود مــیاتفــاق بیافتــد اجــرا نreturnھــر دســتوری کــه بعــد از دســتور  . پــذیرد

  ).کندمیرا در مورد این مشکل آگاه کامپایلر شما ،جای دھیدreturnدستوراتی را بعد از دستور  

  

، شـما )باشـدvoidنوع برگشتی اش ،به عبارت دیگر(اگر شما نخواھید که متدتان اطالعاتی را برگرداند 

شـما . اسـتفاده کنیـد،برای واداشتن به یک خروج فوری از متدreturnتوانید از یک ناپایداری دستور  می

  :برای مثال. نویسیدمی،شودمیاصله با یک نقطه ویرگول پی گرفته را که بالفreturnواژه کلیدی  

  

void showResult(int answer)

{

    // display the answer

    ...   

    return;

}  
  

نیز صرف نظـر کنیـد زیـرا returnتوانید از دستور  میشما ،دھدمیاگر متد شما ھیچ چیزی را برگشت ن

ن ایهگرچـ. پذیردمیمتد به طور خودکار خاتمه   ،رسدمیه آکوالد بسته در انتھای متد که اجرا بامی ھنگ

  .شودمیھمواره به عنوان یک سبک خوب مورد توجه واقع ن،استمیتکنیک متداول و عمو

ایـن نسـخه . را بررسی خواھیـد٢از فصل MathsOperatorsشما نسخه دیگری از برنامه ،در فعالیت زیر

  . از برخی متدھای کوچک بھینه سازی شده استدقیقستفاده توسط ا

  

  بررسی تعاریف متد 

  

  .، شروع کنیدرا اگر از قبل در حال اجرا نیست٢٠٠٨ویاستودژوالیو

واقع Microsoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter 3\Methods\پوشهدرراMethodsپروژه  

  .ز کنیدبا، خودDocumentsدر پوشه 

  .را کلیک کنیدStart Without Debugging، گزینه Debugدر منوی  

  .کندمیبرنامه را ساخت و اجرا ٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  .را کلیک کنیدQuitآشنا کنید و پس از آن  ،کندمیمجدداً خودتان را با برنامه و اینکه چگونه کار 

  .شگر کد و متن نمایش دھیددر پنجره ویرایWindow1.xaml.csکد را برای  

  :رسدمیمتد مانند این به نظر . را پیدا کنیدaddValuesمتد ،در پنجره ویرایشگر کد و متن

  

private int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

     expression.Text = leftHandSide.ToString() + “ + “ + rightHandSide.ToString();

     return leftHandSide + rightHandSide;

}
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در expressionدستور اول محاسبه انجام شده را در جعبه متن . حاوی دو دستور استaddValuesمتد  

بـه رشـته تبــدیل rightHandSideو leftHandSideادیر پارامترھـای  ـــــمق. دھـدمـیایش ــــرم نمـــروی ف

شـوند بـا میو به یکدیگر متصل )با آن آشنا شدید٢که در فصل ToStringبا استفاده از متد (شوند می

  .در وسط)+(از عملگر جمع ایهیک نمایش رشت

بـا یکـدیگر اسـتفاده rightHandSideو  leftHandSideبرای جمع کردن مقادیر  + دومین دستور از عملگر 

،به یکـدیگرintشته باشید که اضافه کردن دو مقدار به یاد دا. گرداندمین عملیات را برایهکند و نتیجمی

  .استintنیز  addValuesاز این رو نو ع برگشتی متد  ،کندمیدیگری را ایجاد intمقدار 

،نگاھی بیاندازیدremainderValuesو subtractValues،multiplyValues،divideValuesاگر به متدھای

  .کنندمیک الگوی مشابه پیروی خواھید دید که آنھا از ی

ماننـد زیـر بـه نظـر showResultمتـد . دا کنیـدــــرا پیshowResultمتد ،نـــگر کد و متــــپنجره ویرایشدر 

  :رسدمی

  

private void showResult(int answer)

{

    result.Text = answer.ToString();

}

resultرا در جعبـه مـتن  answerاز پـارامتر  ایهاین متد حاوی یـک دسـتور اسـت کـه یـک نمـایش رشـت

  .دھدمینمایش 

  

  

  

  

اگـر یـک متـد بـرای پرھیـز از تکـرار . ھیچ طول حداقلی برای یک متد وجود ندارد     توضیح

، متـد قطـع نظـر از اینکـه تـا کنـدکند و برنامه شما را برای درک کردن آسان تر میکمک می

  .است، سودمند اندازه کوچک استچه
  

خواھید کـه متـد خـود ، اما معموالً شما میدر ضمن طول حداکثری برای یک متد وجود ندارد

اگـر متـد شـما بیشـتر از یـک . اندازه کافی کوچک نگه دارید که کار را بـه اتمـام برسـاندرا به

  . ، برای خوانایی بیشتر آن را به متدھای کوچک تر خرد کنیدصفحه طول داشته باشد

  

  نی  متدهافراخوا 

  

بـرای طلبیـدن آن بـه منظـور سـمی شـما یـک متـد را توسـط ا! کنند تا فراخوانده شوندمیمتدھا زندگی 

ھمـان طـور کـه توسـط پارامترھـایش (اگر متـد نیازمنـد اطالعـاتی باشـد . خوانیدامی انجام مأموریتش فر

گردانـد مـیمتـد اطالعـاتی را براگـر . م کنیـدـــالعات درخواست شده را فراھـــشما باید اط،)تعیین شده

شما بایست سازماندھی کنید تا ایـن اطالعـات را ،)ھمان طور که توسط نوع برگشتی اش تعیین شده(

  .به طریقی به چنگ آورید

  

  نحوي  فراخوان متد/مشخص کردن ترکیب نوشتاري 

  

  :ھمانند زیر است#Cنحوی یک متد /ترکیب نوشتاری
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result = methodName (argumentList(

  

methodName بـه یـاد . خواھید فراخوانی کنید ھم خوان باشـدمیباید دقیقاً با اسم متدی که

  .باشدمییک زبان حساس به حالت #Cداشته باشید که 

 عبارتresult =متغیـر مشـخص توسـط ،اگـر تعیـین شـود. اختیاری اسـتresult حـاوی مقـدار

شـما بایـد از عبـارت ،)مقـداری را برنگردانـد(باشـد voidاگـر متـد  . برگشتی توسط متـد اسـت

result =برای دستور صرف نظر کنید.  

argumentList شـما بایـد یـک . کنـدمـیفـراھم ،کنـدمـیاطالعات اختیاری که متد آنھا را قبول

ر آرگومان برای ھر پارامتر فراھم کنید و مقدار ھر آرگومـان بایـد بـا نـوع پـارامتر متنـاظرش سـازگا

شـما بایـد ،دو یـا چنـد پـارمتر داشـته باشـد،اگر متدی که در حال فراخوانـدنش ھسـتید. باشد

  .را با ویرگول از ھم جدا کنیدھاآرگومان

  

  

، حتی ھنگامی که فراخـوانی شما باید پارانتزھا را در ھر فراخوان متد جای دھید       مھم

  .یک متد ھیچ آرگومانی نداشته باشد

  

  :بیاندازیدaddValuesبه متد  ایهیک نگاه دوبار،شدن این نکاتبرای روشن

  

int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

   // ...

}

  

کـه بـا ویرگـول از ھـم جـدا intاز این رو شما باید آن را با دو آرگومان ،داردintدو پارامتر addValuesمتد  

  :فراخوانی کنید،اندهشد

  

addValues(39, 3);     // okay

  

در ایـن صـورت . جـایگزین کنیـدintمتغیرھـای امی را بـا اسـ3و 39ی ھـاتوانید لیترالمیھم چنین شما 

  :مانند این،شوندمیی متد به او ارسال ھامقادیر واقع در آن متغیرھا به عنوان آرگومان

  

int arg1 = 99;

int arg2 = 1;  

  

addValues(arg1, arg2);

  

بـه خـاطر دالیـل توصـیف ،ی دیگر فراخوانی کنیدھارا با برخی شیوهaddValuesاگر شما سعی کنید که 

  :ی زیر احتماالً موفق نخواھید شدھاشده در مثال
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addValues;                 // compile-time error, no parentheses

addValues();                // compile-time error, not enough arguments

addValues(39);            // compile-time error, not enough arguments

addValues(“39”, “3”);    // compile-time error, wrong types

  

intتوانـد در ھرجـایی کـه یـک مقـدار مـیintقدار  ـــــایـن م. گردانـدمیبرintیک مقدار addValuesمتد  

  :توجه کنیدھان مثالایهب. استفاد ه شود،تواند به کار برده شودمی

  

int result = addValues(39, 3);    // on right-hand side of an assignment

showResult(addValues(39, 3));   // as argument to another method call

  

ــر مشــاھده برنامــه  ــن زمــان ش. دھــدمــیرا ادامــه Methodsفعالیــت زی ـــدر ای ــد برخــی از مــیما ــ توانی

  .ی متد را بررسی کنیدھافراخوانی

  

  ي متدها بررسی فراخوان 

  

ویاسـتودژوالیـو، ایـن پـروژه قـبالً در اگر شما در حال ادامه فعالیت قبلی ھستید. (برگردیدMethodsبه پروژه 

Microsoft\وشـهپ، پـروژه را ازاگـر ایـن گونـه نیسـت. باز شـده اسـت٢٠٠٨ Press\Visual CSharp Step by 

Step\Chapter 3\Methods  واقع در پوشهDocumentsخود باز کنید.(  

  .در ویرایشگر کد و متن نمایش دھیدWindow1.xaml.csکد را برای 

. بـاز نگـاه کنیـدو آکوالد tryرا پیدا کنید و به دو دستور ابتدایی این متد بعد از دستور calculateClickمتد  

ــتورات ( ــدف از دس ـــرا در فtryھ ــا"،٦صل ـــ ــا و اخطارھ ــردن خطاھ ــدیریت ک ــواھیم داد،"م ــش خ . پوش

  :دستورات ھمانند زیر ھستند

  

int leftHandSide = System.Int32.Parse(lhsOperand.Text);

int rightHandSide = System.Int32.Parse(rhsOperand.Text);

  

بخـش ،گرچـه. کننـدمـیاعـالن rightHandSideو leftHandSideی ھـابـا نامintدو متغیـر این دو دستور

از کـالس Parseمتـد  ،در ھـر دو حالـت. شـوندمـیاست که در آن متغیرھا مقـداردھی ایهشیو،جذاب

System.Int32 شود میفراخوانده)Systemاست و سمی یک فضای اInt32 اسم کالس در ایـن فضـای

intگیـرد و آن را بـه یـک مقـدار مید؛ این متد یک پارامتر واحد ایهشما این متد را قبالً دید. )استمی سا

rhsOperandو  lhsOperandی جعبه متن  ھااین دو سطر کد آن چه را که کاربر در کنترل. کندمیتبدیل 

  .کندمیتبدیلintگیرد و آنھا را به مقادیر  می،در روی فرم تایپ کرده است

  :)و آکوالد باز دیگرifبعد از دستور (نگاه کنید calculateClickبه دستور چھارم در متد  

  

calculatedValue = addValues(leftHandSide, rightHandSide);
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و leftHandSideدر حـــالی کـــه مقـــادیر متغیرھـــای  ،خوانـــدامـــی را فرaddValuesایـــن دســـتور متـــد  

rightHandSideمقدار برگشتی توسـط متـد . کندمیی خود ارسال ھاا به عنوان آرگومانرaddValues در

  .شودمیذخیره calculatedValueمتغیر 

  :به دستور بعدی نگاه کنید

  

showResult(calculatedValue);

  

را بـه calculatedValueدر حالی که مقـدار واقـع در متغیـر ،خواندامی را فرshowResultاین دستور متد  

  .گرداندمیمقداری را برنshowResultمتد  . کندمیعنوان آرگومان خودش ارسال 

تنھا دستور ایـن . پیدا کنید،دایهرا که قبالً به آن نگاه کردshowResultمتد  ،در پنجره ویرایشگر کد و متن

  :متد این است

  

result.Text = answer.ToString();

  

  .کندمیاز پارانتزھا استفاده ،با اینکه ھیچ آرگومانی وجود نداردToStringتد  توجه کنید که فراخوان م

  

  

توانید متدھای متعلق به اشیای دیگر را با پیشوند دار کـردن نـام متـد شما می      توضیح

متــدی بــا نــام ()answer.ToString، عبــارت در مثــال قبلــی. بــا نــام شــیء فراخــوانی کنیــد

ToStringه شیئی با نام متعلق  بanswer  کندرا فراخوانی می .  

  

  )Scope: دامنه(اعمال سطح دسترسی  

  

ایـن . توانید متغیرھایی را درون یک متد ایجاد کنیدمیتوانید ببینید که شما میشما ،ھادر برخی از مثال

ورات متعاقـب در و پـس از آن دسـتاندهآینـد کـه آنھـا تعریـف شـدمیبه موجودیت در ایهمتغیرھا در نقط

جاد شـده باشـد ایهھا بعـد از آنکـــــغیرھا اسـتفاده کننـد؛ یـک متغیـر تنـــتواننـد از ایـن متمـیھمان متـد 

  .شوندمیاین متغیرھا ناپدید ،یابدمیھرگاه متد خاتمه . تواند به کار برده شودمی

شود که متغیـر در میگفته ،داگر یک متغیر بتواند در یک موقعیت به خصوص در یک برنامه به کاربرده شو

سـطح دسترسـی یـک ،بـه عبـارت دیگـر. آن موقعیـت قـرار دارد)scope:سـطح دسترسـی(میدان دید  

ــ ــت ناحی ــر در حقیق ــل اســتفاده اســتایهمتغی ــر قاب ــه آن متغی ــه در آن ناحی ــه اســت ک ســطح . از برنام

بـرای یـک (ترسی یـک شناسـه سطح دس. شودمیدسترسی به متدھا به ھمان اندازه متغیرھا اعمال 

ھـم ،شـودمـیکنـد پیونـد داده میبه موقعیت اعالنی که شناسه را در برنامه معرفی )متد یا یک متغیر

  .چنان که اکنون یاد خواھید گرفت

  

  تعریف سطح دسترسی محلی 
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تعریـف را)میـدان دیـد(یک سـطح دسترسـی ،دھندمیآکوالدھای باز و بسته که بدنه یک متد را شکل 

کنیـد در سـطح دسترسـی آن متـد قـرار مـیھر متغیر را که شما در میان بدنه یک متـد اعـالن . کنندمی

توانند توسط کد در حال اجرا  در میشوند و تنھا مییابد آنھا ناپدید میکه متد خاتمه امی گیرد؛ ھنگمی

شـوند میخوانده ) local variables(غیرھای محلی ـــمت،این متغیرھا. ترسی باشندـــد قابل دســـآن مت

شوند؛ آنھا در میدان دید ھیچ متد دیگـری قـرار میجایی که در آن اعالن ،زیرا آنھا محدود به متد ھستند

توانیـد از متغیرھـای محلـی بـرای اشـتراک اطالعـات میاین آرایش به معنای این است که شما ن. ندارند

  :ل توجه کنیدن مثاایهب. مابین متدھا استفاده کنید

  

class Example

{

void firstMethod()

{

int myVar;

...

}

void anotherMethod()

{

myVar = 42;   // error – variable not in scope

...

}

}

  

در حـال تـالش بـرای اسـتفاده از anotherMethodاین کد برای کامپایل شدن نافرجام خواھد مانـد  زیـرا  

تنھـا بـرای دسـتورات واقـع در myVarمتغیـر . کـه در سـطح دسترسـی اش نیسـتاسـت myVarمتغیر 

firstMethod  و آنھایی که بعد از سطری از کد کهmyVar   افتند در دسـترس میاتفاق ،کندمیرا اعالن

  . است

  

  تعریف کردن سطح دسترسی کالسی 

  

شـکل )میدان دیـد(طح دسترسی دھند ھم یک سمیآکوالدھای باز و بسته که بدنه یک کال را تشکیل 

در میـدان ،کنیـدمـیاعـالن )اما نه در داخل یـک متـد(ھر متغیری که در داخل بدنه یک کالس . دھندمی

بـرای متغیرھـای تعریـف شـده توسـط یـک #Cنام مخصوص . دید و سطح دسترسی آن کالس قرار دارند

توانیـد از فیلـدھا بـرای اشـتراک مـیشـما ،در تبـاین بـا متغیرھـای محلـی. است) field(کالس یک فیلد 

  :در اینجا یک مثال آورده شده است. اطالعات مابین متدھا استفاده کنید

  

class Example

{

void firstMethod()

{
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myField = 42; // ok

...

}

void anotherMethod()

{

myField++; // ok

...

}

int myField = 0;

}

  

از . anotherMethodو firstMethodتعریـف شـده اسـت امـا خـارج از متـدھای  در کالسmyFieldمتغیر 

سطح دسترسـی کـالس را دارد و بـرای اسـتفاده توسـط ھمـه متـدھا در ایـن کـالس در myFieldاین رو 

  .دسترس است

  

شـما بایسـت یـک متغیـر را قبـل از ،در یـک متـد. یک نکته برای توجه نشان دادن در این مثال وجـود دارد

توانـد از یـک مـییـک متـد . فیلدھا اندکی متفـاوت ھسـتند. اعالن کنید،اینکه بتوانید از آن استفاده کنید

زییات را برای شـما دسـته ــــکامپایلر ج---استفاده کند،کندمیالن ـــفیلد قبل از دستوری که فیلد را اع

  !کندمیبندی 

  

  سربارگذاري متدها 

  

شـود مـیگفتـه ،ته باشند و در میدان دید یکسان اعالن شده باشـنداگر دو شناسه اسم یکسانی داش

اغلب یک شناسه سربارگذاری شده یک اشـکال اسـت . باشند) overloaded(که آنھا سربارگذاری شده 

اگـر دو متغیـر محلـی بـا نـام یکسـان در ،برای مثال. افتدمیکه به عنوان یک خطای زمان کامپایل به تله 

اگر شما دو فیلد بـا نـام ،به طور مشابه. گیریدمیشما یک خطای زمان کامپایل ،کنیدمتد یکسان اعالن 

ای زمان کامپایـل باز ھم یک خط،یکسان در کالس یکسان یا دو متد یکسان در کالس یکسان اعالن کنید

یـک ھر چیزی که تا ایـن انـدازه نتیجـه شـده باشـد کـهکه ن حقیقت ایهمعلوم است ک.کنیددریافت می

گرچـه . ممکن است بـه زحمـت بـرای تـذکر دادن  بـا ارزش بـه نظـر برسـد،شودمیخطای زمان کامپایل 

توانیـد یـک شناسـه را سـربارگذاری کنیـد و  ایـن روش ھـم سـودمند و ھـم بـا میروشی وجود دارد که 

  .اھمیت است

  

ی خروجی دھی یـک رشـته بـه شما قبالً از این متد برا. توجه کنیدConsoleاز کالس WriteLineبه متد  

در پنجـره #Cرا ھنگـام نوشـتن کـد WriteLineکه شـما  امی ھنگ،گرچه. صفحه نمایش استفاده کردید

انتخـاب متفـاوت ١٩بـه شـما IntelliSenseمتوجـه خواھیـد شـد کـه ،کنیـدمیویرایشگر کد و متن تایپ 

گیـرد؛ یـک نسـخه ھـیچ مـیرامترھـا را متفـاوت از پاایهمجموعـWriteLineھر نسخه از متـد  ! دھدمی

boolنسخه دیگـری یـک پـارامتر ،دھدمیگیرد و به سادگی یک سطر خالی را به خروجی میپارامتری ن

با این حـال یـک پیـاده ،دھدمیرا به خروجی )falseیا   true(گیرد و یک رشته بیانگر مقدار خودش  می

در زمان . و الی آخردھدمیو آن را به عنوان رشته به خروجی گیرد میdecimalسازی دیگر یک پارامتر  
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از متـد ایهکند و پس از آن نسـخمید نگاه ایهکامپایلر به انواع پارامترھایی که شما ارسال کرد،کامپایل

  :در اینجا یک مثال آورده شده است. کندمیرا که یک مجموعه پارامتر ھمخوان دارد فراخوانی 

  

static void Main()

{

    Console.WriteLine(“The answer is “);

    Console.WriteLine(42);

}

  

سـربارگذاری اصـوالً ،که شما نیاز به انجام دادن عملیات یکسان روی انواع داده متفـاوتی داریـدامی ھنگ

ترھـا را ی مختلفـی از پارامھای متفاوتی از متـد مجموعـهھاکه پیاده سازیامی ھنگ. باشدمیسودمند 

کـه متـدھا نـام یکسـان امـا تعـداد امی ھنگـ،توانید یک متد را سـربارگذاری کنیـد؛ یعنـیمیشما ،دارند

کـه یـک متـد را امی ھنگـ. کنـدمـیکـه انـواع پارامترھـا تفـاوت امی متفاوتی از پارامترھا را دارنـد یـا ھنگـ

که بـا ویرگـول ھالیستی از آرگومانتوانید میاین قابلیت جایز است به طوری که شما ،کنیدمیفراخوان 

توسـط کامپـایلر بـرای انتخـاب یکـی از متـدھای ھافراھم کنید و تعداد و نوع آرگومان،اندهاز ھم جدا شد

توانیـد پارامترھـای یـک متـد را مـیتوجه کنید که با این کـه ،اما. شوندمیسربارگذاری شده به کار برده 

شـما ،بـه عبـارت دیگـر. د نوع برگشتی یک متد را سـربار گـذاری کنیـدتوانیمیشما ن،سربارگذاری کنید

کامپـایلر . (کنـدــــوع برگشـتی آنھـا فـرق میالن کنیـد کـه تنھـا نــتد را با نام یکسان اعــتوانید دو ممین

  ).شناسیدی که شما میباھوش است، اما نه آن باھوش

  

  نوشتن متدها 

  

ازه یک مشـاور بـرای اندهکند که تا چمید خواھید کرد که محاسبه شما یک متد ایجا،ی زیرھادر فعالیت

شما بـا طراحـی منطـق الزم . تعدادی از روزھای مشاوره معلوم در یک نرخ روزانه ثابت ھزینه خواھد کرد

استفاده خواھیـد کـرد تـا Generate Method Stub Wizardشروع خواھید کرد و پس از آن از برنامهبرای

شـما ایـن ،بعـد از ایـن. کمـک کنـد،شـوندمیشتن متدھایی که در این منطق به کار برده به شما در نو

،شـوندمـیی متد را ھمان طور که اجـرا ھامتدھا را در یک دیباگر اجرا خواھید کرد تا درون وبرون فراخوان

  .ردیابی کنید

  

  طراحی منطق الزم براي برنامه 

  

Microsoft Press\Visual\پوشـهدرواقـعDailyRateپروژه ،٢٠٠٨ویاستودژوالیوبا استفاده از  CSharp Step 

by Step\Chapter 3\DailyRate در پوشهDocumentsخود را باز کنید.  

را برای نمایش کـد الزم بـرای برنامـه در پنجـره Program.csفایل ،)Solution Explorer(در مرورگر محلول 

  .کنیددابل کلیک ،ویرایشگر کد و متن

  :اضافه کنید،مابین آکوالدھای باز و بسته،runدستورات زیر را به بدنه متد 
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double dailyRate = readDouble(“Enter your daily rate: “);

int noOfDays = readInt(“Enter the number of days: “);

writeFee(calculateFee(dailyRate, noOfDays));

  

  .شودفراخوانی میMainتوسط متد run، متد شودشروع میھنگامی که برنامه 

کـه شـما بـه زودی (راreadDouble، متـد ایـداضـافه کردهrunبلوکی از کد که شما اندکی قبل به متد  

دسـتور بعـدی متـد  . خوانـدامـی فر،به منظور تقاضا از کاربر برای نرخ روزانه برای مشـاور) خواھید نوشت

readInt بـاالخره، متـد . خوانـدامـی فر،بـرای گـرفتن تعـداد روزھـا)شما به زودی خواھیـد نوشـتکه (را

writeFee) توجـه کنیـد کـه مقـدار . شودمیبرای نمایش نتایج روی صفحه فراخوانده )خواھد شدنوشته

) آخـرین متـد کـه خواھیـد نوشـت(calculateFeeمقدار برگشتی توسط متـدwriteFeeارسال شده به  

  .کندمیگیرد و دست مزد قابل پرداخت را محاسبه مین متد نرخ روزانه و تعداد روزھا را ایهک،تاس

  

  

ــھ ــدھای       توج ــوز مت ــما ھن را calculateFeeیــا readDouble ،readInt ،writeFeeش

را ایـن متـدھاIntelliSense،  کنید، از این رو ھنگامی که شما این کد را تایپ میایدننوشته

  .، زیر که نافرجام خواھد ماندھنوز سعی نکنید که برنامه را بنا کنید. دھدنمایش نمی

  

  Generate Method Stubنوشتن متدها با استفاده از جادوگر  

  

  .راست کلیک کنید  runرا در متد readDoubleفراخوان متد ،در پنجره ویرایشگر کد و متن

،ی مفیـدی بـرای تولیـد و ویـرایش کـردن کـد اسـتھـاحـاوی فرمانشود کهمییک منوی میان بر ظاھر 

  :ھمان طور که در اینجا نشان داده شده است
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  .را کلیک کنیدGenerate Method Stub،در منوی میان بر

نـوع پارمترھـا و نـوع ،کنـدمیرا بررسی readDoubleفراخوانی به متد Generate Method Stubجادوگر 

  :مانند این،کندمیکند و یک متد با یک پیاده سازی پیش فرض تولید میی آن را معلوم مقدار برگشت

  

private double readDouble(string p)

{

throw new NotImplementedException();

}

  

بدنـه متـد السـاعه بـه طـور جـاری یـک  .شـودمـیایجـاد )خصوصی(privateمتد جدید با تصریح کننده  

NotImplementedException در گـام بعـدی شـما .) شـوندمـیبحث ۶در فصل استثناھا(. کندمیصادر

  .بدنه را با کد شخصی خود جایگزین خواھید کرد

پاک کنید و آن را با سطرھای readDoubleرا از متد ;()throw new NotImplementedExceptionدستور 

  :کد زیر جایگزین کند

  

Console.Write(p);

string line = Console.ReadLine();

return double.Parse(line);
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ایهایـن متغیـر پـارامتر رشـت. دھـدمـیرا به صفحه نمـایش خروجـی pاین بلوک کد رشته واقع در متغیر 

شود و حاوی یک پیغام برانگیزاننده بـرای کـاربر میارسال ،شودمیکه متد فراخوانی امی است که ھنگ

  .انه را تایپ و وارد کنداست تا نرخ روز

  

است کـه شـما Console.WriteLineخیلی شبیه به دستور Console.Writeمتد       توجھ

این متد یک کاراکتر سطرجدید را ، به استثنای اینکهایدھای قبلی به کار بردهآن را در فعالیت

  .دھدبعد از پیغام به خروجی نمی

  

شـود و مـیخوانـده stringبه درون یک ReadLineکه با استفاده از متد  ،کندمیکاربر یک مقدار را تایپ 

نتیجـه بــه عنـوان مقــدار برگشــتی . شــودمـیتبــدیل doubleبــه یـک double.Parseبـا اســتفاده از متـد  

  . شودمیفراخوان متد به عقب ارسال 

  

  

ورودی ReadLineاست؛ متـد WriteLineمتد ھم نشین برای متد ReadLineمتد      توجھ

را فشـار Enter، در حـالی کـه ھنــــگامی کـه کـاربر کلیـد خوانـدکاربر را از صفحه کلیـد می

متن تایپ شده توسط کـاربر بـه عنـوان مقـدار برگشـتی بـه عقـب . پذیرد، پایان میدھدمی

  .شودارسال می

  

Generate Method Stubرا راسـت کلیـک کنیـد و پـس از آن runواقع در متد  readIntفراخوانی به متد  

  . کلیک کنیدreadIntرا برای تولید متد  

  :مانند این،شودمیتولید readIntمتد  

  

private int readInt(string p)

{

throw new NotImplementedException();

}  
  

  :با کد زیر جایگزین کنیدreadIntمتد را در بدنه ;()throw new NotImplementedExceptionدستور 

  

Console.Write(p);

string line = Console.ReadLine();

return int.Parse(line);

  

intد یـک مقـدار ـــھا تفـاوت ایـن اسـت کـه متــــتن. اسـتreadDoubleد  ـــاین بلوک کد مشابه با کد مت

بـه یـک عـدد تبـدیل int.Parseبا اسـتفاده از متـد  ،تایپ شده توسط کاربرstringاز این رو  ،گرداندمیبر

  .شودمی

  

 Generate Methodرا راسـت کلیـک کنیـد و پـس از آن runواقع در متد   calculateFeeفراخوانی به متد 

Stub را برای تولید متدcalculateFee کلیک کنید .

  :، مانند اینشودتولید می calculateFeeمتد 
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private object calculateFee(double dailyRate, int noOfDays)

{

throw new NotImplementedException();

}

  

امی ی ارسال شده بـرای تولیـد اسـھاآرگومانامی از اسGenerate Method Stubتوجه کنید که جادوگر 

در صـورتی کـه مناسـب پارامترھـا را امی توانید اسـمیالبته شما (. کندمیالزم برای پارامترھا استفاده 

کـه  ،چیـزی کـه خیلـی فریبنـده اسـت نـوع برگشـت داده شـده توسـط متـد اسـت.) تغییر دھید،نباشند

object)جــادوگر . اســت)شــیءGenerate Method Stub عــاجز از ایــن اســت کــه از متنــی کــه در آن

ست توسط متـد برگشـت داده قاً کدام نوع از مقدار بایــخیص دھد که دقیــتش،شودمیفراخوانی انجام 

کـه کــد الزم را بـه متـد اضــافه امی ما ھنگــاســت و شـ" یزـــچ"تنھـا بــه معنـای یـک objectنـوع  . شـود

  .بایست آن را به نوعی که نیاز دارید تغییر دھید،کنیدمی

  

فونـت ھمـان طـور کـه بـا ،را برگردانـدdoubleرا تغییر دھید به طوری کـه یـک  calculateFeeتعریف متد  

  :درشت در اینجا نشان داده شده است

  

private double calculateFee(double dailyRate, int noOfDays)

{

throw new NotImplementedException();

}

  

ن دستور دست مزد قابل پرداخت را توسط ایهک،را با دستور زیر جایگزین کنیدcalculateFeeبدنه متد  

  :گرداندمیکند و  آن را برمیدر یکدیگر محاسبه ضرب کردن دو پارامتر 

  

return dailyRate * noOfDays;

Generate Method Stubرا راست کلیک کنیـد و پـس از آن runواقع در متد   writeFeeفراخوانی به متد 

  . کلیک کنید writeFeeرا برای تولید متد 

  

از این کـه سر در آوردنبرای calculateFeeعریف متد  از تGenerate Method Stubتوجه کنید که جادوگر 

فراخـوان متـد از یـک مقـدار برگشـتی ،ھم چنین. کندمیاستفاده ،باشدdoubleپارامترش بایست یک  

  :استvoidاز این رو نوع متد ،کندمیاستفاده ن

  

private void writeFee(double p)

{

...

}
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احــــساس ) syntax(نحـوی /ــــــــافی بـا ترکیـب نوشـتاریاگـر بـه قـدر کـ      توضــیح

توانید متدھا را به طور مستقیم با تایـپ کـردن آنھـا در ، شما در ضمن میکنیدراحـــتی می

 Generateشــما ھمـــیشه نبــــایست از گزینه منوی . پنجره ویرایشگر کد و متن بنویـسید

Method Stubاستفاده کنید.  

  

  :تایپ کنیدwriteFeeرا در داخل متد  دستور زیر

  

Console.WriteLine(“The consultant’s fee is: {0}”, p * 1.1);

  

  

  

. دھـداسـتفاده از یـک فرمـت رشـته را نمـایش میWriteLineاین نسخه از متد       توجھ

دارنـده یـک نگـه WriteLineدر رشته به کار رفته به عنوان اولین آرگومان برای متـد {0}متن 

بعـد از ایـن کـه در زمـان اجـرا ارزیـابی )  p * 1.1(مکان است که با مقدار عبارت پیرو رشـته 

، ماننـد تبـدیل ھای جـایگزیناستفاده از این تکنیـک ارجـح بـر گزینـه. شود، جایگزین میشد

بـرای چسـباندن آن بـه پیغـام + به یـک رشـته و اسـتفاده از عملگـر p * 1.1مقدار عبارت  

  .است

  

  .را کلیک کنیدBuild Solutionگزینه  ،Buildدر منوی 

  

  عاملیت مجدد کد

، برخـی اوقـات. توانایی برای عاملیت مجدد کد است٢٠٠٨ویاستودژوالیویک مشخصه بسیار سودمند 

. را در بیشـتر از یـک جـای برنامـه بنویسـید) یـا مشـابھی(در خواھید یافت که شما خوتان کـد یکسـانی 

، و روی منــوی ، پــر رنــگ کنیــدایــدانــدکی قبــل تایــپ کرده، بلــوک کــدی را کهن امــر اتفــاق بیافتــدایھرگــاه

Refactor گزینـه ،Extract Methodجعبـه گفتگـوی . را کلیـک کنیـدExtract Methodدر شـودظـاھر می ،

اسم را تایپ . خواھدحالی که اسم یک متد جدید را که حاوی این کد است برای ایجاد کردن از شما می

شود و کدی که شما تایپ متد جدید در حالی که حاوی کد شماست ایجاد می. را کلیک کنیدOKکنید و 

بـه قـدری کـافی بـاھوش Extract Methodضـمناً  . شـود این متد جـایگزین میاید با یک فراخوان بهکرده

  .یک مقدار را برگرداند یا نهایا متد بایست ھر گونه پارامتری را بگیرد و است که سر در آورد که

  

  

  آزمایش برنامه 

  

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی  

جره کنسـول ظـاھر ـــیـک پن. کنـدمـیرا ــــــکنـد و سـپس آن را اجمیبرنامه را بنا ٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  .شودمی

  .را فشار دھیدEnterرا تایپ کنید و سپس 525مقدار ،Enter your daily rateدر  اعالن فوری  

  .را تایپ کنید17مقدار ،Enter the number of daysدر اعالن فوری  
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  :نویسدمیبرنامه پیغام زیر را به پنجره کنسول 

  

The consultant’s fee is: 9817.5

  

  .فشار دھید٢٠٠٨ویتوداسژوالیونویسیبرنامهرا برای بستن برنامه و بازگشت به محیط Enterکلید 

  

بــرای اجــرای برنامــه خــود در حرکــت آھســته ٢٠٠٨ویاســتودژوالیــوشــما از دیبــاگر ،در فعالیــت نھــایی

ایـن عمـل بـه عنـوان (شـود مـیفراخوانـده ھاخواھید دید که چه موقع ھر یک متد. استفاده خواھید کرد

stepping into the method کـه چگونـه دسـتور  و  خواھید دیـد )شودمیمنتسبreturn، کنتـرل را بـه

در حـالی . )شودمینیز شناخته stepping out of the methodکه به عنوان  (کند میفراخواننده منتقل 

اسـتفاده Debugاز ابـزار روی میلـه ابـزار  شـما،که در حال ردیابی به داخل و به بیرون از متدھا ھستید

نیـز ھـاھمـان فرمان،اسـتDebugه در حال اجرا بـه سـبک ـــیک برنامکهامی ھنگ،گرچه. خواھید کرد

  .در دسترس ھستندDebugروی منوی 

  

  2008ویاستود ژوالیوقدم زدن در میان متدها با استفاده از دیباگر  

  

  .را پیدا کنیدrunمتد  ،در پنجره ویرایشگر کد و متن

  :حرکت دھیدrunماوس را به اولین دستور در متد 

  

double dailyRate = readDouble(“Enter your daily rate: “);

  

  . را کلیک کنیدRun To Cursor،در ھر جایی روی این سطر راست کلیک کنید و در منوی میان بر

. کنـدمـیبرسـد و سـپس مکـث runشود تا اینکه به اولین دستور در متد  میبرنامه شروع شده و اجرا 

،دھـدمـیدسـتور جـاری را نشـان ،در حاشیه سمت چپی پنجره ویرایشگر کد و متنیک پیکان زرد رنگ 

  .زمینه زرد رنگ پررنگ شده استپسکه در ضمن این دستور با یک 

انتخـاب Debugپس مطمـئن شـوید کـه میلـه ابـزار ـــرا کلیـک کنیـد و سToolbarsابتدا  ،Viewدر منوی 

  .شده است

ایـن میلـه ابـزار ممکـن اسـت در حـالی . شودمیباز ،قابل مشاھده نباشداز قبلDebugاگر میله ابزار 

سعی کنید کـه ،توانید میله ابزار را ببینیدمیاگر ن. ی ابزار دیگر مھار شده باشدھاظاھر شود که به میله

د ناپدیـھاآن را مخفـی کنیـد و توجـه کنیـد کـه کـدام دکمـهViewدر منوی Toolbarsبا استفاده از فرمان 

میلـه ابـزار (رسـد مـیمیلـه ابـزار ماننـد ایـن بـه نظـر . سپس میله ابزار را دوباره نمایش دھید. شوندمی

  : )کندمیفرق Microsoft Visual C# 2008 Express Editionو ٢٠٠٨ویاستودژوالیواندکی مابین 

  

www.ParsBook.org



٧٣

  
  

  

ز دستگیره واقـع ، ادر پنجره شخصی خودشDebugبرای ظاھر کردن میله ابزار      توضیح

، در انتھای سمت چپ میله ابزار برای کشیدن میله ابزار در روی پنجره ویرایشگر کـد و مـتن

  .استفاده کنید

  

ششـمین دکمـه از سـمت چـپ ،ایـن دکمـه(. را کلیـک کنیـدStep Intoدکمـه ،Debugروی میلـه ابـزار 

  ).است

مکان نمای زرد رنگ بـه . خوانده شده قدم برداردشود که دیباگر در داخل متدی که فرامیاین عمل باعث 

  .کندمیپرش readDoubleآکوالد باز در ابتدای متد 

Step Intoرودمیمکان نما به طرف اولین دستور جلو . را دوباره کلیک کنید:  

  

Console.Write(p);

  

  

میلـه در روی Step Intoتوانیـد بـه جـای کلیـک کـردن مکـرر ھم چنین شما می     توضیح

  .فشار دھیدرا   Debug،F11ابزار  

  

  ).این دکمه ھفتمین دکمه از سمت چپ است(. را کلیک کیندStep Overدکمه ،Debugروی میله ابزار 

بـا گـام زدن بـه داخـل (شود که متد دستور بعدی را بدون اشکال زدایی آن اجـرا کنـد میاین عمل باعث 

ژوالیـوشـود و برنامـه قبـل از برگشـتن بـه مـیدستور متـد جابـه جـا مکان نمای زرد رنگ به دومین. )آن

پنجـره (. دھـدمـیرا در یـک پنجـره کنسـول نمـایش Enter your daily rateاعالن فـوری ٢٠٠٨ویاستود

  .)کنسول ممکن است در پشت ویژوال استودیو پنھان شده باشد

  

  

در روی میلـه ابـزار Step Overتوانیـد بـه جـای کلیـک کـردن ھم چنین شما می     توضیح

Debug،F10فشار دھیدرا.  

  .را کلیک کنیدStep Overدکمه ،Debugروی میله ابزار 

  

گیرد زیرا برنامه در حـال میشود و پنجره کنسول فوکوس را میمکان نمای زرد رنگ ناپدید ،در این لحظه

  .ما چیزی را تایپ کنیداست و منتظر این است که شConsole.ReadLineاجرای متد 

  .را فشار دھیدEnterرا تایپ کنید و 525در پنجره کنسول 

  .شودمیمکان نمای زرد رنگ روی سومین سطر متد ظاھر . گرددمیبر٢٠٠٨ویاستودژوالیوکنترل به 
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جـا کنیـد جابـه ،طر سوم متـدـــیا روی دوم یا سlineغیر ـــاع به متـــماوس را روی ارج،بدون کلیک کردن

  .)مھم نیست که کدام باشد(

در حـالی کـه مقـدار جـاری متغیـر ،شودمیاھر ــــظ)صفحه کوچکی حاوی کمکی آنی(ScreenTipیک 

line)(“525” بـرای ،توانیـد از ایـن ویژگـی ھنگـام قـدم زدن در میـان متـدھامـیشـما . دھـدمیرا نشان

  .استفاده کنید،رد انتظار تنظیم شده باشدمطمئن شدن از اینکه یک متغیر به یک مقدار مو

ایـن دکمـه ھشـتمین دکمـه از سـمت چـپ (. را کلیـک کنیـدStep Outدکمـه ، Debugروی میلـه ابـزار 

  ).است

readDoubleمتـد  . شود که متد جاری اجرا را بدون وقفه تا انتھـای خـود ادامـه دھـدمیاین عمل باعث 

  .شودمیمستقر runنگ رو به عقب در اولین دستور متد پذیرد و مکان نمای زرد رمیخاتمه 

  

  

روی میلـه ابـزار درStep Outتوانیـد بـه جـای کلیـک کـردن شما ھم چنین می      توضیح

Debug،Shift+F11فشار دھیدرا.  

  

  .را کلیک کنیدStep Intoدکمه ،Debugروی میله ابزار  

  :شودمیجا به جا runد مکان نمای زرد رنگ به دومین دستور در مت

  

int noOfDays = readInt(“Enter the number of days: “);

  

  .را کلیک کنیدStep Overدکمه ،Debugروی میله ابزار  

پنجـره کنسـول دوبـاره . اید که متد را بدون گام زدن در میان آن اجرا کنیـد، شما انتخاب کردهدر این لحظه

  .نتظر است که شما تعداد روزھا را وارد کنید، در حالی که مشودظاھر می

  .را فشار دھیدEnterرا تایپ کنید و سپس 17، در پنجره کنسول

جـا بـه جـا runمکان نمای زرد رنگ بـه سـومین دسـتور متـد . گرددمیبر٢٠٠٨ویاستودژوالیوکنترل به 

  .شودمی

  

writeFee(calculateFee(dailyRate, noOfDays));

  

  .را کلیک کنیدStep Intoدکمه ،Debugبزار  روی میله ا

ایـن متـد اول فراخوانـده . کنـدمـیپـرش calculateFeeوالد باز در شـروع متـد  ــمکان نمای زرد رنگ به آک

زیــرا مقــدار برگشــت داده شــده توســط ایــن متــد بــه عنــوان پــارامتر بــرای  ،writeFeeقبــل از ،شــودمــی

writeFee شودمیبه کار برده.  

  .را کلیک کنیدStep Outدکمه ،Debugروی میله ابزار  

  .کندمیپرش به عقب runمکان نمای زرد رنگ به سومین دستور متد  

  .را کلیک کنیدStep Intoدکمه ،Debugروی میله ابزار  

  .کندمیپرش writeFeeمکان نمای زرد رنگ به آکوالد باز در شروع متد  ،در این لحظه

  .واقع در تعریف متد قرار دھیدpی متغیر ماوس را رو

  .شودمینمایش داده )کوچک حاوی یک کمک آنیایهصفح(ScreenTipدر یک ،p،8925.0مقدار 

  .را کلیک کنیدStep Outدکمه ،Debugروی میله ابزار  
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ره کنسـول در پشـت اگر پنج(. یابدمیدر پنجره کنسول نمایش The consultant’s fee is: 9817.5پیغام  

بـه پـیش بـرای نمـایش شاید نیـاز داشـته باشـید کـه آن را ،پنھان شده باشد٢٠٠٨ویاستودژوالیوسر 

  .گرددمیبرrunمکان نمای زرد رنگ به سومین دستور در متد  .) برسانیدزمینه 

تـا باعـث )بـزار اسـتکه اولین دکمه روی میله ا(را کلیک کنید Continueدکمه ،Debugروی میله ابزار  

  .ادامه دھد،شوید که برنامه اجرا را بدون متوقف شدن در ھر دستوری

  

  

  .را فشار دھیدF5، توانید برای ادامه اجرا در دیباگرھم چنین شما می      توضیح

  

  .دھدمیشود و اجرا کردن خاتمه میبرنامه کامل 

بـرای ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوفراخواندیـد و از دیبـاگر شما با موفقیت متـدھا را نوشـته و! گویممیتبریک 

  .استفاده کردید،شوندمیکه اجرا امی ھنگ،قدم زدن به داخل و خارج متدھا

  

خواھید که به فصل بعدی برویداگر می

.مراجعه کنید۴را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویژوال استودیو       

  

خارج شوید٢٠٠٨ون از ویژوال استودیو خواھید که ھم اکناگر می  

را کلیـک Yes،  دیدیـدSaveاگر یـک جعبـه گفتگـوی  .  را کلیک کنیدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگــر (را کلیــک کنیـد Saveیـا  ) ھسـتید٢٠٠٨اگـر در حــال اسـتفاده از ویـژوال اســتودیو (کنیـد 

.و پروژه را ذخیره کنید) ھستیدVisual C# 2008 Express Editionدرحال استفاده از 
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  4فصل 

  

  استفاده از دستورات داوري 

  

  :شما قادر خواھید بود که،بعد از کامل کردن این فصل

 متغیرھای بولی)Boolean(را اعالن کنید.  

 از عملگرھای بولی برای ایجاد عباراتی که برآمد آنھـا یـا صـحیح)True ( اسـت یـا غلـط)False(،

  .کنیداستفاده

 دستوراتifبنویسید،را برای اتخاذ تصمیماتی بر مبنای نتیجه یک عبارت بولی.  

 دستوراتswitchی پیچیده تر بنویسیدھارا برای اتخاذ تصمیمات و داوری.  

  

یاد گرفتید که چگونه دسـتورات مربـوط بـه ھـم را ،"نوشتن متدھا و اعمال سطح دسترسی"،٣فصل در

ھم چنین یاد گرفتید که چگونه از پارامترھا برای ارسـال اطالعـات بـه یـک . بندی کنیددرون یک متد گروه 

. برای ارسال اطالعات به بیرون از یک متـد اسـتفاده کنیـدreturnمتد استفاده کنید و چگونه از دستورات 

ام یـک کـه ھـر کـدام از متـدھا بـرای انجـ،تقسیم کردن یک برنامه به مجموعه ای از متدھای جدا از ھـم

ھابسـیاری از برنامـه. یک استراتژی طراحی ضـروری اسـت،وظیفه یا محاسبه به خصوص طراحی شده

دھا بـه شـما کمـک ـــرد کـردن برنامـه بـه درون متـخ. نیاز دارند که مسائل بزرگ و پیچیده ای را حل کنند

. تمرکز کنیـد،خرده باز کنیدکند تا این مسائل را درک کنید و روی اینکه چگونه در یک زمان آنھا را یک می

ھم چنین شما نیاز دارید که قادر باشید متدھایی را بنویسـید کـه بـه طـور گزینشـی اعمـال متفـاوتی را 

خواھیـد دیـد کـه چگونـه ایـن وظیفـه را بـه انجـام ،در این فصـل. بسته به شرایط و مقتضیات انجام دھند

  .برسانید

  

  )Boolean(اعالن کردن متغیرهاي بولی  

  

،حـق یـا نـا حـق،ھـر چیـزی یـا سـیاه اسـت یـا سـفید،)برخالف دنیای واقعـی(نویسیبرنامهدر دنیای 

تخصیص دھیـد و xرا به   99مقدار ،کنیدمیاعالن xاگر شما یک متغیر با نام ،برای مثال. درست یا غلط

کمتـر از xآیـا " ما بپرسـید اگـر شـ. جواب قطعاً آری است" است؟ 99حاوی مقدار xآیا " سپس بپرسید 

یک عبارت بولی ھمـواره . ی بولی ھستندھایی از عبارتھااینھا مثال. جواب قطعاً خیر است" است؟ 10

  .شودمیارزیابی ) false(یا غلط ) true(به درست 
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. ، صریح و قطعی نیستندنویسیھای برنامهھا برای تمامی زبانپاسخ این سؤال     توجھ

توانیـد ، شـما نمییر تخصیص داده نشده یک مقدار تعریـف نشـده دارد و بـرای مثـالیک متغ

، یک منشأ عمـده از خطاھـا در موضوعاتی مانند این یکی. است10بگویید که قطعاً کمتر از 

ایـن مشـکل را قبـل از بررسـی متغیـر بـا #Cکامپایلر ویـژوال . ھستند++Cو Cھای برنامه

، حـل دھیـدا ھمـواره یـک مقـــدار را بـه آن متغیـر تخصـیص میمطمئن شدن از اینکـه شــم

، در صورتی که سعی کنید محتویات یک متغیر تخصیص داده نشده را بررسی کنیـد. کندمی

  .برنامه شما کامپایل نخواھد شد

  

یـا  trueتوانـد یکـی از دو مقـادیر مـیboolیک متغیـر . کندمیعرضه boolیک نوع داده با نام  #Cویژوال 

falseسه دستور زیر یک متغیر ،برای مثال. را نگه داردbool با نامareYouReadyاعالن کرده،true را به

  :نویسدمیمتغیر تخصیص داده و سپس مقدار آن را به کنسول 

  

bool areYouReady;

areYouReady = true;

Console.WriteLine(areYouReady); // writes True

  )Boolean(از عملگرهاي بولی  استفاده 

  

یـا   )صـحیح(trueدھـد کـه نتیجـه اش یـا مـیعملگری است که محاسبه ای را انجـام ،یک عملگر بولی

false)است)غلط .C#که ساده ترین آنھا عملگر ،چندین عملگر بولی خیلی سودمند داردNOTاسـت،

بـا دادن معکـوس ،کندمییک مقدار بولی را نفی ! لگر عم. شودمینمایش داده )!(که با عالمت تعجب 

areYouReady!مقـدار عبـارت ،باشـدtrueبرابر areYouReadyاگر مقدار متغیر ،در مثال قبلی. آن مقدار

  . استfalseبرابر 

  

  شناخت عملگرهاي تساوي و رابطه اي 

  

(=!)و نــابرابری (==) لگرھـای برابـری عم،دو عملگـر بـولی کـه شـما بارھــا آنھـا را بـه کـار خواھیــد بـرد

کنید تا دریابید که آیـا یـک مقـدار بـا مقـدار دیگـری از میشما از این عملگرھای باینری استفاده . ھستند

بـه طـور ،به عنوان یک مثال ageبا نام  intجدول زیر با استفاده از یک متغیر . است یا نهبرابرھمان نوع 

  .کنندمین عملگرھا کار گوید که چگونه ایمیخالصه 

  

  ، نتیجه باشد 42برابر ageاگر   مثال  مصداق  عملگر

  age == 100  False  برابر است با  ==
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  age != 0  True  نا مساوی است با=!

  

) relational(عملگرھـای رابطـه ای ،عملگرھایی که به طور نزدیکـی بـه ایـن دو عملگـر مربـوط ھسـتند

کنید تا دریابیـد کـه آیـا یـک مقـدار کمتـر از یـا بزرگتـر از مقـدار میاستفاده شما از این عملگرھا. ھستند

  .دھد که چگونه از این عملگرھا استفاده کنیدمیجدول زیر نشان . دیگری از ھمان نوع است یا نه

  

  ، نتیجه باشد 42برابر ageاگر   مثال  مصداق  عملگر

  age < 21  False  کمتر از>

  age <= 18  False  کمتر از یا مساوی با=>

  age > 16  True  بزرگتر از<

  age >= 30  True  بزرگتر از یا مساوی با=<

  

  

yرا بـا x==y ،xعبارت . ، اشتباه نگیرید=تخصیصرا با عملگر == برابریعملگر      توجھ

را y، مقـدارx=yعبـارت . را داردtrue، مقـدار کند و اگر مقادیر آنھا یکسان باشـدمقایسه می

  .دھدتخصیص میxبه 

  

  شناخت عملگرهاي منطقی شرطی 

  

نماینـدگی && المت ـــکـه بـا ع،طقیـــمنANDعملگـر : کنـدمـیدو عملگر بولی دیگـر عرضـه #Cضمناً 

بـه عنـوان ،مجموعـاً ایـن عملگرھـا. شـودمینمایندگی ||که با عالمت ،منطقیORو عملگر ،شودمی

ھدف آنھا ترکیـب کـردن دو عبـارت یـا مقـدار بـولی درون . شوندمیخته عملگرھای منطقی شرطی شنا

این عملگرھای باینری شبیه عملگلرھای برابری و رابطـه ای ھسـتند از . یک نتیجه رشته ای واحد است

امـا آنھـا ،)false(ھسـتند یـا غلـط ) true(شوند یـا صـحیح مییی که در آنھا ظاھر ھااین حیث که عبارت

  .falseباشند یا trueکنند باید یا میون که مقادیری که روی آنھا عمل کنند چمیفرق 

  

trueکنـد میاست اگر و فقط اگر ھردو عبارت بولی که عملگر روی انھا عمل trueبرابر && برآمد عملگر 

ار اگر و تنھـا اگـر مقـددھد میتخصیص  validPercentageرا به trueدستور زیر مقدار ،برای مثال.باشند

percent باشد و مقدار 0بزرگتر از یا مساوی باpercent باشد100کمتر از یا مساوی با.  

  

bool validPercentage;

validPercentage = (percent >= 0) && (percent <= 100);
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یک خطای عمده تازه کارھا تالش برای ترکیب دو آزمـایش بـا نـام گـذاری متغیـر      توضیح

percentمانند اینھا برای یک مرتبه استتن ،:  

percent >= 0 && <= 100 // this statement will not compile  

کنـد تـا از ایـن نـوع اشـتباه پرھیـز کنیـد و در ضـمن منظـور از استفاده از پارانتزھا کمـک می

  :، این دو عبارت را مقایسه کنیدبرای مثال. روشن سازیدعبارت را 

validPercentage = percent >= 0 && percent <= 100  

  و

validPercentage = (percent >= 0) && (percent <= 100)  

=>و =<کمتـر از && گردانند زیـرا حـق تقـدم عملگـر ھر دو عبارت مقدار یکسانی را برمی

  .رساند، دومین دستور منظور خود را با یک شیوه خواناتری میگرچه. است

  

لگر روی آنھـا عمـل ــــی کـه عمـــی بولھـاورتی کـه یکـی از عبارتـاست در صtrueبرابر ||برآمد عملگر 

کنید تا تعیین کنید که آیـا ھرگونـه ترکیبـی از عبـارات میاستفاده ||شما از عملگر . باشدtrue،کندمی

،دھـدمـیتخصـیص invalidPercentageرا بـه  trueدستور زیر مقـدار ،برای مثال. است یا نهtrueبولی 

  :باشد100بزرگتر از percentباشد یا مقدار  0کمتر از percentاگر مقدار 

  

bool invalidPercentage;

invalidPercentage = (percent < 0) || (percent > 100);  

  

  

  )short-circuiting(ارزیابی اتصال کوتاه 

برخـی . کننـدرا ارائـه می) short-circuiting(ھر دو یـک ویژگـی بـا نـام اتصـال کوتـاه ||و && عملگرھای 

، الزم نیسـت کـه ھـر دو عملونـد ارزیـابی ، ھنگام معلوم کردن نتیجه یـک عبـارت شـرطی منطقـیاوقات

، علیـرغم مقـدار عملونـد ارزیـابی شـودfalseبـه && ، اگر عملوند دسـت چپـی عملگـر برای مثال. شوند

به طـور مشـابه اگـر مقـدار عملونـد دسـت چپـی . اشدبfalse، نتیجه سرتاسر عبارت باید دست راستی

، نتیجـه سرتاسـر عبـارت بایـد ، صرف نظر از مقدار عملوند دسـت راسـتیارزیابی شودtrueبه ||عملگر 

trueدر اینجـا . گذارنـدارزیابی عملوند دست راستی را کنـار می||و && ، عملگرھای در این موارد. باشد

  :ھا آورده شده استبرخی مثال

(percent >= 0) && (percent <= 100)  

falseبـه &&، عبـارت بـولی سـمت چـپ عملگـر کمتـر از صـفر باشـدpercent، اگـر مقـدار در این عبارت

باشد و عبارت بولی falseاسر عبارت بایدراین مقدار به معنای این است که نتیجه س. شودارزیابی می

.شودارزیابی نمی&&سمت راست عملگر

(percent < 0) || (percent > 100)  

ارزیـابی trueبـه ||، عبارت بولی سمت چپ عملگر کمتر از صفر باشدpercent، اگر مقدار در این عبارت

باشـد و عبـارت بـولی سـمت trueاین مقدار به معنای این است که نتیجه سراسر عبارت باید . شودمی

  .شودارزیابی نمی||راست عملگر 
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، شـما کننـدکنیـد کـه از عملگرھـای منطقـی شـرطی اســتفاده میعبـاراتی را طراحـی میاگر با دقت

عبـارات بـولی سـاده را کـه . توانید کارایی کد خــودتان را با اجتــناب از کــارھای اضـافی بـاال ببـــــریدمی

توانند به سادگی ارزیابی شوند به راحتی در سمت چپ یک عملگـر منطقـی شـرطی جـای دھیـد ومی

، شما درخواھید یافت کـه برنامـه نیـاز بـه در خیلی از موارد. عبارات پیچیده تر را در سمت راست بگذارید

  .ارزیابی کردن عبارات خیلی پیچیده ندارد

  

  

  

  جمع بندي حق تقدم و شرکت پذیري عملگر 

  

جمـع ،ایـدهنھـا آموختاره آــعمــــلگرھایی که تا اینجا دربامی رکت پذیری تمــــدم و شــجدول زیر حق تق

ی بـاالتر ھـاعملگرھـای واقـع در رده. عملگرھا واقع در رده یکسان حق تقدم یکسان دارنـد. کندمیبندی 

  .ی پایین تر حق تقدم دارندھاجدول به ھمه عملگرھای واقع در رده

  

  شرکت پذیري  توضیح  عملگرها  رده

  ((  مقدماتی

++  

- -  

  لغو حق تقدم

  نمو پسوندی

  دیکاھش پسون

  

  چپ

  !  یکانی

+  

-  

++  

- -  

NOTمنطقی  

  جمع

  تفریق

  نمو پیشوندی

  کاھش پیشوندی

  

  چپ

  *  افزاینده

/  

%  

  ضرب

  تقسیم

  )قدر مطلق(باقیمانده تقسیم 

  

  چپ

  +  جمعی

-  

  جمع

  تفریق

  

  چپ

  >  رابطه ای

<=  

>  

>=

  کمتر از

  کمتر از یا مساوی با

  بزرگتر از

  بزرگتر از یا مساوی با 

  چپ
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  ==  برابری

!=

  برابر است با

  نامساوی است با

  

  چپ

ANDشرطی  

  

ORشرطی  

&&  

  

||

ANDمنطقی  

  

ORمنطقی  

  

  چپ

  

  چپ

  راست    =  تخصیص

  

  ها براي تصمیم گیري و داوري ifاستفاده از دستورات  

  

بسته به نتیجه یک عبارت بولی انتخاب انجـام ،ھرگاه بخواھـــید که مابین اجرا شدن دو بلوک مختلف کد

  .استفاده کنیدifتوانید از یک دستور  میشما ،دھید

  

  ifنحوي  دستور /ترکیب  نوشتاري آشنایی با

  

  :)ھستند#Cی کلیدی  ھاواژهelseو if(ھمانند زیر است ifنوشتاری یک دستور /ترکیب نحوی

  

if (booleanExpression(

statement-1;

else

statement-2;  

  

ــر  ــbooleanExpressionاگ ــودtrueه ب ــابی ش ــرا statement-1،ارزی ــیاج ــورت م ــن ص ــر ای ــود؛ در غی ش

statement-2 واژه کلیدی . شودمیاجراelse وstatement-2اگـر ھـیچ شـرط . پیرو آن اختیـاری ھسـتند

else موجود نباشد وbooleanExpression برابرfalseاجرا با ھر آن چه کدی کـه پـس از دسـتور ،باشدif

  . یابدمیادامه ،آیدمی

  

بیانگر ثانیـه شـمار یـک کرونـومتر ،غیرــده است که یک متـــآورده شifتور ـــجا یک دســدر این،برای مثال

59برابر secondsاگر مقدار متغیر . دھدمیرا یک واحد افزایش ،)شودمیفی الحال از دقیقه صرف نظر (

یـک واحـد افـزایش ++ با استفاده از عملگر ،غیر این صورتشود؛ در میبه مقدار صفر بازنشانی ،باشد

  :یابدمی

  

int seconds;

...
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if (seconds == 59)

seconds = 0;

else

seconds++;

  

  

  !، لطفاً هاي بولی فقط عبارت

، عبـارت بایـد یـک مقـدار بـه طـور کلـی. باید در میان پارانتزھا محصور شده باشدifعبارت واقع در دستور 

توانیـد یـک عبـارت عـدد صـحیح را ، شـما می)++Cو Cبه خصوص (ھای دیگر در برخی زبان. ی باشدبول

تبـدیل ) صـفر(falseیـا ) غیـر صـفر(trueبنویسید و کامپـایلر بـه طـور بـی صـدا مقـدار عـدد صـحیح را بـه 

یلر یـک خطـا گـزارش کند و اگر یک چنین عبـارتی بنویسـید کامپـااین رفتار را پشتیبانی نمی#C. کندمی

  .کندمی

، بـه کـار ==، ، را بـه جـای عملگـر بررسـی تسـاوی=، شما تصادفاً عملگر تخصیص ifاگر در یک دستور 

:برای مثال. زنددھد و از کامپایل کردن کد شما سر باز می، کامپایلر اشتباه شما را تشخیص میببرید

int seconds;

...

if (seconds = 59) // compile-time error

...

if (seconds == 59) // ok

  

، که به طور بی صـدایی بودند ++CوCھای ھا در برنامهتخصیصات تصادفی منبع عمده دیگری از اشکال

در نظـر گرفتـه trueھر عدد غیر صفر (را به یک عبارت بولی ) 59(توانستند مقدار تخصیص داده شده می

  . توانست ھر زمان اجرا شودمیifاین نتیجه که کد متعاقب دستور ، با  تبدیل کنند) شدمی

  

، اگرچـه ایـن به کار ببریدifتوانید یک متغیر بولی را به عنوان عبارت الزم برای یک دستور ، شما میاتفاقاً 

، ھمان طـور کـه در ایـن مثـال نشـان داده شـدهمتغیر ھنوز ھم باید در میان پارانتزھا محصور شده باشد

  :است

bool inWord;

...

if (inWord == true) // ok, but not commonly used

...

if (inWord) // better  

  

  

  براي گروه بندي دستورات ها استفاده از بلوك 
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 ifیـک دسـتور یگانـه را بعـد از ،که قبالً نشان داده شدهifنحوی دستور /توجه کنید  که ترکیب نوشتاری

)booleanExpression(  و یک دستور یگانـه را بعـد از واژه کلیـدیelse در ،برخـی اوقـات. کنـدمـیتعیـین

شـما . خواھید که بیشـتر از یـک دسـتور را اجـرا کنیـدمیشما ،صورتی که یک عبارت بولی صحیح باشد

اه حـل امـا یـک ر،توانید دستورات را در یک متد جدید جمع کنید و سپس متد جدید را فرا خوانی کنیدمی

یک بلوک در اصل دنباله ای از دسـتورات جمـع شـده . استبلوکساده تر گروه بندی دستورات درون یک 

تـازه ای را شـروع )میدان دیـد(در ضمن بلوک یک سطح دسترسی . در میان یک آکوالد باز و بسته است

غیرھا در انتھای بلـوک ناپدیـد اما این مت،توانید متغیرھا را در میان یک بلوک تعریف کنیدمیشما . کندمی

  .شوندمی

  

را یــک واحــد minutesرا بــه صــفر بازنشــانی کــرده و متغیــر secondsدو دســتور کــه متغیــر ،در مثــال زیــر

59برابـر secondsو در صـورتی کـه مقـدار اندهدھنـد درون یـک بلـوک جمـع گـروه بنـدی شـدمیافزایش 

  :شودمیبلوک اجرا امی تم،باشد

  

int seconds = 0;

int minutes = 0;

...

if (seconds == 59)

{

seconds = 0;

minutes++;

}

else

seconds++;

  

  

  

  

با را);seconds = 0(تنھا اولین دستور #C، کامپایلر اگر از آکوالدھا صرف نظر کنید     مھم

(;++minutes)، دستور بعدی شودھنگامی که برنامه کامپایل می. دھدمیپیوندifدستور 

، ھنگـامی از این گذشته. شودشناسایی نمیifتوسط کامپایلر به عنوان بخشی از دستور 

کند و در عـوض قبلی مرتبط نمیif، آن را با دستور رسدمیelseکه کامپایلر به واژه کلیدی 

  .کندنحوی را گزارش می/یک خطای ترکیب نوشتاری

  

ifآبشاري کردن دستورات  

  

توانیـد دنبالـه ای از مـی،با این شیوه. دیگر تودرتو کنیدifرا در میان دستورات ifتوانید دستورات میشما 

شـوند تـا اینکـه یکـی از آنھـا بـه مـیکه یکی بعد از دیگری امتحـان ،عبارات بولی را با یکدیگر زنجیر کنید

trueاگر مقدار ،در مثال زیر. ارزیابی شودday ین بررسـی بـه اول،باشد0برابرtrue شـود و مـیارزیـابی

اولـین بررسـی نافرجـام ،صـفر نباشـدdayاگـر مقـدار . یابـدمـیتخصیص dayNameبه ”Sunday“رشته 

1را بـا dayکنـد و مقـدار مـیرا اجرا ifکه دومین دستور ،شودمیمنتقل elseماند و کنترل به شرط می
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بـه طـور مشـابه  . باشـدfalseآیـد کـه بررسـی اول میت دومین تنھا در صورتی به دس. کندمیمقایسه 

  .باشندfalseی اول و دوم  ھاآید که بررسیمیتنھا در صورتی به دست ifسومین دستور 

  

if (day == 0)

dayName = “Sunday”;

else if (day == 1)

dayName = “Monday”;  

else if (day == 2)

dayName = “Tuesday”;

else if (day == 3)

dayName = “Wednesday”;

else if (day == 4)

dayName = “Thursday”;

else if (day == 5)

dayName = “Friday”;

else if (day == 6)

dayName = “Saturday”;

else

dayName = “unknown”;

  

  .کندستفاده میآبشاری برای مقایسه دو تاریخ اif، متدی خواھید نوشت که از یک دستور در فعالیت زیر

  

  ifنوشتن دستورات  

  

  .، شروع کنیدرا اگر ازقبل در حال اجرا نباشد٢٠٠٨ویاستودژوالیو

Microsoft Press\Visual CSharp Step by\را کــه در پوشــــــــه Selectionپروژه  Step\Chapter 4\Selection

  .، باز کنیدشما جای گرفته استDocumentsواقع در پوشه 

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

ی ھـابـا نامDateTimePickerفرم حاوی دو کنتـرل . کندمیبرنامه را بناکرده و اجرا ٢٠٠٨ویاستودژوالیو

first  وsecondدھـد زمـانی کـه میدھند که به شما اجازه مییک تقویم را نشان ھااین  کنترل(. است

ھر دو کنترل در ایتدا به تـاریخ جـاری تنظـیم ).پایین افتادنی را کلیک کردید یک تاریخ را انتخاب کنیدپیکان

  .اندهشد

Compareرا کلیک کنید.  

  :شودمیمتن زیر در جعبه متن ظاھر 

  

first == second: False

first != second: True

first < second: False

first <= second: False

first > second: True
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first >= second: True

  

اری تنظـیم ـــبـه تـاریخ جsecondو ھـم  firstشـود زیـرا ھـم trueبایست  first == secondعبارت بولی 

بـه (=<)و عملگر بزرگتـر از یـا مسـاوی بـا )<(رسد که تنھا عملگر کمتر از میبه نظر ،در واقع. اندهشد

  . درستی کار کنند

  

  

  

Quit برگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیونویسیبرنامهرا کلیک کنید تا به محیط.  

  .را در پنجره ویرایشگر کد و متن نمایش دھیدWindow1.xaml.csکد الزم برای 

  :رسدمیکه مانند این به نظر ،را پیدا کنیدcompareClickمتد  

  

private int compareClick(object sender, RoutedEventArgs e)

{

int diff = dateCompare(first.Value, second.Value);

info.Text = “”;

show(“first == second”, diff == 0);

show(“first != second”, diff != 0);

show(“first < second”, diff < 0);

show(“first <= second”, diff <= 0);

show(“first > second”, diff > 0);

show(“first >= second”, diff >= 0);

}

  

ایـن متـد مقـدار . شـودمـیتد اجـرا ـــایـن م،رم کلیـک کنـدـــرا روی فCompareھر زمان که کاربر دکمه  

کند و متد دیگری بـا میدر روی فرم را بازیابی secondو  firstی ھای نمایش داده شده در کنترلھاتاریخ
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را در گـام بعـدی بررسـی dateCompareمتـد  . خوانـدامـی ه آنھـا فررا بـرای مقایسـdateCompareنـام 

  .خواھید کرد

  .کندمیجمع بندی ،در روی فرمinfoنتایج مقایسه را در کنترل جعبه متن showمتد 

  :رسدمیکه مانند این به نظر ،را پیدا کنیدdateCompareمتد  

  

private int dateCompare(DateTime leftHandSide, DateTime rightHandSide)

{

// TO DO

return 42;

}

  

،1+یـا 1-،0بسته به مقـادیر پارامترھـایش بـه جـای ،این متد به طور جاری ھر زمان که فراخوانی شود

رفـت کـار مـیکند که چرا برنامه ھمان طـور کـه انتظـار میاین امر روشن . گرداندمیمقدار یکسانی را بر

  .کندمین

حیح بســته بــه مقــادیر نســبی ـی آن و برگردانــدن یــک مقــدار صــھــابررســی آرگومان،ن متــدھــدف از ایــ

اگـر مقـدار ،متد بایـد صـفر را برگردانـد،است؛ در صورتی که آنھا مقادیر یکسان داشته باشندھاآرگومان

مـان اول بزرگتـر از را برگردانـد و اگـر مقـدار آرگو1-آرگومان اول کمتر از مقدار آرگومان دوم باشد متـد بایـد 

اگر یک تاریخ بـه ترتیـب زمـانی بعـد از یـک تـاریخ دیگـر (. را برگرداند1+مقدار آرگومان دوم باشد متد باید 

شما الزم است که منطـق ایـن متـد را بـرای مقایسـه دو تـاریخ بـه ).شودمیبزرگتر در نظر گرفته ،بیاید

  .درستی پیاده سازی کنید

  .حذف کنیدdateCompareرا از متد  returnو دستورTO DO //توضیح 

  :اضافه کنیدdateCompareبه بدنه متد  ،اندهدستورات زیر را که با فونت درشت نشان داده شد

  

private int dateCompare(DateTime leftHandSide, DateTime rightHandSide)

{

int result;

if (leftHandSide.Year < rightHandSide.Year)

result = -1;

else if (leftHandSide.Year > rightHandSide.Year)

result = +1;

}

  

بایـد leftHandSideتـاریخ واقـع در ،باشـدtrueبرابـر  leftHandSide.Year < rightHandSide.Yearاگر عبارت 

در . کنـدمـیتنظـیم 1-را بـه resultاز این رو برنامـه متغیـر ،باشدrightHandSideقبل تر از تاریخ واقع در 

تـاریخ واقـع در ،ارزیابی شودtrueبه   leftHandSide.Year > rightHandSide.Yearاگر عبارت ،غیر این صورت

leftHandSide بایــد بعــد از تــاریخ واقــع درrightHandSide باشــد و برنامــه متغیــرresult تنظــیم 1+را بــه

  .کندمی

< leftHandSide.Yearباشــد و عبــارت falseبرابــر leftHandSide.Year < rightHandSide.Yearاگــر عبــارت 

rightHandSide.Year نیز برابرfalseخاصیت،باشدYearاز ایـن رو برنامـه ،ھردو تـاریخ بایـد یکسـان باشـد

  .را در ھر تاریخ با ھم مقایسه کندھانیاز دارد که ماه
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بعد از ،اضافه کنیدdateCompareبه بدنه متد اندهداده شددستورات زیر را که در فونت درشت نشان 

  :کدی که در گام قبلی وارد کردید

  

private int dateCompare(DateTime leftHandSide, DateTime rightHandSide)

{

...

else if (leftHandSide.Month < rightHandSide.Month)

result = -1;

else if (leftHandSide.Month > rightHandSide.Month)

result = +1;

}

  

کند کـه در گـام قبلـی بـرای مقایسـه میاستفاده ھااین دستورات از منطق مشابھی برای مقایسه ماه

  .استفاده کردھاسال

ـــاگ ـــر عــــــ ـــبleftHandSide.Month < rightHandSide.Monthبارت ـــ ــابیfalseه ـــــــ ـــشارزی وودـــ

Monthخاصـیت  ،ارزیـابی شـودfalseز به  ــــنی  leftHandSide.Month > rightHandSide.Monthعبارت

  .از این رو برنامه نیاز دارد که روزھا  را در ھر تاریخ با ھم مقایسه کند،ھردو تاریخ باید یکسان باشند

  :ام قبلی وارد کردیدبعد از کدی که در دو گ،اضافه کنیدdateCompareدستورات زیر را به بدنه متد 

  

private int dateCompare(DateTime leftHandSide, DateTime rightHandSide)

{

...  

else if (leftHandSide.Day < rightHandSide.Day)

result = -1;

else if (leftHandSide.Day > rightHandSide.Day)

result = +1;

else

result = 0;

return result;

}

  

  .ون بایست الگوی این منطق را تشخیص دھیداکن

ھــردو   leftHandSide.Day > rightHandSide.Dayو leftHandSide.Day < rightHandSide.Dayاگــر 

falseمقادیر خاصیت ،باشندDayمقادیر . برای ھردو متغیر باید یکسان باشندMonth و مقـادیرYear نیـز

پـس دو تـاریخ بایـد ،منطق برنامـه بـه ایـن دوردسـت دسـت یافتـهچون که ،به ترتیب باید یکسان باشند

  .کندمیتنظیم 0را به resultیکسان باشند و برنامه مقدار 

  .گرداندمیرا برresultدستور نھایی مقدار ذخیره شده در متغیر 

.را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

و  firstیعنــی ،DateTimePickerدو کنتــرل ،یــک مرتبــه دیگــر. شــودمــیجــرا برنامــه مجــدداً بنــا شــده و ا

second،اندهبه تاریخ جاری تنظیم شد.    
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Compareرا کلیک کنید.  

  :شودمیمتن زیر در جعبه متن ظاھر 

  

first == second: True

first != second: False

first < second: False

first <= second: True

first > second: False

first >= second: True

  

  .ی مساوی ھستندھااینھا نتایج صحیح برای تاریخ

  .و سپس تاریخ فردا را کلیک کنید،کلیک کنیدمیدوDateTimePickerپیکان پایین افتادنی را برای کنترل 

Compareرا کلیک کنید.

:شودمتن زیر در جعبه متن ظاھر می

  

first == second: False

first != second: True

first < second: True

first <= second: True

first > second: False

first >= second: False

  

  .اینھا نتایج صحیح ھستند،که تاریخ اول زودتر از تاریخ دوم باشدامی ھنگ،دوباره

کنید کـه نتـایج ھمـان طـور کـه شـما انتظـار داشـتید و تحقیق،ی دیگر را نیز بررسی کنیدھابرخی تاریخ

  .را کلیک کنیدQuitخود پایان دادید، رکه به کاامی ھنگ. ھستند

  

  

  هاي دنیاي واقعی ها در برنامه مقایسه تاریخ

، بایسـت نسبتاً بلند و پیچیده استفاده کنیدelseو  ifاید که چگونه از یک سری دستورات اکنون که دیده

ھـا در برنامـه دنیـای واقعـی بـه کـار که ایـن تکنیکـی نیسـت کـه شـما بـرای مقایسـه تاریخمتذکر شوم

DateTimeھا با استفاده از یک نوع بـه خصـوص بـا نـام  ، تاریخNET.در کتابخانه کالس چارچوب . بریدمی

، خواھیـد یـد، نگاھی بیندازایدکه در فعالیت قبلی نوشتهdateCompareاگر به متد . شوندنگه داری می

ــارامتر  ــه دو پ ــد ک ــتندDateTimeمقــادیر  rightHandSideو leftHandSideدی ــه شــما . ھس ــی ک منطق

بـرای . در آنجا یک عنصر زمان نیز وجود دارد---کنداید تنھا بخش تاریخ  این متغیرھا را مقایسه مینوشته

نباید تاریخ یکسان داشته باشند بلکـه ، آنھا صرفاً مساوی در نظر گرفته شوندDateTimeاینکه دو مقدار  

ھـا و زمانھـا عملیـات متـداولی اسـت کـه نـوع  مقایسه کـردن تاریخ. باید زمان یکسانی نیز داشته باشند

DateTime یک متد توکار با نامCompareمتد  . فقط برای انجام این کار داردCompare دو آرگومـان تـاریخ

دھد که آیا آرگومـان با برگرداندن یک مقدار که نشان می،کندایسه میگیرد و آنھا را با ھم مقو زمان می
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دھد ، در این حالت نتیجه منفی است؛ و بر گردان یک مقدار که نشان میاول کمتر از آرگومان دوم است

، که در این حالـت نتیجـه مثبـت خواھـد شـد؛ و برگردانـدن که آیا آرگومان اول بزرگتر از آرگومان دوم است

، و در ایـن حالـت کننددھد که آیا ھر دو آرگومان تاریخ و زمان یکسانی را بیان میمقدار که نشان مییک

  .نتیجه صفر خواھد شد

  

  

switchاستفاده کردن از دستورات  

  

شـبیه بـه نظـر ifتورات ـــــھمـه دس،نویسـیدمـیآبشـاری را ifکـه یـک دسـتور  امی ھنگ،برخی اوقات

نتیجـه ifتنھا تفـاوت ایـن اسـت کـه ھـر . کنندمیا ھمگی یک عبارت یکسان را ارزیابی رسند زیرا آنھمی

ifبه بلوک کد زیر توجه کنید کـه از یـک دسـتور ،برای مثال. کندمیعبارت را با یک مقدار متفاوت ارزیابی 

دام روز ھفتـه کـdayگیـرد کـه مـینتیجـه کنـد مـیتفاده ــــــاسdayع در متغیر ــبرای آزمایش مقدار واق

  :باشدمی

  

if (day == 0)

dayName = “Sunday”;

else if (day == 1)

dayName = “Monday”;

else if (day == 2)

dayName = “Tuesday”;

else if (day == 3)

...

else

dayName = “Unknown”;

  

بازنویسـی switchسـتور آبشاری را بـه صـورت یـک دifتوانید دستور میاغلب اوقات شما ،ھادر وضعیت

  .کنید تا برنامه شما را کارآمدتر و خواناتر سازد

  

switchنحوي دستور /شناخت ترکیب نوشتاري 

  

  ):ھای کلیدی ھستندواژهdefaultو  switch ،case(ھمانند زیر استswitchنحوی  /ترکیب نوشتاری

  

switch (controllingExpression(

{

case constantExpression:

statements

break;
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case constantExpression:

statements

break;

...

default:

statements

break;

}

  

controllingExpression پس از آن کنترل به بلوک کد مشـخص شـده بـا . شودمیفقط یک مرتبه ارزیابی

constantExpressionجه ــر با نتیـرابـدارش بــه مقــــکcontrollingExpressionکنـدمـیرش ـــپ،تـــاس .

کند تا آنجا که به دسـتور میاجرا ادامه پیدا ).شودمیخوانده ) case label(شناسه یک برچسب حالت (

breakکه در این نقطه دستور ،برسدswitch یابد و برنامه با اولین دستور بعد از آکـوالد بسـته میخاتمه

ــتور  ــدا ،switchدس ــه پی ــیادام ــدم ــادیر. کن ــک از مق ــیچ ی ــر ھ ــدار constantExpressionاگ ــا مق ــر ب براب

controllingExpressionدستورات پایین برچسب اختیاری ،نباشدdefault شوندمیاجرا.  

  

  

پـــس، باشـــدفـــردبـــهمنحصـــربایـــدconstantExpressionھـــر مقـــدار       توجـــھ

controllingExpressionــــاتنھــــا اگــــر مقــــدار . کــــردخواھــــدمطابقــــتآنھــــاازیکــــیب

controllingExpression بــا ھـــیچ مقـــدارconstantExpression ھــم خـــوانی نکنـــد و ھـــیچ

، اجـرای برنامـه بـا اولـین دسـتور بعـد از آکـوالد بسـته ھم در آنجـا نباشـدdefaultبرچسب 

  .کندادامه پیدا می،switchدستور 

  

  :زیر بازنویسی کنیدswitchاری قبلی را ھمانند دستور آبشifتوانید دستور میشما ،برای مثال

  

switch (day)

{

case 0:

dayName = “Sunday”;

break;

case 1:

dayName = “Monday”;

break;

case 2:

dayName = “Tuesday”;

break;

...

default:

dayName = “Unknown”;

break;

}
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 switchپیروي از قواعد دستور 

  

از توانید ھر زمان که دوست دارید میاما متأسفانه شما ھمیشه ن،خیلی سودمند استswitchدستور

  :نویسید باید به قواعد زیر وفادار بماندمیکه switchھر دستور . آن استفاده کنید

.بـه کارببریـدstringیـا intمانند ،را تنھا در مورد انواع داده اصلیswitchتوانید دستور میشما 

اسـتفاده ifیـک دسـتور مجبـور خواھیـد شـد کـه از ،)doubleو floatشـامل (با ھر نوع دیگـری 

  .کنید

اگـر الزم اسـت کـه مقـادیر . "42"یـا 42ی ثابـت باشـند ماننـد ھـاباید عبارتcaseی ھابرچسب

  .استفاده کنیدifباید از یک دستور ،را در زمان اجرا محاسبه کنیدcaseبرچسب 

caseبـه عبـارت دیگـر دو برچسـب . ی منحصـر بـه فـرد باشـندھـاباید عبارتcaseی ھابرچسب

  .توانند مقدار یکسان داشته باشندمین

خواھید دستورات یکسانی را بـرای بیشـتر از یـک مقـدار بـا فـراھم میتوانید تعیین کنید که می

در ایـن حالـت کـد که،و بدون ھیچ دستور حائلی اجرا کنیدcaseی ھاکردن لیستی از برچسب

اگر یک ،گرچه. شودمیمربوط به برچسب نھایی در لیست برای ھمه حاالت در آن لیست اجرا 

نزول کنـدی بعدی ھابرچسببهتواند میاجرا ن،برچسب یک یا چند دستور مربوط داشته باشد

  :برای مثال. کندمیو کامپایلر یک خطا تولید 

  

switch (trumps)

{

case Hearts:

case Diamonds: // Fall-through allowed – no code between labels

color = "Red"; // Code executed for Hearts and Diamonds

break;

case Clubs:

color = "Black";

case Spades: // Error – code between labels

color = "Black";

break;

}  
  

  

ه خیلی متداولی برای متوقف کردن عدم نتیجه گیری نـزول بـه شیوbreakدستور     توجھ

نیــز throwیا یک دستور returnتوانیــد  از یک دســتور ، اما شــما میبرچسب بعدی است

، توضـیح داده "مـدیریت کـردن خطاھـا و اخطارھـا" ،٦در فصـل throwدستور . استفاده کنید

  .شودمی

  

  

switchبه برچسب بعدي براي و نزول قواعد عدم نتیجه گیري
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توانید به طور تصـادفی از یـک ، شما نمیاز آن جایی که اگر در آنجا ھرگونه کد حائلی وجود داشته باشد

را switchھای یـک دسـتور  توانید به طور آزادانه بخش، میبه برچسب دیگری نزول کنیدcaseبرچسب  

، که به طور قراردادی معمـوالً بـه defaultشامل برچسب (د بدون تأثیر گذاشتن بر فحوای آن بازآرایی کنی

  ).شود اما نبایستی این گونه باشدعنوان آخرین برچسب جای داده می

  

در یـک دسـتور ) case(برای ھــر حــالت breakبایست توجــــه کنند که دستور ++Cو Cبرنامه نویسان 

switch حتی حالت (اجباری استdefault( .ن الزام چیز خوبی است؛ فراموش کردن دسـتور ایbreak در

دھد که به برچسب بعدی نزول کند ، که به اجرا اجازه میامر خیلی شایعی است++Cیا Cھای برنامه

  .و منجر به اشکاالتی شود که تشخیص دادن آنھا خیلی مشکل است

  

defaultیـا caseبرای رفتن به برچسب gotoتوانید با استفاده از یک دستور ، شما میاگر واقعاً بخواھید

شـود و توصـیه نمیgotoبه طور کلی استفاده از دستور گرچه . تقلید کنید#Cدر ++C/Cاز نزول ،بعدی

  !دھد که از ان استفاده کنیداین کتاب به شما نشان نمی

  

  

خواند و ھر کـاراکتر را میته را شما یک برنامه را کامل خواھید کرد که کاراکترھای یک رش،در فعالیت زیر

اگـر شـما داده . داردXMLیک معنای ویژه در ،>کاراکتر ،برای مثال. کندمیاش نگاشت XMLبه نمایش 

برگردانـده شـود بـه طـوری کـه یـک ”;lt&“بایـد بـه مـتن ،ای داشته باشید که حاوی ایـن کـاراکتر باشـد

قواعـد مشـابھی بـه . XMLخشـی از یـک دسـتورالعمل دانـد کـه آن داده اسـت و نـه بمیXMLپردازنده 

ــول منفــرد ،)&(امپرســند ،<کاراکترھــای  ـــو ع)'(عالمــت نقــل ق ــول مضــاعف ـ اعمــال )"(المت نقــل ق

کند و کاراکترھـای مخصـوص میخواھید نوشت که مقدار کاراکتر را بررسی switchیک دستور . شودمی

XMLی  ھارا به عنوان برچسبcaseاندازدمیه دام ب.  

  

switchدستورات نوشتن 

  

  .آغاز کنید،را اگر از قبل در حال اجرا نیست٢٠٠٨ویاستودژوالیو

 Microsoft Press\Visual CSharp Step by\ه ـــــــــــــه در پوشــقــرار گرفتSwitchStatementپــــــــروژه 

Step\Chapter 4\SwitchStatement واقع در پوشهDocumentsخود را باز کنید.  

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

برنامه یک فرم حاوی دو جعبـه مـتن را کـه توسـط . کندمیبرنامه را بنا کرده و اجرا ٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  .دھدمینمایش ،اندهاز ھم جدا شدCopyیک دکمه 
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  :متن باالیی تایپ کنیدمتن ساده زیر را در جعبه

  

inRange = (lo <= number) && (hi >= number);

  

Copyرا کلیک کنید.  

رخ <یـا & ،>شـود و ھـیچ ترجمـه ای از مـین پـایینی کپـی ــــدستور کلمه به کلمه به میـان جعبـه مت

  . دھدمین

  .برگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوفرم را ببندید و به 

را پیـدا copyOneرا در پنجره ویرایشگر کد و مـتن نمـایش دھیـد و متـد  Window1.xaml.csکد مربوط به 

  .کنید

کاراکتر مشخص شده به عنوان پارامتر ورودی اش را به انتھای متن نمایش داده شـده در copyOneمتد  

defaultبا یک بخـش switchحاوی یک دستور copyOne،در حال حاضر. کندمیجعبه متن پایینی کپی 

را ویرایش خواھید کرد تا کاراکترھـایی را کـه در switchشما این دستور  ،در چند قدم بعدی. یگانه است

XML معنادار ھستند به نگاشتXMLبه رشته >کاراکتر ،برای مثال. آنھا تبدیل کند“&lt;” تبدیل خواھـد

  . شد

اضـافه defaultمسـتقیماً قبـل از برچسـب بعـد از آکـوالد بـاز دسـتور و switchدستورات زیر را به دستور 

  :کنید

  

case ‘<’:

target.Text += “&lt;”;

break;

  

را به متن خروجـی در مکـان ”;lt&“این کد رشته ،باشد<اگر کاراکتر جاری که در حال کپی شدن است 

  .کندمیآن الحاق 
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و بـاالی ایـدهقبـل اضـافه کردکـه شـما انـدکیbreakبعـد از دسـتور switchدستورات زیر را بـه دسـتور 

  :اضافه کنیدdefaultبرچسب 

  

case ‘>’:

target.Text += “&gt;”;

break;

case ‘&’:

target.Text += “&amp;”;

break;  

case ‘\”’:

target.Text += “&#34;”;

break;

case ‘\’’:

target.Text += “&#39;”;

break;

  

  

  

  

XMLو نیـز در #Cدر ) "(و عالمت نقـل قـول مضـاعف ) '(رد عالمت نقل قول منف      توجھ

بک . روندھای کاراکتر و رشته به کار میآنھا برای محدود کردن ثابت---دارندمعنای ویژه ای 

شـود کــه نھـایی یــک کـاراکتر گریـز اسـت کــه بـا عـث میcaseدر دو برچسـب (\)اسـلش 

  . ه عنوان لیترال برخورد کندببه جای حائل با این کاراکترھا #Cکامپایلر 

  

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

  :متن زیر را در جعبه متن باالیی تایپ کنید

  

inRange = (lo <= number) && (hi >= number);

  

Copyرا کلیک کنید.  

پیـاده سـازی XMLمتحمـل نگاشـت ھـر کـاراکتر،اکنون. شودمیدستور به میان جعبه متن پایینی کپی 

  :دھدمیجعبه متن ھدف متن زیر را نمایش . شودمیswitchشده در دستور 

  

inRange = (lo &lt;= number) &amp;&amp; (hi &gt;= number)

  

بـه )'و & ، "،>،<(ترھای ویـژه ـــکاراکـــــامی قیق کنید کـه تمــایش کنید و تحــی دیگر آزمھاتهـبا رش

  .شوندمیدرستی اداره 

  .فرم را ببندید
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خواھید که به فصل بعدی برویداگر می

.مراجعه کنید۵را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویژوال استودیو       

خارج شوید٢٠٠٨خواھید که ھم اکنون از ویژوال استودیو اگر می  

را کلیـک Yes،  دیدیـدSaveر یـک جعبـه گفتگـوی  اگ.  را کلیک کنیدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگــر (را کلیــک کنیـد Saveیـا  ) ھسـتید٢٠٠٨اگـر در حــال اسـتفاده از ویـژوال اســتودیو (کنیـد 

  .و پروژه را ذخیره کنید) ھستیدVisual C# 2008 Express Editionدرحال استفاده از 

  

www.ParsBook.org



٩٦

  5فصل 

  

  

  

  ات تکراراستفاده کردن از تخصیص مرکب و دستور 

  

  :قادر خواھید بود که،بعد از کامل کردن این فصل

  

  .کنید، به روزمقدار یک متغیر را با استفاده از عملگرھای تخصیص مرکب

  .را بنویسیدdoو while،forدستورات تکرار 

  .کنندمیچرخیده و ببینید که چگونه مقادیر متغیرھا تغییر doدر میان یک دستور 

  

بـرای اجـرای switchو ifیاد گرفتید که چگونه از سـاختارھای ،"استفاده از دستورات داوری" ،۴در فصل 

یا ایجـاد (خواھید دید که چگونه از دستورات تکرار ،در این فصل. استفاده کنید،دستورات به طور انتخابی

ھرگـاه دسـتورات تکـرار را . گوناگونی برای اجرای یک یا چند دستور به طور تکراری اسـتفاده کنیـد)حلقه

. کنتـرل کنیـد،خواھید انجـم دھیـدمیمعموالً نیازمند این ھستید که تعداد تکرارھایی را که ،نویسیدمی

به ھنگـام سـازی مقـدار آن بـا ھـر تکـرار و متوقـف کـردن فراینـد ،با استفاده از یک متغیر،توانیدمیشما 

ضـمناً شـما دربـاره . بـه ایـن منظـور دسـت یابیـد،رسدمیص تکرار وقتی که متغیر به یک مقدار به خصو

عملگرھای تخصیص ویژه ای که باید آنھا را برای به ھنگام سازی مقدار یک متغیر در ایـن شـرایط بـه کـار 

  .مطالبی را یاد خواھید گرفت،ببرید

  

  استفاده از عملگرهاي تخصیص مرکب  

  

،بـرای مثـال. یاضیاتی برای ایجاد مقادیر جدید اسـتفاده کنیـدکه چگونه از عملگرھای رایدهشما قبالً دید

ازه انـدهبanswerبرای نمایش یک مقدار در پنجره کنسول کـه از متغیـر )+(دستور زیر از عملگر به اضافه 

  :کندمیاستفاده ،بزرگتر است42

  

Console.WriteLine(answer + 42);
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. از دستورات تخصیص برای تغییر مقـدار یـک متغیـر اسـتفاده کنیـدکه چگونهایدهھم چنین شما قبالً دید

  :کندمیاستفاده 42به answerدستور زیر از عملگر تخصیص برای تغییر مقدار 

  

answer = 42;

  

توانید عملگر تخصـیص و عملگـر میشما ،را به مقدار یک متغیر اضافه کنید42خواھید میدر صورتی که 

بعد از ایـن کـه دسـتور . کندمیاضافه answerرا به 42دستور زیر مقدار ،برای مثال. جمع را ترکیب کنید

  :شودمیبیشتر 42ازه اندهاز آن چه قبالً بوده است بanswerمقدار ،شودمیاجرا 

  

answer = answer + 42;  

  

با تجربه کدی ماننـد ایـن احتماالً ھرگز نخواھد دید که یک برنامه نویس ،کندمیکه این دستور کار با این

دھد کـه بـا میبه شما اجازه #Cاضافه کردن یک مقدار به یک متغیر آن قدر متداول است که . را بنویسد

  .این کار را به شیوه ی تند نویسی بنویسید،=+استفاده از عملگر 

  

answer += 42;

  

،عملگـر تخصـیص اسـتفاده کنیـدتوانید از این تند نویسی برای ترکیب ھـر عملگـر ریاضـیاتی بـامیشما 

عملگرھـای تخصـیص این عملگرھا مجموعاً به عنوان . ھمان طور که در جدول زیر نشان داده شده است

  .شوندمیشناحته مرکب

  

  این را ننویسید  این را بنویسید

variable *= number;  variable = variable * number;  

variable /= number;  variable = variable / number;  

variable %= number;  variable = variable % number;  

variable += number;  

  

variable -= number;  

variable = variable + number;  

  

variable = variable - number;  

  

  

  

، حق تقدم و شرکت پذیری یکسانی را با عملگرھای عملگرھای تخصیص مرکب    توضیح

  .شریک ھستندتخصیص ساده

  

ــر  ــز عمــل ھاروی رشــته=+عملگ ــر مــینی ــه انتھــای رشــته ای دیگ ــک رشــته را ب ــر ی ــن عملگ ــد؛ ای کن

  :دھدمیرا روی کنسول نمایش ”Hello John“کد زیر ،برای مثال. چسباندمی

  

string name = “John”;

string greeting = “Hello “;
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greeting += name;

Console.WriteLine(greeting);

  

  .به کار ببرید،ھاتوانید ھیچ یک از عملگرھای تخصیص مرکب دیگر را روی رشتهمیشما ن

  

  

  

  

، از عملگرھـای افـزایش اندازه یک واحدھنگام افزایش یا کاھش دادن یک متغیر به    توجھ

بـرای . به جـای یـک عملگـر تخصـیص مرکـب اسـتفاده کنیـد) --(و کاھش دادن (++) دادن 

  ، دستور مثال

count += 1;

  را با 

count++;  

  .جایگزین کنید

  

  whileنوشتن دستورات  

  

برای اجـرای یـک دسـتور whileاز دستور ،باشند) true(توانید در حالی که برخی شروط صحیح میشما 

  :ھمانند زیر استwhileنحوی دستور /ترکیب نوشتاری. به صورت مکرر استفاده کنید

  

while (booleanExpression(

statement

  

شـود و پـس مـیاجرا statement،باشدtrueشود و اگر میارزیابی ) booleanExpression(عبارت بولی 

دسـتور ،باشـد)true(در صورتی که عبارت ھنوز ھـم صـحیح . شودمیاز آن عبارت بولی دوباره ارزیابی 

ایـن فراینـد تـا . شـودمـیدوبـاره ارزیـابی )booleanExpression(شود و پس از آن عبـارت بـولی میتکرار 

پـس از آن اجـرا بـا اولـین دسـتور پـس از . یابـدمـیادامـه ،ارزیـابی شـودfalseزمانی که عبارت بولی به 

ifی نحـوی بسـیاری را بـا یـک دسـتور ھامشـابھتwhileیـک دسـتور . کنـدمـیادامه پیـدا whileدستور 

  :)نوشتاری یکسان است به استثنای واژه کلیدیترکیب ،در واقع(شود میشریک 

  

عبارت باید یک عبارت بولی باشد.  

 شودمیعبارت بولی باید در میان پارانتزھا نوشته.  

به ،اگر عبارت بولی اولین بار که ارزیابی شدfalseشودمیدستور اجرا ن،ارزیابی شود.  

 ور خواھید دو یا چنـد دسـتور را تحـت کنتـرل یـک دسـتمیاگرwhileشـما بایـد از ،انجـام دھیـد

}---آکوالدھا   .برای گروه بندی کردن آن دستورات در یک بلوک استفاده کنید---{

  

  :نویسدرا به کنسول می9تا    0آورده شده است که مقادیر whileدر اینجا یک دستور 

  

int i = 0;

while (i < 10)
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{

Console.WriteLine(i);

i++;

}

  

ایــن اسـت کــه ھایـک اشــتباه شـایع مبتـدی. بایــد در نقطـه معینـی خاتمــه یابنـدwhileات ھمـه دسـتور

ارزیـابی falseکنند که یک دستور را جای دھند کـه باعـث شـود عبـارت بـولی سـرانجام بـه میفراموش 

،در مثـال بـاال. شود که یک برنامه تا ابـد اجـرا شـودمیکه این اشتباه منجر ،شود و حلقه را خاتمه دھد

  . دھدمیاین نقش را انجام ++iدستور 

  

  

، کنتــرل دھــدتعــداد تکرارھــایی را کــه حلقــه انجــام میwhileدر حلقــه iمتغیــر      توجــھ

دھد برخی اوقات این یک شیوه متداولی است و متغیری که این نقش را انجام می. کندمی

  .شودخوانده می) Sentinel(متغیر دیده بان

  

یـابی ، باز، ھر بار یک سطرل متنی رانویسید که محتوای یک فایمیwhileشما یک حلقه ،زیردر فعالیت 

  .نویسدمیکرده و ھر سطر را به یک جعبه متن واقع در روی یک فرم 

  

  whileنوشتن دستور  

  

 Microsoft Press\Visual CSharp\واقع در پوشه WhileStatementپروژه ،٢٠٠٨ویاستودژوالیوبا استفاده از 

Step by Step\Chapter 5\WhileStatement قرار گرفته در پوشهDocumentsخود را باز کنید.  

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

برنامه یک ناظر فایل متنی ساده است کـه شـما . کندمیبرنامه را بنا کرده و اجرا ٢٠٠٨ویاستودژوالیو

  .توانید از ان برای انتخاب یک فایل و نمایش محتویات آن استفاده کنیدمی

Open Fileرا کلیک کنید.  

  .شودمیباز Openجعبه گفتگوی 

Microsoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter 5\WhileStatement\WhileStatement\بـه پوشـه 

  .خود برویدDocumentsواقع در پوشه 

  .را کلیک کنیدOpenرا انتخاب کنید و Window1.xaml.csفایل 

امـا محتویـات فایـل در ،شـودمیدر جعبه متن کوچک در روی فرم ظاھر ،Window1.xaml.cs،اسم فایل

این امر به خاطر این است که شما ھنوز کدی را کـه محتویـات فایـل را . شودمیجعبه متن بزرگتر ظاھر ن

  .ی زیر اضافه خواھید کردھاشما این عملکرد را در گام. ایدهده سازی نکردپیا،دھدمیخوانده و نمایش 

  .برگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوفرم را ببندید و به 

ـــل  ـــه فای را در پنجـــره ویرایشـــگر کـــد و مـــتن نمـــایش دھیـــد و متـــد Window1.xaml.csکـــد مربـــوط ب

openFileDialogFileOkرا پیدا کنید.  

را کلیــک Openدکمــه ،Openل در جعبــه گفتگــوی ـبعــد از انتخــاب یــک فایــکــه کــاربرامی ایــن متــد ھنگــ

  :ھمانند زیر است،بدنه متد که به طور جاری پیاده سازی شده. شودمیاجرا ،کندمی
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private void openFileDialogFileOk(object sender, System.ComponentModel.

CancelEventArgs e)

{

string fullPathname = openFileDialog.FileName;

FileInfo src = new FileInfo(fullPathname);

filename.Text = src.Name;

// add while loop here

}

  

شـیء FileNameکنـد و آن را بـا خاصـیت مـیاعـالن fullPathnameبا نام stringاولین دستور یک متغیر 

openFileDialog فایـل منبـع انتخـاب )از جملـه پوشـه(حاوی نـام کامـل این خاصیت . کندمیمقداردھی

  .استOpenشده در جعبه گفتگوی 

  

  

ایـن کـالس . اسـتopenFileDialogیک وھله از کـالس  openFileDialogشیء       توجھ

 Windowsتوانید از آنھا برای نمایش جعبه گفتگـوی کند که شما میمتدھایی را عرضه می

Openب یک فایل و بازیابی نام و مسیر فایل انتخاب شده استفاده کنید، انتخااستاندارد.  

  

کنـد کـه مـیکند و آن را با یـک شـیء مقـداردھی میاعالن srcبا نام  FileInfoدومین دستور یک متغیر 

 Microsoftکالس عرضـه شـده توسـط FileInfo(. استOpenبیانگر فایل انتخاب شده در جعبه گفتگوی 

.NET Framework استفاده کنیدھاتوانید از آن برای دست کاری فایلمیاست که شما (.  

خاصیت . دھدمیتخصیص srcمتغیر Nameرا به خاصیت filenameکنترل Textسومین دستور خاصیت 

Name متغیرsrc اسم فایل انتخاب شده در جعبه گفتگویOpen اما بدون اسم پوشه،داردمیرا نگه .

  .دھدمیفایل را در جعبه متن واقع در روی فرم نمایش این دستور اسم

  :را با دستور زیر جایگزین کنید  add while loop //توضیح 

  

source.Text = “”;

  

sourceمتغیـر Textتنظـیم کـردن خاصـیت  . کندمیبه جعبه متن بزرگ در روی فرم اشاره sourceمتغیر 

  .کندمیپاک ،اری در این جعبه متن نمایش یافتهھر متنی را که به طور ج("") به رشته تھی 

  :تایپ کنید،اضافه کردیدopenFileDialogFileOkکی قبل به متد  اندهبعد از سطری کرا دستور زیر 

  

TextReader reader = src.OpenText();

  

رضـه شـده کـالس دیگـر عTextReader. کنـدمیاعالن readerبا نام TextReaderاین دستور یک متغیر 

ی کـاراکتر از ھـاتوانیـد از آن بـرای خوانـدن جریانمـیاست که شما Microsoft .NET Frameworkتوسط 

کـالس . جـای گرفتـه اسـتSystem.IOسـمی این کـالس در فضـای ا. استفاده کنید،منابعی مانند فایل

FileInfo متدOpenTextاین دستور فایـل انتخـاب . کندمیعرضه ،را برای باز کردن یک فایل برای خواندن

توانـد محتویـات مـیreaderکند به طوری کـه متغیـر میرا باز Openشده توسط کاربر در جعبه گفتگوی  

  .این فایل را بخواند
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  :اضافه کنید،اضافه کردیدopenFileDialogFileOkدستور زیر را بعد از سطر قبلی که شما به متد  

  

string line = reader.ReadLine();

  

را بـرای خوانـدن اولـین reader.ReadLineکنـد و متـد  مـیاعالن lineبا نام  stringاین دستور یک متغیر 

گردانـد یـا اگـر در آنجـا مـیاین متد یا سطر بعدی را بر. کندمیسطر از فایل به درون این متغیر فراخوانی 

اگـر در آنجـا در (. گردانـدمـیرا برnullم  یک مقدار ویژه بـا نـا،ھیچ سطر دیگری برای خواندن موجود نبود

  .)فایل بایستی تھی باشد،باشداصل ھیچ سطری موجود ن

  :اضافه کنیدopenFileDialogFileOkبه متد  ،ایدهکی قبل وارد کرداندهدستورات زیر را بعد از کدی ک

  

while (line != null)

{

source.Text += line + ‘\n’;

line = reader.ReadLine();

}

  

کند تا زمانی که ھیچ سـطر دیگـری میاست که در ھر بار یک سطر فایل را بازیابی whileاین یک حلقه 

  .در آنجا در دسترس نباشد

nullاگـر ایـن مقـدار . کنـدمـیرا بررسـی lineمقـدار واقـع در متغیـر whileعبارت بـولی در شـروع حلقـه 

،sourceجعبـه مـتن  Textچسـباندن آن بـه انتھـای خاصـیت بدنھی حلقه سطر جاری متن را با ،نباشد

بـه محـض اینکـه ھـر TextReaderاز شـیء  ReadLineمتـد  ---’n\‘(ھمراه با یک کـاراکتر سـطر جدیـد 

از ایـن رو کـد نیازمنـد ایـن اسـت کـه آن را ،دھـدمـیکاراکترھای سطر جدید را بیرون ،خواندمیسطر را 

،سطر بعـدی مـتن را قبـل از انجـام دادن تکـرار بعـدیwhileپس از ان حلقه  ). دوباره به عقب اضافه کند

را nullمقـدار ReadLineکه در آنجا ھیچ سطر دیگری در فایل موجـود نباشـد و متـد  امی ھنگ. خواندمی

  .بابدمیخاتمه whileحلقه  ،برگرداند

  :اضافه کنیدwhileدستور زیر را بعد از آکوالد بسته واقع در انتھای حلقه  

  

reader.Close();

  

  .بنددمیاین دستور فایل را 

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

  .را کلیک کنیدOpen File،ھرگاه فرم ظاھر شد

 Microsoft Press\Visual CSharp Step by Step\Chapter\وشه ـــبه پ،Open Fileوی گفتــعبه گــــدر ج

5\WhileStatement\WhileStatement واقع در پوشهDocumentsفایـل . خـود برویـدWindow1.xaml.cs

  .را کلیک کنیدOpenرا انتخاب کنید و 

کی قبـل انـدهشـما بایـد کـدی را ک---شـودمـیاکنون محتویات فایل انتخـاب شـده در جعبـه مـتن ظـاھر 

  :تشخیص دھید،ایدهویرایش کرد
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بررسی کنیـد کـه ایـن متـد حـاوی . را پیدا نماییدopenFileDialogFileOkن را مرور کنید و متد  سراسر مت

  .کدی است که شما اندکی قبل اضافه کردید

  .برگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوفرم را ببندید و به محیط برنامه نویسی 

  

forنوشتن دستورات  

  

  :زیر را دارندمیساختار عموwhileاغلب دستورات 

  

initialization

while (Boolean expression)

{

statement

update control variable

}

  

ــا ترکیــب کــردن ســمی خه رـتوانیــد یــک نســمــیشــما ،forبــا یــک دســتور  ــر از ایــن نــوع ســاختار را ب ت

initialization،Boolean expression وupdate )شـما . یدبنویسـ)مقدمه چینی و عملیات پاک سازی حلقـه
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را بسیار سودمند خواھیـد یافـت زیـرا خیلـی سـخت اسـت کـه ھـر یـک از ایـن سـه بخـش را forدستور 

  :آورده شده استforنحوی یک دستور /در اینجا ترکیب نوشتاری. فراموش کنید

  

for (initialization; Boolean expression; update control variable)

statement

  

0مجدداً جمله بندی کنید تا اعـداد صـحیح را از ،را که قبالً نشان داده شدهwhile  لقهـتوانید حمیشما 

  :دھدنمایشزیر forبه صورت حلقه 9تا 

  

for (int i = 0; i < 10; i++)

{

Console.WriteLine(i);

}

  

initialization)اگـر ،پـس از آن. دھـدمـییک مرتبه در شروع حلقه رخ )مقداردھیBoolean expression

 controlسـازی بـه ھنگـام. شـودمـیاجـرا )دسـتور(statement،ارزیـابی شـودtrueبـه)بـولیعبارت(

variable)متغیـر کنتـرل( دھـد و پـس از آن مـیرخBoolean expression)دوبـاره ارزیـابی )عبـارت بـولی

متغیـر کنتـرل بـه ھنگـام سـازی ،شـودمـیدستور دوباره اجـرا ،باشدtrueاگر شرط ھنوز ھم . شودمی

  .شود و الی آخرمیدوباره ارزیابی Boolean expression،شودمی

دسـتور واقـع در بدنـه حلقـه ھمـواره قبـل از ،افتـدمـیتنھا یک مرتبـه اتفـاق initializationتوجه کنید که 

 Booleanقبـل از اینکـه updateینکـه شـود و امیرا ـاج،اتفاق بیافتد)update(نگام سازی ــکه به ھــاین

expression)دھدمیرخ ،مجدداً ارزیابی شود)عبارت بولی.  

Boolean expressionاگـر از . صـرف نظـر کنیـدforر یـک از سـه بخـش یـک دسـتور ـتوانید از ھـمیشما 

  :شودمیزیر برای ھمیشه اجرا forدستور . خواھد بودtrueمقدار پیش فرضش ،نظر کنیدصرف

  

for (int i = 0; ;i++)

{

Console.WriteLine(“somebody stop me!”);

}  

  

خواھیـد داشـت کـه بـه whileشما یک حلقـه  ،صرف نظر کنیدupdateو initializationی ھااگر از بخش

  :طور عجیب غریبی امال شده است

  

int i = 0;

for (; i < 10;(

{

Console.WriteLine(i);

i++;

}
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از update control variable  وinitialization ،Boolean expressionھـای بخش    توجـھ

، حتی زمانی که آنھا صرف از ھم جدا شوندویرگولنقطهتوسطھموارهبایدforیک دستور 

  .نظر شده باشند

  

تـدارک ببینیـد forک حلقـه ی متعددی را در یـھاupdateو ھاinitializationتوانید میشما ،اگر الزم باشد

ــا ( ــیشــما تنھ ــک م ــد ی ــید  Boolean expressionتوانی ــور. )داشــته باش ــن منظ ــه ای ــیدن ب ــرای رس ،ب

initializationو ھاupdateھمان طـور کـه در مثـال زیـر نشـان داده شـده ،را با ویرگول از ھم جدا کنیدھا

  :است

  

for (int i = 0, j = 10; i <= j; i++, j--)

{

...

}

  

از فعالیت قبلـی آورده شـده اسـت کـه بـه صـورت یـک whileدر این جا حلقه  ،به عنوان یک مثال پایانی

  .از نو طرح ریزی شده استforحلقه 

for (string line = reader.ReadLine(); line != null; line = reader.ReadLine())

{

source.Text += line + ‘\n’;

}

  

  

  

  

این سبک خوبی است که از آکوالدھا برای مشخص کردن بلوک دسـتور مربـوط      توضیح

. استفاده کرد حتی اگر بلوک تنھا حاوی یک دسـتور باشـدforو if ،whileبه بدنه دستورات 

بـدون . سـازید، اضافه کردن دستورات را به بدنه بلوک در آینده راحـت تـر میبا نوشتن بلوک

، شـما بایـد بـه یـاد داشـته باشـید کـه ھـم دسـتور سـتوری دیگـر، برای اضافه کردن دبلوک

ــد و ھــم آکوالد ــه راحتــی فرامــوش ھــا رااضــافی را اضــافه کنی ــت آکوالدھــا ب ــن حال ، و در ای

  .شوندمی

  

forدستور  دامنهشناخت  

  

)مقـداردھی اولیـه(initializationتوانیـد یـک متغیـر را در بخـش میشما ممکن است فھمیده باشید که 

اسـت و ھرگـاه forآن متغیـر محـدود بـه بدنـه دسـتور یو دامنـهمیدان دیـد. اعالن کنیدforیک دستور 

forتوانیـد از آن متغیـر بعـد از اینکـه دسـتور مـیاوالً شـما ن. شـودمـیناپدید ،یابدمیخاتمه forدستور 

  :یک مثال آورده شده استدر اینجا.نیستدامنهاستفاده کنید زیرا دیگر در میان ،خاتمه یافت

  

for (int i = 0; i < 10; i++)

{
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...

}

Console.WriteLine(i); // compile-time error  

  

را در کنـار یکـدیگر بنویسـید کـه از اسـم متغیـر یکسـان دوبـاره  forتوانید دو یا چند دستور میشما ،دوماً 

  :در اینجا مثالی آورده شده است. داردمتفاوت قرار امنهدتفاده کنند زیرا ھر متغیر در یک اس

  

for (int i = 0; i < 10; i++)

{

...

}

for (int i = 0; i < 20; i += 2) // okay

{

...

}

  

doنوشتن دستورات  

  

ایـن سـخن بـه معنـای ایـن . کننـدمـیھر دو عبارت بولی را در شروع حلقه تست forو whileدستورات 

حتـی یـک ،شـودمـیبدنه حلقه اجرا ن،ارزیابی شودfalseعبارت به ،لاست که اگر در ھمان بررسی او

از این رو بدنـه ،شودمیمتفاوت است؛ عبارت بولی این دستور بعد از ھر تکرار ارزیابی doدستور . مرتبه

  . شودمیھمواره دست کم یک بار اجرا 

  

  ):ھایی را فراموش نکنیدنقطه ویرگول ن(ھمانند زیر است doنحوی دستور /ترکیب نوشتاری

  

do

statement

while (booleanExpression);

  

statementبایــد از یــک بلــوک ،در صــورتی کــه بدنــه حلقــه بیشــتر از یــک دســتور را در بــر داشــته باشــد

نویسـد آورده مـیرا بـه کنسـول 9تـا 0در اینجا یک نسخه از مثـالی کـه مقـادیر . استفاده کنید) ستورد(

  .ساخته شده استdoکنون این مثال با استفاده از یک دستور ا،شده است

  

int i = 0;

do

{

Console.WriteLine(i);

i++;

}

www.ParsBook.org



١٠٦

while (i < 10);  

  

  

  continueو  breakدستورات  

. شدبه کار برده میswitchرا دیدید که برای پرش کردن به خارج از یک دستور break، دستور ۴در فصل 

. برای پرش بـه خـارج از بدنـه یـک دسـتور تکـرار اسـتفاده کنیـدbreakنید از یک دستور تواضمناً شما می

، اجـرا بالفاصـله از حلقـه خـارج شـده و از اولـین دسـتور بعـد از شـکنیدھرگاه که یک حلقه را در ھم می

حلقـه و نـه شـرط تمدیـد حلقـه دوبـاره اجــرا ) update(نـه بـه ھنگـام ســازی . کنـدحلقـه ادامـه پیـدا می

  .شوندمین

  

بعـد از (شود که برنامه بالفاصله تکـرار بعـدی حلقـه را انجـام دھـد باعث میcontinue، دستور در مقابل

را بــه کنســول 9تــا 0در ایــن جــا نســخه ای دیگــر از مثــالی کــه مقــادیر ). ارزیــابی مجــدد عبــارت بــولی

:آورده شده است continueو  break، در این لحظه با استفاده از دستورات نویسدمی

  

int i = 0;

while (true)

{

  Console.WriteLine(“continue “ + i);

  i++;

  if (i < 10)    

  continue;

  else

  break;

}  

  

بـا continueدر بسیاری از رھنمودھای برنامه نویسی توصیه شده کـه از . باشـداین کد کامالً مخوف می

، استفاده نشود زیرا این دستور اغلب با کدی که فھمیـدن آن سـخت اسـتاحتیاط استفاده شود یا اصالً 

را  continue، اگر یک دسـتور برای مثال. کامالً ظریف و دقیق استcontinueدر ضمن رفتار . مرتبط است

.شودقبل از انجام دادن تکرار بعدی حلقه اجرا میupdate، بخش  اجرا کنیدforاز درون یک دستور 

  

  

بـرای تبـدیل یـک عـدد کامـل مثبـت بـه نمـایش رشـته ای آن عـدد در doیک دستور شما ،ر فعالیت زیرد

  .خواھید نوشت)octal:منظور مبنای ھشت(ھشتی -شیوه ھشت

  

doبررسی دستور  

  

 Microsoft Press\Visual\وشه ــع در پــواقDoStatementروژه ــــپ٢٠٠٨ویاستودژوالـــیوبا استفاده از 

CSharp Step by Step\Chapter 5\DoStatement قرار گرفته در پوشهDocumentsخود را باز کنید.  
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  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

ھرگـاه یـک عـدد . داردShow Stepsدھد که دو جعبه متن و یک دکمه با نام میبرنامه یک فرم را نمایش 

 Showعبه مـتن بـاالیی تایـپ کنیـد و ــدر ج)کندمیفی کار نــحیح منـبرنامه با اعداد ص(ا صحیح مثبت ر

Steps  گیرد و آن را به نمایش رشته ای مقـدار اکتـال میایدهبرنامه عددی را که تایپ کرد،را کلیک کنید

کنـد کـه بـه طـور مـیبرنامه از یک الگـوریتم مشـھور اسـتفاده. کندمیھمان عدد تبدیل )مبنای ھشت(

جعبـه مـتن پـایینی . کنـدمـیکند و باقیمانده ھر مرحلـه را محاسـبه میتـقسیم 8تکراری یک عدد را بر 

  .دھدمیرا نشان )٨مبنای (ی به کار رفته برای ساخت این نمایش اکتال ھاگام

  .را کلیک کنیدShow Stepsرا در جعبه متن باالیی تایپ کنید و  2693عدد 

  .دھدرا نمایش می) 5205یعنی (2693ی به کار رفته برای ایجاد نمایش اکتال ھاگام،متن پایینیجعبه

  

  

  

  .برگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوپنجره را ببندید و به محیط برنامه نویسی 

  .را در پنجره ویرایشگر کد و متن نمایش دھیدWindow1.xaml.csکد مربوط به فایل 

را روی فـرم کلیـک Show Stepsر دکمـه  ـکـه کاربـامی این متـد ھنگـ. را پیدا کنیدshowStepsClickمتد  

  .شودمیاجرا ،کندمی

  :این متد حاوی دستورات زیر است

  

int amount = int.Parse(number.Text);

steps.Text = “”;

string current = “”;

do

{

int nextDigit = amount % 8;
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int digitCode = ‘0’ + nextDigit;

char digit = Convert.ToChar(digitCode);

current = digit + current;

steps.Text += current + “\n”;

amount /= 8;

}

while (amount != 0);

  

بـرای Parseرا بـا اسـتفاده از متـد numberجعبـه مـتن Textمقدار رشته واقع در خاصیت ،اولین دستور

  :کندمیتبدیل intبه ،intنوع 

  

int amount = int.Parse(number.Text);  

  

آن Textرا بـا تنظـیم کـردن خاصـیت  )stepsبا نام (دومین دستور متن نمایش یافته در جعبه متن پایینی 

  :کندمیپاک ،به رشته تھی

  

steps.Text = “”;

  

  :کندآن را با رشته تھی مقداردھی میکند و میاعالن currentبا نام  stringسومین دستور یک متغیر 

  

string current = “”;

  

  :شودمیکه از دستور چھارم شروع ،شودمیانجام doکار واقعی در این متد توسط دستور 

  

do

{

...

}

while (amount != 0);

  

باقیمانـده دھـد و مـیانجام 8بر amountالگوریتم به طور تکراری محاسبات صحیح را برای تقسیم متغیر 

کند؛ باقیمانده بعد از ھر تقسیم متوالی رقم بعدی در رشته در حال ایجـاد شـدن را تشـکیل میرا تعیین 

توجـه کنیـد کـه بدنـه بایـد . یابـدمیحلقه خاتمه ،کاھش یافت0به amountھرگاه  ،سرانجام. دھدمی

ھـم 0شود زیرا که حتی عدد میم این رفتار دقیقاً آن چیزی است که الز. دست کم یک مرتبه اجرا شود

  .دارد)مبنای ھشت(یک رقم اکتال 

  

  :این استdoخیلی با دقت به کد نگاه کنید خواھید دید که اولین دستور در میان حلقه اگر 

  

int nextDigit = amount % 8;
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ی تقسـیم مقـدار واقـع در کند و آن را با باقیماندهمیرا اعالن nextDigitبا نام intاین دستور یک متغیر 

amount خواھد شد7و 0این مقدار عددی مابین . کندمیمقداردھی ،8بر .  

  : دستور بعدی این است

  

int digitCode = ‘0’ + nextDigit;

  

کاراکترھا یک کد منحصر به فرد مطابق با مجموعه کاراکتر به کار ! این دستور نیازمند اندکی توضیح است

در مجموعه کاراکترھایی که خیلی اوقات توسـط سیسـتم عامـل . سیستم عامل دارندبرده شده توسط 

’1‘کـد مربـوط بـه کـاراکتر . را دارد48مقـدار صـحیح ’0‘کـاراکتر مربوط به کد ،شوندمیویندوز به کار برده 

57ه مقدار صـحیح ک’9‘تا کد مربوط به کاراکتر ... است و 50برابر ’2‘کد مربوط به کاراکتر ،است49برابر 

دھد تا با یک کاراکتر ھمانند یک عـدد صـحیح برخـورد کـرده و محاسـبات را میبه شما اجازه #C. را دارد

از کــد کـاراکتر بــه عنــوان مقــدار #C،امــا ھرگـاه شــما چنــین کــاری را انجـام دھیــد،روی آن انجـام دھیــد

متناظر بـا کـد ،55و 48منجر به مقداری مابین در واقعnextDigit + ’0‘از این رو عبارت . کندمیاستفاده 

نوشـته 7و 0مـابین nextDigitبـه یـاد داشـته باشـید کـه (شـود ، مـیتال معـادل ــم اکـــه رقــربوط بــم

  ).خواھد شد

  : این استdoسومین دستور در میان حلقه 

  

char digit = Convert.ToChar(digitCode);  

  

کنـــد و آن را بـــا نتیجـــه فراخـــوان متـــد مـــیاعـــالن digitبـــا نـــام charایـــن دســـتور یـــک متغیـــر 

Convert.ToChar(digitCode) متـد . کنـدمـیمقداردھیConvert.ToChar یـک عـدد صـحیح کـه یـک کـد

digitCodeمثالً در صورتی کـه ،از این رو. گرداندمیگیرد و کاراکتر متناظر را برمی،داردمیکاراکتر را نگه 

،به منظور جمع بنـدی. گرداندمیرا بر’6‘کاراکترConvert.ToChar(digitCode)،داشته باشدرا 54مقدار 

)٨مبنـای (رقـم اکتـال ) ترینسمت راست(نمایش کاراکتری کم اھمیت ترینdoسه دستور اول در حلقه 

رقم را به ابتـدای کار بعدی این است که این. اندهمشخص کرد،کندمیمتناظر با عددی را که کاربر تایپ 

  :مانند این،الحاق کند،رشته ای که نتیجه خواھد شد

  

current = digit + current;

  

  :این استdoدستور بعد در میان حلقه 

steps.Text += current + “\n”;

  

را که تا اینجا برای نمایش اکتال عـدد تولیـد شـده اسـت بـه جعبـه مـتن امی این دستور رشته حاوی ارق

Steps کندمیاضافه.  

  این استdoدستور نھایی در میان 

  

amount /= 8;
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در . ;amount = amount / 8این یک دستور تخصیص مرکب است و معادل است با نوشـتن ایـن دسـتور 

برابـر amountمقـدار شـودمیبعد از اینکه این دستور اجرا ،باشد2693برابر amountصورتی که مقدار  

  .شودمی336

  :شوددر انتھای رشته ارزیابی میwhile، شرط واقع در عبارت باالخره

  

while (amount != 0)

  

  .دھدمیحلقه تکرار بعدی را انجام ،نیست0ھنوز ھم amountاز آن جایی که مقدار 

  

ی پیشـین بـراdoبـرای گـام زدن در میـان دسـتور ٢٠٠٨ویاستودژوالیوشما از دیباگر ،در فعالیت نھایی

  .استفاده خواھید کرد،کندمیکمک به خود برای درک این که این دستور چگونه کار 

  

  doدستور  ردیابی 

مکـان نمـای ،دھـدمـیرا نمـایش Window1.xaml.csدر حـالی کـه فایـل ،در پنجره ویرایشگر کد و مـتن

  :حرکت دھیدshowStepsClickماوس را به اولین دستور متد  

  

int amount = int.Parse(number.Text);

  

  .را کلیک کنیدRun To Cursorدر ھر جای اولین دستور راست کلیک کنید و پس از آن 

. را کلیـک کنیـدShow Stepsرا در جعبه متن باالیی تایپ کنیـد و پـس از آن 2693،ھر گاه فرم ظاھر شد

یک پیکـان زرد . شویدمیمستقر در حالت دیباگ٢٠٠٨ویاستودژوالیوشود و شما در میبرنامه متوقف 

  .دھدمیجاری را نشان ررنگ در حاشیه سمت چپی پنجره ویرایشگر کد و متن دستو

را View|Toolbar|Debug  ،در میلـه منـو(. نمـایش دھیـد،را اگر قابل مشـاھده نباشـدDebugمیله ابزار 

).انتخاب کنید

  .را کلیک کنیدWindowsپیکان پایین افتادنی ،Debugدر میله ابزار 

  

  

  . استDebugسمت راست ترین آیکون در میله ابزار Windowsآیکون       توجھ

  

  :شودمنوی زیر ظاھر می
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Microsoft Visual C# 2008 Express Editionدر صورتی که در حـال اسـتفاده از       توجھ

است کـه در تصـویر نشـان داده ، منوی میان بر حاوی یک زیر مجموعه از این آنھاییھستید

  .شده است

  

  .را کلیک کنیدLocalsگزینه ،در منوی پایین افتادنی

مقـدار و نـوع متغیرھـای ،این پنجره اسـم. )در صورتی که از قبل باز نباشد(شود میظاھر Localsپنجره 

ه کنیـد کـه مقـدار توجـ. دھـدمـیرا نمـایش amountاز جملـه متغیـر محلـی ،محلی واقع در متد جـاری

amount است0به طور جاری برابر:  

  

  

  

  .را کلیک کنیدStep Intoدکمه ،Debugدر منوی 

  :کندمیدیباگر دستور زیر را اجرا 

  

int amount = int.Parse(number.Text);
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  .کندیکند و پیکان زرد رنگ به دستور بعدی حرکت ممیتغییر 2693به Localsدر پنجره  amountمقدار 

Step Intoرا دوباره کلیک کنید.  

  :کندمیدیباگر دستور زیر را اجرا 

  

steps.Text = “”;

  

یـک کنتـرل واقـع در روی فـرم اسـت و یـک متغیـر stepsکنـد زیـرا مـیرا متأثر نLocalsاین دستور پنجره  

  .کندمیپیکان زرد رنگ به دستور بعدی حرکت . محلی نیست

Step Intoرا کلیک کنید.  

  :کندمیدیباگر دستور زیر را اجرا 

  

string current = “”;

  

  .کندمیحرکت doپیکان زرد رنگ به آکوالد باز در شروع حلقه 

Step Intoرا کلیک کنید.  

حـاوی سـه متغیـر محلـی doحلقـه . کنـدمـیحرکـت doپیکان زرد رنگ به اولین دستور در میان حلقـه  

توجه کنید کـه ایـن سـه متغیـر محلـی در پنجـره  . digitو nextDigit،digitCode: متعلق به خودش است

Locals است0برابر ھاشود و این که مقدار ھمه این متغیرمیظاھر.  

Step Intoرا کلیک کنید.  

  :کندمیدیباگر دستور زیر را اجرا 

  

int nextDigit = amount % 8;

  

  .است8بر 2693این مقدار باقیمانده تقسیم . کندمییدا تغییر پ5به Localsدر پنجره  nextDigitمقدار 

Step Intoرا کلیک کنید.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

int digitCode = ‘0’ + nextDigit;

  

  . است)5 + 48(’5‘این مقدار کد کاراکتر . کندمیتغییر پیدا 53به Localsدر پنجره  digitCodeمقدار 

Step Intoا کلیک کنیدر.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

char digit = Convert.ToChar(digitCode);

  

را ھم با مقدار عـددی charمقادیر Localsپنجره . کندمیدا ـییر پیـتغ  ’5‘به  Localsدر پنجره digitمقدار 

  .دھدمینمایش (’5‘)و ھم نمایش کاراکتری )53،در این حالت(متضمن 

  .است)تھی(”“برابر currentمقدار متغیر  ،Localsتوجه کنید که در پنجره  
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Step Intoرا کلیک کنید.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

current = current + digit;

  

  .کندمیتغییر پیدا ”5“به  Localsدر پنجره currentمقدار  

Step Intoرا کلیک کنید.

  :کندور زیر را اجرا میدیباگر دست

  

steps.Text += current + “\n”;

  

پـی گرفتـه کـه بـا یـک کـاراکتر سـطر جدیـد دھـد مـینمایش stepsرا در جعبه متن ”5“این دستور متن 

فرم فعـالً (.شود تا باعث شود که خروجی بعدی در روی سطر بعدی در جعبه متن نمایش داده شودمی

  .)توانید آن را ببینید، از این رو شما نمیپنھان است٢٠٠٨ویاستودژوالیودر پشت 

Step Intoرا کلیک کنید.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

amount /= 8;

  

doپیکان زرد رنگ به آکـوالد در انتھـای حلقـه . کندمیتغییر پیدا 336به  Localsدر پنجره amountمقدار 

  .کندمیحرکت 

Step Intoنیدرا کلیک ک.

  .شودمیمنتقل whileپیکان زرد رنگ به دستور  

Step Intoرا کلیک کنید.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

while (amount != 0);

  

تکـرار doاز ایـن رو حلقـه ،شـودمـیارزیـابی trueبـه 0 =! 336است و عبارت 336برابر amountمقدار 

  .کندمیپرش doگ به آکوالد باز در شروع حلقه پیکان زرد رن. دھدمیبعدی را انجام 

Step Intoرا کلیک کنید.

  .شودجابه جا میdoپیکان زرد رنگ به اولین دستور در میان حلقه 

گـام زنیـد و ببینیـد کـه چگونـه doرا کلیک کنید تا در میان سه تکرار بعدی  حلقه Step Intoبه طور مکرر 

  .کنندمیتغییر پیدا Localsدر پنجره  متغیرھا مقادیر 

. اســت”5205“برابـر currentاســت و مقـدار  0فعـالً amountمقـدار  ،در انتھـای چھـارمین تکـرار حلقــه

  :استdoپیکان زرد رنگ روی شرط تمدید حلقه 

  

while (amount != 0);
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doو حلقـه شـود مـیارزیـابی falseبـه amount != 0از ایـن رو عبـارت ،اسـت0اکنـون amountمقـدار 

  .یابدمیخاتمه 

Step Intoرا کلیک کنید.

  :کنددیباگر دستور زیر را اجرا می

  

while (amount != 0);

  

یابد و پیکان زرد رنـگ بـه آکـوالد بسـته در انتھـای میخاتمه doحلقه ،شدمیھمان طور که پیش بینی 

  .کندمیحرکت showStepsClickمتد 

  .کلیک کنیدDebugزار  را در میله ابContinueدکمه 

2693عـدد )٨مبنـای (شود در حالی که چھار مرحله به کار رفته برای ایجاد نمایش اکتـال میفرم ظاھر 

  .”5205“و ”205“،”05“،”5“: دھدمیرا نمایش 

  .بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوفرم را ببندید تا به محیط برنامه نویسی 

  

٢٠٠٨ویاسـتودژوالیودیباگر اید و را نوشتهdoو whileت دستورات بامعنای شما با موفقی! گممیتبریک 

  .ایدهاستفاد کردdoدستور ردیابی برای را 

  

  

خواھید که به فصل بعدی برویداگر می

.مراجعه کنید۶را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویژوال استودیو       

خارج شوید٢٠٠٨یژوال استودیو خواھید که ھم اکنون از واگر می  

را کلیـک Yes،  دیدیـدSaveاگـر یـک جعبـه گفتگـوی  .  را کلیک کنیـدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگـر درحـال (را کلیک کنیـد Saveیا  ) ھستید٢٠٠٨اگر در حال استفاده از ویژوال استودیو (کنید 

  .و پروژه را ذخیره کنید) دھستیVisual C# 2008 Express Editionاستفاده از 
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  6فصل 

  

  

  مدیریت خطاها و استثناها 

  

  :قادر خواھید بود که،بعد از تمام کردن این فصل

  

ھا را با استفاده از دستورات استثناtry،catch وfinallyاداره کنید.  

ی کلیدی  ھابا استفاده از واژهchecked وuncheckedنیدسرریز عدد صحیح را کنترل ک.  

 با استفاده از واژه کلیدیthrowھا را از متدھای مال خودتان برانگیزانیداستثنا.  

 با استفاده از یک بلوکfinally حتـی بعـد از اینکـه ،شـودمـیمطمئن شوید که کد ھمواره اجرا

  .رخ داده باشداستثنایک 

  

،اعالن متغیرھا،و خواندن متدھاکه برای نوشتن ایدهرا دید#Cته ای ویژوال ــاکنون شما دستورات ھس

بـرای اجـرای دسـتورات بـه طـور switchو ifنوشـتن دسـتورات ،استفاده از عملگرھا بـرای ایجـاد مقـادیر

،گرچـه. نیاز دارید کـه بدانیـد،برای اجرای کد به طور تکراریdoو while،forانتخابی و نوشتن دستورات 

مطمئن شدن . اندد کار کنند مورد توجه قرار ندادهتوانند بمییی را که چیزھا)امکان(فصول قبلی احتمال 

. خیلـی سـخت اسـت،کنـدمـیاز این که یک قطعه از کد ھمواره ھمان طور کـه مـورد انتظـار اسـت کـار 

که بسیاری از آنھا خارج از کنترل شما بـه ،توانند رخ دھندمیبه دالیل بسیاری ھاو شکستامی ھاناک

و امی ھــانویسـید بایــد قـادر باشـند کــه ناکـمـیھــر برنامـه ای کــه .  برنامــه نـویس ھسـتندعنـوان یـک

در فصل نھایی بخش . را شناسایی کنند و به روشی مطلوب و برازنده به آنھا رسیدگی کنندھاشکست

I، سـت و ھا را برانگیزانید تا عالمت دھید که یـک خطـا رخ داده ااستثناشما یاد خواھید گرفت که چگونه

ــه از دســتورات  ــن finallyو try،catchچگون ــرفتن و بررســی خطاھــایی کــه ای ــرای گ ھا آنھــا را اســتثناب

کـه ،خواھیـد داشـت#Cیک زیربنای یکپارچـه از ،در انتھای این فصل. استفاده کنید،کنندمینمایندگی 

  .را بنا خواھید کرد،"#Cشناخت زبان " ،IIروی آن بخش 

  

  با خطاها کنار آمدن 
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کھنـه ھاباتری،شوندمیتایرھا پنچر . افتندمیاین واقعیتی از زندگی است که چیزھای بد گاھی اتفاق 

ی شـما بـه ھانیسـتند و کـاربران برنامـه،ایـدهھرگز در جایی که رھـا کردھاآچار پیچ گوشتی،شوندمی

تواننـد مـیخطاھـا ،شـودمـینامه اجـرا که یک برامی ھنگ. کنندمیشیوه ای غیر قابل پیش بینی رفتار 

دھید و برای ترمیم آنھا تالش میپس شما چگونه آنھا را تشخیص ،تقریباً در ھر مرحله ای اتفاق بیافتند

ھـر زمـان کـه یـک متـد بـی نتیجـه . اندهاسـتنتاج شـدھـاتعـدادی از مکانیزم،کنید؟ در طـی سـالیانمی

با برنامـه ریـزی سیسـتم UNIXمانند میی قدیھاتوسط سیستمیک رویکرد نوعی بھینه شده ،ماندمی

شـما ،بعد از ھر فراخوان به یـک متـد،سپس. عامل به منظور تنظیم یک متغیر سرتاسری ویژه درگیر بود

  . کردید تا ببینید که آیا متد موفق بوده است یا نهمیمتغیر سرتاسری را بررسی 

  

C#ایـن روش خیلـی . کننـدمین دیگر خطاھا را به این شیوه اداره نی شیء گرای مدرھاو خیلی از زبان

ــن زبان. پردردســر اســت در صــورتی کــه. کننــدمــیاســتفاده ) exceptions(ھا اســتثنادر عــوض از ھــاای

ھا اسـتثنادربـاره مطـالبی رانیازمنـد ایـن ھسـتید کـه،را بنویسـید#Cھـای نیرومنـد خواھید برنامـهمی

  .بیاموزید

  

  و در اختیار گرفتن استثناها سنجیدن کد 

  

C# را از کـدی کـه اسـتثناجداسـازی کـد رسـیدگی بـه ،اسـتثنای ھاھا و گرداننـدهاسـتثنابا استفاده از

ی بـا اطـالع از ھابـرای نوشـتن برنامـه. سـازدمـیآسـان ،کنـدمـیجریان اصـلی برنامـه را پیـاده سـازی 

  :دانیدشما نیازمند این ھستید که دو چیز را ب،ھااستثنا

،شـودمـیھرگـاه کـد اجـرا ). اسـت#Cیـک ویـژه کلیـدی try(بنویسـید tryکد خود را در میان یک بلوک 

ی اسـتثنارا اجرا کند و اگر ھیچ یـک از دسـتورات tryکند که ھمه دستورات واقع در میان بلوک میتالش 

ی کـه یـک وضـعیت خطـا اتفـاق در صـورت،گرچـه. شـوندمـییکی بعد از دیگری تا آخـر اجـرا ،تولید نکنند

ھا اسـتثناری از کـد کـه بـرای گـرفتن و اداره ـو بـه دورن قطعـه دیگـtryبـه بیـرون از بلـوک استثنا،بیافتد

  .catchیعنی یک گرداننده  ---کندمیپرش ،طراحی شده

  

پـذیر خطـا بـرای رسـیدگی بـه ھـر وضـعیت امکـانcatchیک یا چند گرداننده  ، tryبالفاصله بعد از بلوک 

نـامزد دریافـت و اداره یـک نـوع catchیـک گرداننـده . )است#Cواژه کلیدی دیگری برای catch(بنویسید

کـه ،داشـته باشـیدcatchچندین گرداننـدهtryتوانید بعد از یک بلوک میاست و شما استثنامخصوص 

توانیـد  مـیبـه طـوری کـه اندهحـی شـدویژه طرااستثناھر یک از آنھا برای به دام انداختن و پردازش یک 

  .تدارک ببینید،رخ دھندtryتوانند در بلوک میی متفاوتی برای خطاھای متفاوتی که ھاگرداننده

  

یی را ھاکند کـه رشـتهمیکه آورده شده است که سعی tryدر اینجا یک مثال از کدی واقع در یک بلوک 

یـک ،به مقـادیر صـحیح تبـدیل کنـد،فرم تایپ کرده استی معینی روی یک ھاکه یک کاربر در جعبه متن

تبدیل یک رشـته بـه . متد را برای محاسبه یک مقدار فراخوان کند و نتیجه را به جعبه متن دیگری بنویسد

ی قـراردادی معینـی از یک عدد صحیح نیازمند این است که رشته حاوی یک نمـایش معتبـر و نـه دنبالـه

یــک int.Parseمتــد ،ورتی کــه رشــته حــاوی کاراکترھــای نــامعتبری باشــددر صــ. باشــدمــیکاراکترھــا 
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FormatException ه گرداننـده  ــــرا بــتاباند و اجمیراcatch ھرگـاه گرداننـده  . شـودمـیمتنـاظر منتقـل

catch یابدمیبرنامه با اولین دستور بعد از گرداننده ادامه ،یابدمیخاتمه:  

  

try

{

int leftHandSide = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rightHandSide = int.Parse(rhsOperand.Text);

int answer = doCalculation(leftHandSide, rightHandSide);

result.Text = answer.ToString();

}

catch (FormatException fEx)

{

// Handle the exception

...

}  

  

  اداره کردن یک استثنا 

  

ی اسـتثنانحوی مشابه با آن چه که یک پارامتر متـد بـرای تعیـین /از ترکیب نوشتاریcatchیک گرداننده  

متغیـر ،صادر شـودFormatExceptionھرگاه یک  ،در مثال پیشین. کندمیاستفاده ،که باید گرفته شود

fEx نـوع  . شـودمـیپـر اسـتثنابا یک شیء حاوی جزییاتFormatExceptionعـدادی خاصـیت دارد کـه ت

بـرای ھمـه ھاخیلی از این خاصـیت. را مشخص کنیداستثناتوانید بررسی کنید تا علت واقعی میشما 

حاوی یک توضیح متنـی از خطـایی اسـت کـه Messageخاصیت  ،برای مثال. ھا مشترک ھستنداستثنا

،اسـتفاده کنیـداسـتثنااداره کردن توانید از این اطالعات ھنگام میشما . ده استــشاستثناباعث بروز 

یا نمایش دادن یک پیغام معنادار به کاربر و پرسش از کاربر بـه logشاید با ثبت کردن جزییات در یک فایل 

  . منظور سنجش دوباره

  

  استثناهاي اداره نشده 

  

ظری موجـود متنـاcatchرا صـادر کنـد و در آنجـا ھـیچ گرداننـده  اسـتثنایـک tryوک ـدر صورتی که یک بلـ

حـاوی نمـایش lhsOperandممکـن اسـت کـه جعبـه مـتن ،افتـد؟ در مثـال قبلـیمیچه اتفاقی ،نباشد

کنـد خـارج از دامنـه اعـداد صـحیح مـیاما عـدد صـحیحی کـه او بیـان ،رشته یک عدد صحیح معتبر باشد

یـک int.Parseدسـتور،در ایـن حالـت. )”2147483648“،بـرای مثـال(اسـت #Cپشتیبانی شده توسـط 

OverflowException توسـط گرداننــده  اســتثناکــه ایـن ،کنـدمــیصـادرcatch بـا نــامFormatException

اجـرا ،بخشـی از یـک متـد باشـدtryدر صـورتی کـه بلـوک  ،اگر این حالت اتفاق بیافتد. شودمیگرفته ن

tryگـر متـد فراخواننـده از یـک بلـوک ا. گـرددمـیشـود و بـه متـد فراخواننـده برمـیبالفاصله از متد خارج 

در متــد tryبعــد از بلــوکcatchکنــد تــا یــک تطــابق گرداننــده  مــیتــالش runtime،کنــدمــیاســتفاد ه 

یـا در آن جـا ھـیچ ،استفاده نکنـدtryاگر متد فراخواننده از یک بلوک . فراخواننده پیدا کند و آن را اجرا کند
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شـود و بـه فراخواننـده مـیاجرا بالفاصله از متـد فراخواننـده خـارج ،شدموجود نباcatchتطابق گرداننده  

،یافـت شـودcatchاگـر سـرانجام یـک تطـابق گرداننـده  . شـودمـیجـایی کـه فراینـد تکـرار ،گرددمیباز

  .یابدمیدر متد جاذب ادامه catchشود و اجرا با اولین دستور بعد از گرداننده  میگرداننده اجرا 

  

  

، اجرا در متد حاوی بلوکی که استثنا گرفته توجه کنید که بعد از گرفتن یک استثنا      مھم

catchاگر اجرا در یـک متـدی غیـر از متـدی کـه حـاوی گرداننـده . یابد، ادامه میشده است

  .گردد، کنترل به متدی که باعث بروز استثنا شده برنمی، رخ داده باشداست

  

عاجز از یافتن runtime  ،متدھا به صورت آبشاریفراخوانی عقب در میان لیست بعد از بازگشت به،اگر

در صورتی کـه در حـال . یابدمیاداره نشده خاتمه استثنابرنامه با یک ،باشدcatchیک تطابق گرداننده 

ا در رStart Debuggingشـما گزینـه (ھسـتید ٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـواجرای برنامـه در حالـت دیبـاگ در 

شود و برنامـه در میجعبه گفتگوی اطالعات زیر ظاھر ،)ایدهبرای اجرای برنامه انتخاب کردDebugمنوی 

  :را تعیین کنیداستثنادھد که علت میدر حالی که به شما اجازه ،افتدمیمیان دیباگر 

  

  

  

  متعدد catchهاي  استفاده از گرداننده 
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ھا را بـرای بیـان انـواع متفـاوتی از اسـتثنامتفاوت انـواع متفـاوتی از این که چگونه خطاھای،بحث قبلی

توانیــد مــیشــما ،ھابــرای کنــار آمــدن بــا ایــن وضــعیت. کنــدمــیپررنــگ ،دھنــدمــیبازتــاب ھاشکســت

  :مانند این،تدارک ببینید،یکی بعد از دیگری،متعددیcatchی  ھاگرداننده

  

try

{

int leftHandSide = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rightHandSide = int.Parse(rhsOperand.Text);

int answer = doCalculation(leftHandSide, rightHandSide);

result.Text = answer.ToString();

}

catch (FormatException fEx)

{

//...

}

catch (OverflowException oEx)

{

//...

}

  

  ن استثناهاي متعدددر اختیار گرفت 

  

کـامالً جـامع و   Microsoft .NET Frameworkو #Cعرضه شده توسـط  ،استثنامکانیزم در اختیار گرفتن 

و ھـر برنامـه ای کـه اندهتعریـف شـدNET Framework.ھای متفـاوت بسـیاری در اسـتثنا. فراگیـر اسـت

اسـتثنالی بعید است کـه بخواھیـد بـرای ھـر خی! نویسید قادر خوھد بود تا بسیاری از آنھا را بازتاباندمی

شـوید پس چگونه مطمئن مـی. بنویسیدcatchگرداننده  ،تواند آن را بازتاب دھدمیممکنی که کد شما 

  ند؟نکمیھای ممکنه را گرفته و اداره استثنای شما ھمه ھاکه برنامه

. کنـدمـیتکیـه ،شـوندمیتبط ھای متفاوت به یکی دیگر مراستثناپاسخ به این پرسش به شیوه ای که 

و FormatException. شـوندمـییی بـا نـام سلسـله مراتـب تـوارث سـازماندھی ھـاھا در خانوادهاستثنا

OverflowException ھردو به خـانواده ای بـا نـامSystemExceptionھمـان طـور کـه تعـداد ،تعلـق دارنـد

شـما ،ھا بـه طـور مجـزااسـتثناک از ایـن بـه جـای گـرفتن ھـر یـ. ھا ایـن گونـه ھسـتنداسـتثنادیگـری از 

در اصـل SystemException. را دریافـت کنـدSystemExceptionکـهتوانیـد یـک گرداننـده ایجـاد کنیـدمـی

در صورتی کـه . ھاستاستثنانیای نھایی ھمه Exception. استExceptionعضوی از یک خانواده با نام 

Exceptionاندازدمیتواند رخ دھد به دام میممکنی را که ستثنااگرداننده ھر ،را دریافت کنید .  
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، که بسیاری از آنھـا حاوی تنوع گسترده ای از استثناھاستExceptionخانواده       توجھ

برخـی از ایـن اینھـا . ھستندNET Framework.ھای متنوعی از نامزد استفاده توسط بخش

ت کـه بـدانیم کـه چگونـه آنھـا را دریافـت ، اما ھنوز ھـم سـودمند اسـتا حدی مبھم ھستند

  .کنیم

  

  :شوندمیھای امکان پذیر سیستم دریافت استثنادھد که چگونه ھمه میمثال بعدی نشان 

  

try

{

int leftHandSide = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rightHandSide = int.Parse(rhsOperand.Text);

int answer = doCalculation(leftHandSide, rightHandSide);

result.Text = answer.ToString();

}

catch (Exception ex) // this is a general catch handler

{

//...

}

  

  

توانیـد نـام شما در واقع می،را دریافت کنیدExceptionدر صورتی که بخواھید       توضیح  

  :استثنا پیش فرض پیش فرض شده استحذف کنید زیرا به catchآن را از گرداننده 

catch

{

// ...

}

catchشـیء اسـتثنا ارسـال شـده بـه گرداننـده . شـود، این امر ھمواره توصـیه نمیاگر چه

، کـه ھنگـام اسـتفاده از ایـن نسـخه از تواند حاوی اطالعـاتی در خصـوص اسـتثنا باشـدمی

  .باشدقابل دسترس نمیcatchساختار 

  

در صـورتی : ش پایانی وجود دارد که شما باید در این نقطـه در حـال پرسـیدن آن باشـیددر اینجا یک پرس

چـه اتفـاقی ،مطابقـت کنـدtryدر انتھـای یـک بلـوک متعددیcatchی ھایکسانی با گردانندهاستثناکه 

اجـرا کـدام یـک،را به دو شیوه متفاوت دریافت نماییدExceptionو FormatExceptionافتد؟ اگر شما می

  ؟)یا ھر دو اجرا خواھند شد(خواھد شد 

،کنـدمـیتطبیـق استثناکه با runtimeاولین گرداننده یافت شده توسط  ،دھدمیرخ استثناھرگاه یک 

دھـد ایـن مـیآن چـه کـه ایـن حـرف معنـا . شودمیھای دیگر صرف نظر استثناشود و از میبه کار برده 

جـای FormatExceptionقبـل از یـک گرداننـده بـرای  Exceptionبـرای است که اگر شما یک گرداننده را 

خیلـی catchی ھاشما بایـد گرداننـده،از این رو. شودمیھرگز اجرا نFormatExceptionگرداننده ،دھید

ی ھااگـر ھـیچ یـک از گرداننـده. جای دھیـدtryبعد از یک بلوک میعموcatchخاص را باالی یک گرداننده 

catchگرداننده ،مطابقت نکننداستثنایژه با وcatchاجر خواھد شدمیعمو.  
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  .کردخواھید دریافت را استثناخواھید نوشت و یک tryشما یک بلوک ،در فعالیت زیر

  

  نوشتن یک دستور 

  

  .شروع کنید،را اگر از قبل در حال اجرا نباشد٢٠٠٨ویاستودژوالیو

 Microsoft Press\Visual CSharp Step By\ه ـــوشــــته در پـــرفـــگای ـــجMathsOperatorsحلول ـــم

Step\Chapter 6\MathsOperators واقع در پوشهDocumentsخودتان را باز کنید.  

عملگرھـا و ،کـار بـا متغیرھـا"،٢این برنامه یک تغییر در مورد برنامه ای است که شـما در ابتـدا در فصـل 

  . ن برنامه برای تشریح عملگرھای محاسباتی مختلف به کار برده شدای.  دیدید،"عبارات

  .را انتخاب کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

اکنون شما قصد دارید که برخی متون را وارد کنید که به طـور عمـدی در جعبـه مـتن . شودمیفرم ظاھر 

ان نیرومندی در نسخه جاری برنامه را نشـان خواھـد این عملیات فقد. عملوند دست چپی معتبر نیستند

  .داد

  .را کلیک کنیدCalculateرا در جعبه متن عملوند دست چپی تایپ کنید و سپس Johnعبارت 

شود؛ متنی که شما در جعبه مـتن عملونـد دسـت میاداره نشده را گزارش استثنایک جعبه گفتگو یک 

  .افرجام بماندباعث شده که برنامه ن،چپی وارد کردید

  

  

  

  

 Microsoft Visual C# 2008در صـــورتـی که شــما در حـــال اسـتفاده کـردن از       توجھ

Express Editionدکمه ھستید ،Debugشودظاھر نمی.  

  

بسته به اینکه شـما )نشان داده شده در آینده(شما ممکن است نسخه متفاوتی از این جعبه گفتگو را 

اگـر شـما ایـن جعبـه گفتگـو را . ببینیـد،پیکربندی کرده باشیدControl Panelمشکل را در چگونه گزارش

اشـاره Close Programی زیـر بـه دکمـه ھـای واقـع در گامھاھرگاه کـه دسـتورالعملبه سادگی،ببینید

اشـاره Debugبـه دکمـه ھارا کلیک کنید و ھرگـاه کـه دسـتورالعملClose the programکنند پیوند  می

بـه جـای وینـدوز XPاگـر در حـال اسـتفاده از وینـدوز (. را کلیک کنیدDebug the programکنند پیوند می

Vistaی ھاشما یک جعبه گفتگوی متفاوت با دکمه،ھستیدDebug،Send Error Report وDon’t Send

  ).را برای بستن برنامه کلیک کنیدDon’t Sendدکمه . خواھید دید
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 Visualدر جعبـه گفتگـوی . کنیـدکلیـکراDebug،ھسـتید٢٠٠٨ویاستودژوالیودر حال استفاده از اگر

Studio Just-In-Time Debugger،ـــدر ج ـــعبه لــ -Possible Debuggers،MathsOperatorsیست ـ

Microsoft Visual Studio: Visual Studio 2008 را انتخاب کنید و سپسYesرا کلیک کنید:  

  

  

  

در . را کلیـک کنیـدClose Program،ھسـتیدVisual C# 2008 Express Editionاگـر در حـال اسـتفاده از 

را در جعبه متن عملونـد دسـت چپـی تایـپ John. را کلیک کنیدStart Debuggingگزینه ،Debugمنوی 

  .را کلیک کنیدCalculateکنید و سپس 

اسـتفاده Visual C# 2008 Express Editionباشـید یـا از ٢٠٠٨ویداسـتوژوالیوخواه در حال استفاده از 

شـده پررنـگ اسـتثناشود و سـطر کـدی را کـه باعـث بـروز میشروع ٢٠٠٨ویاستودژوالیودیباگر ،کنید

  :دھدمینمایش استثناکند و برخی اطالعات اضافی را درباره می
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بازتابیـده calculateClickدر میـان متـد  int.Parseبـه  توسـط فراخـوان اسـتثناتوانید ببینیـد کـه میشما 

  .به یک عدد معتبر نیست”John“مشکل این است که این متد قادر به تجزیه متن . شده بود

  

  

شما تنھا در صورتی که واقعـاً کـد منبـع را در روی کـامپیوتر در دسـترس داشـته       توجھ

  .، ببینیدثنا شده استتوانید کدی را که باعث بروز است، میباشید

  

  .را کلیک کنیدStop Debuggingگزینه  ،Debugدر منوی 

ـــل  ـــه فای را در پنجـــره ویرایشـــگر کـــد و مـــتن نمـــایش دھیـــد و متـــد  Window1.xaml.csکـــد مربـــوط ب

calculateClickرا پیدا کنید .  

ھمان طور کـه بـا فونـت ،فه کنیدرا حول چھار دستور داخل این متد اضا)از جمله آکوالدھا(tryیک بلوک  

  :درشت در زیر نشان داده شده است

  

try

{

int leftHandSide = int.Parse(lhsOperand.Text);

int rightHandSide = int.Parse(rhsOperand.Text);

int answer = doCalculation(leftHandSide, rightHandSide);

result.Text = answer.ToString();

}
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:ھمانند زیر،جدید اضافه کنیدtryبالفاصله بعد از آکوالد بسته مربوط به این بلوک catchیک بلوک 

catch (FormatException fEx)

{  

}

  

گیـرد و سـپس مـتن مـیرا int.Parseبازتاب شده توسط  FormatExceptionاستثناcatchاین گرداننده  

  .دھدمیدر پایین فرم نمایش resultرا در جعبه متن  استثناMessageواقع در خاصیت  در جعبه 

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingگزینه ،Debugدر منوی 

  .را کلیک کنیدCalculateرا در جعبه متن عملوند چپی تایپ کنید و سپس Johnعبارت 

 Input string was“و پیغـام کند میرا دریافت FormatExceptionبه طور موفقیت آمیزی catchگرداننده 

not in a correct format”   در جعبه متنResult کی نیرومند استاندهاکنون برنام. شودمینوشته.  

  

  

  

John عبـارت ،جایگزین کنیـد10را با عددSharp را در جعبـه مـتن عملونـد دسـت راسـتی تایـپ کنیـد و

  . را کلیک کنیدCalculateسپس 

گرداننـده ،کنـدمیھر دو جعبه متن را محصور مربوط بهدستورات tryن جایی که بلوک توجه کنید که از آ

  .کندمییکسان خطاھای وردوی کاربر را در مورد ھر دو جعبه متن اداره استثنا

Quit بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیورا کلیک کنید تا به محیط برنامه نویسی.  

  

  شده و بررسی نشده استفاده از حساب اعداد صحیح بررسی 
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در روی انـواع داده اصـلی * و + یادگرفتید که چگونه از عملگرھای محاسـباتی بـاینری ماننـد ،٢در فصل 

بـرای . ھم چنین شما دیدید کـه انـواع داده اصـلی انـدازه ثـابتی دارنـد. استفاده کنیدdoubleو intمانند 

شــما دقیقــاً دامنــه ،انــدازه ثــابتی داردintکــه از آن جــایی. بیــت دارد٣٢#Cمتعلــق بــه intیــک ،مثــال

  .2147483647تا 2147483648–: دانیدمیدارد مینگه intمقادیری را که 

  

  

، در میان کد اشـاره کنیـدintدر صورتی که بخواھید به مقادیر حداکثر و حداقل       توضیح

  .استفاده کنیدint.Maxیاint.Minتوانید از خاصیت شما می

  

که مقـدارش intرا به یک 1در صورتی که شما ،برای مثال. کندمییک مشکل ایجاد intاندازه ثابت نوع 

افتـد؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه جـواب بسـته بـه ایـن میاضافه کنید چه اتفاقی ،است2147483647اخیراً 

کند که اجازه میلید کدی تو#Cکامپایلر ،به طور پیش فرض. است که برنامه چگونه کامپایل شده است

،در واقـع(. گیریدشما یک جواب غلط می،به عبارت دیگر. دھد تا محاسبه به طور آھسته سرریز کندمی

.) اسـت2147483648–پیچد و نتیجه تولید شده برابر  میمحاسبه پیرامون بزرگترین مقدار صحیح منفی 

بـاً یـک عملیـات متـداول در ھـر برنامـه ای حسـاب اعـداد صـحیح تقری: علت این رفتار سطح کارایی است

تواند منجر به کـارایی خیلـی ضـعیفی میاست و اضافه کردن ھزینه بررسی سرریز به ھر عبارت صحیح 

intکـه مقـادیر )!یـا امیدواریـد(دانید میاین ریسک قابل قبول است زیرا شما ،در بسیاری از موارد. شود

توانیـد بررسـی سـرریز را بـه مـی،ایـن رویکـرد را دوسـت نداریـددر صورتی کـه . رسندمیبه حدودشان ن

  .جریان بیاندازید

  

  

  

فعـال توانید بررسی سرریز را فعال یا غیـرھای پروژه میبا تنظیم کردن خاصیت      توضیح

ـــد ـــوی . کنی ـــورد Projectدر من ـــد YourProject Properties، م ـــک کنی ـــه (را کلی جـــایی ک

YourProjectبرگـه ھای پـروژهدر جعبـه گفتگـوی خاصـیت). شماسـتاسم پـروژه ،Build را

در جعبــه . را در ســمت راســت پــایینی صــفحه کلیــک کنیــدAdvancedدکمــه . کلیــک کنیــد

 Check for arithmetic، جـــــــعـبه چـــــــک Advanced Build Settingsگفـــــتــــــــــــگوی 

overflow/underflowکنیدرا انتخاب یا پاک.  

  

و checkedی کلیـدی ھـاتوانیـد از واژهمـیشما ،کنیدمیقطع نظر از این که چگونه یک برنامه را کامپایل 

unchecked برای به جریان انـداختن یـا غیـر فعـال کـردن بررسـی سـرریز حسـاب اعـداد صـحیح بـه طـور

ایـن . اسـتفاده کنیـد،دکنیـد کـه نیازمنـد آن ھسـتیمـیی یک برنامـه کـه شـما فکـر ھاانتخابی در بخش

  . کنندمیھای کلیدی گزینه کامپایلر تعیین شده برای پروژه را باطل واژه

  

  نوشتن دستورات بررسی شده 

  

ھمـه محاسـبات اعـداد . آیـدمـیcheckedبلوکی است کـه قبـل از آن واژه کلیـدی  checkedیک دستور 

ھمـواره یـک،حیح در بلـوک سـرریز کنـددر صورتی که یک محاسبه عدد صcheckedصحیح در یک بلوک  

  :ھمان طور که در این مثال نشان داده شده است،دھدمیبازتاب OverflowExceptionاستثنا
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int number = int.MaxValue;

checked

{

int willThrow = number++;

Console.WriteLine(“this won’t be reached”);

}

  

  

جـای checkedاد صحیحی که به طـور مسـتقیم در میـان بلـوک تنھا محاسبات اعد      مھم

checked، در صـورتی کـه یکـی از دسـتورات برای مثال. ، در معرض بررسی سرریز ھستنددارند

، اعمـال ، بررسی سرریز به کدی که در متدی که فراخوانده شـده اسـتیک فراخوانی متد باشد

  .شودنمی

  

اسـتفاده uncheckedبرای ایجـاد یـک بلـوک دسـتور uncheckedکلیدی توانید از واژه میھم چنین شما 

OverflowExceptionشود و ھرگـز یـک میبررسی نuncheckedھمه محاسبات واقع در یک بلوک . کنید

  :برای مثال. دھدمیرا بازتاب ن

  

int number = int.MaxValue;

unchecked

{

int wontThrow = number++;

Console.WriteLine(“this will be reached”);

}

  

نوشتن عبارات بررسی شده 

  

بـرای کنتـرل بررسـی سـرریز روی uncheckedو checkedی کلیـدی  ھـاتوانیـد از واژهمـیدر ضمن شما 

بـه عبـارات محصـور شـده در uncheckedیـا  checkedی کلیدی ھاعبارات صحیح تنھا با مقدم کردن واژه

  : ھمان طور که در این مثال نشان داده شده است،استفاده کنید،میان پارانتزھای مجزا

  

int wontThrow = unchecked(int.MaxValue + 1);

int willThrow = checked(int.MaxValue + 1);

  

عملگرھـای محاسـباتی )--(و کـاھش )++(و عملگرھـای افـزایش )=-و =+مانند (عملگرھای مرکب 

بـه یـاد داشـته . کنترل شـوندuncheckedو checkedی کلیدی  ھابا استفاده از واژهتوانندمیھستند و 

  .است;x = x + yھمان ;x += yباشید که 
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برای کنترل محاسـبات uncheckedو checkedھای کلیدی توانید از واژهشما نمی      مھم

ھنگـام uncheckedو checkedھـای کلیـدی واژه. اسـتفاده کنیـد) غیر صـحیح(ممیز شناور 

. شـوندتنھا به محاسبات اعداد صحیح اعمـال میlongو intاستفاده از انواع داده ای مانند 

نـه حتـی ---کننـد را بازتـاب نمیOverflowExceptionمحاسبات ممیز شناور ھرگـز اسـتثنا 

  ).داردیک تمثال برای بی نھایتNET Framework.(.تقسیم کنید0.0زمانی که شما بر 

  

٢٠٠٨ویاسـتودژوالیـوشما چگونگی انجام دادن محاسبات بررسی شده را ھنگام کار بـا ،در فعالیت زیر

  .خواھید دید

  

  استفاده از عبارات بررسی شده 

  

  .بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوبه 

  .را انتخاب کنیدStart Without Debuggingمورد  ،Debugدر منوی 

  .ت به ضرب کردن دو مقدار بزرگ خواھید کرداکنون شما مبادر

را در جعبـه مـتن عملونـد دسـت 9876543را در جعبه متن عملوند دست چپی و عدد 9876543عدد 

  .را کلیک کنیدCalculateرا انتخاب کنید و سپس Multiplicationمورد  ،راستی تایپ کنید

  

ایـن عـدد یـک مقـدار منفـی . شـودمـیظـاھر رمـــدر روی فResultدر جعبـه مـتن 1195595903–مقدار 

این مقدار نتیجه یـک عملیـات ضـرب اسـت کـه بـه طـور . باشدمیکه به ھیچ وجه جواب درست ن،است

  .سرریز شده استintبیت نوع  -٣٢صدایی از حد بی

Quit بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیورا کلیک کنید و به محیط برنامه نویسی.  

را پیـدا multiplyValuesمتـد ،اسـتWindow1.xaml.csد و متن که در حال نمـایش در پنجره ویرایشگر ک

  :رسدمیاین متد مانند زیر به نظر . کنید

  

private int multiplyValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

expression.Text = leftHandSide.ToString() + “ * “ + rightHandSide.ToString();

return leftHandSide * rightHandSide;

}

  

  .حاوی عملیات ضرب است که به طور بی صدایی در حال سرریز استreturnدستور  

  :مانند این،بررسی شده شودreturnرا ویرایش کنید به طوری که مقدار  returnدستور  

  

return checked(leftHandSide * rightHandSide);

  

ررسی شده است و بـه جـای ایـن کـه بـه طـور بـی سـر وصـدایی جـواب نادرسـت را عمل ضرب اکنون ب

  .بازتاب خواھد کردOverflowExceptionاستثنایک   ،برگرداند

  .را پیدا کنیدcalculateClickمتد  
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اضـافه calculateClickدر متـد catchFormatExceptionزیر را بالفاصله بعـد از گرداننـده  catchگرداننده  

  :نیدک

  

catch (OverflowException oEx)

{

result.Text = oEx.Message;

}

  

  

catch  FormatExceptionمشابه منطق گرداننـده  catchمنطق این گرداننده        توضیح

ھا را به جای نوشتن یک گرداننـده  ، ھنوز ھم ارزش این را دارد که این گردانندهاگرچه. است

Exception catchدر آینـده، مجزا از ھم نگه داشت زیرا شما ممکن است که بخواھید کلی

  .این استثناھا را به طور متفاوتی اداره کنید

  

  .را کلیک کنید تا برنامه بنا شده و اجرا شودStart Without Debuggingمورد ،Debugدر منوی  

ا در جعبــه مــتن عملونــد ر9876543را در جعبــه مــتن عملونــد دســت چپــی و مقــدار 9876543مقــدار 

  .را کلیک کنیدCalculateرا انتخاب کنید و سپس Multiplicationمورد ،دست راستی تایپ کنید

 Arithmetic“آورد و پیغام  مینگ ـــرا به چOverflowExceptionوفقیتـــماـــــبcatchده  ــدومین گردانن

operation resulted in an overfl ow”  متنبهجعدرراResultدھدمینمایش.  

Quit کلیک کنید٢٠٠٨ویاستودژوالیورا برای بازگشت به محیط برنامه نویسی.  

  

  بازتاباندن استثناها 

  

را قبـول intھستید که تنھـا یـک آرگومـان monthNameتصور کنید که در حال پیاده سازی یک متد با نام 

را ”January“عبـــارتmonthName(1)،بـــرای مثـــال.گردانـــدمـــیکنـــد و اســـم مـــاه متنـــاظر را برمـــی

: ســؤال ایــن اســت کــه. گردانــد و الــی آخــرمــیرا بر”February“عبــارت monthName(2)،گردانــدبرمــی

باشد متد چه چیزی را باید برگرداند؟ بھترین پاسـخ ایـن 12یا بزرگتر از 1که عدد صحیح کمتر از امی ھنگ

ی ھاکتابخانـه. را بازتـاب دھـداسـتثناچیزی را برگرداند؛ متد باید باید یک است که متد به ھیچ وجه نباید 

یی ھابسیار زیادی ھستند که مخصوصاً برای وضـعیتاستثنای ھاحاوی کالسNET Framework.کالس 

را پیـدا خواھیـد کـرد کـه شـرایط اسـتثنایی ھایکی از این کالس،اغلب اوقات. اندهمانند این طراحی شد

اما قبـل ،مال خود را ایجاد کنیداستثناتوانید به راحتی کالس میشما ،اگر نه(. کنندمیتوصیف شما را

در ).بدانیـد#Cکی بیشـتر دربـاره زبـان اندهنیازمند این ھستید ک،از این که بتوانید این کار را انجام دھید

ــت ــن حال ــود ،ای ــالس موج ــه ArgumentOutOfRangeExceptionک ــق ب ــNET Framework.متعل یقاً ـدق

ھمان طـور کـه در ،بازتاب دھیدthrowرا با استفاده از دستور  استثناتوانید یک میشما . مناسب است

  :مثال زیر نشان داده شده است

  

public static string monthName(int month)

{

switch (month)
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{

case 1:

return “January”;

case 2:

return “February”;

...

case 12:

return “December”;

default:

throw new ArgumentOutOfRangeException(“Bad month”);

}

}

  

از جملـه ،اسـتثنااین شیء حاوی جزییـات . است تا بازتاب دھداستثنانیازمند یک شیء throwدستور  

یــــک شــــیء کنــــد کــــهمــــیاســــتفاده اســــتثناایــــن مثــــال از یــــک . اســــت،ھــــر پیغــــام خطــــا

ArgumentOutOfRangeException شـود کـه مـیشـیء بـا یـک رشـته مقـداردھی . کنـدمـیتازه ایجاد

  .تفاده از یک سازنده پر خواھد شدآن با اسMessageخاصیت 

اضـافه خواھیـد اسـتثنابـه منظـور بازتابانـدن یـک MathsOperatorsشما کدی را به پروژه ،در فعالیت زیر

  .کرد

  

  استثنا مال خودبازتاباندن  

  

  .بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیوبه 

  .را کلیک کنیدStart Without Debuggingمورد  ،Debugدر منوی 

را در جعبه متن عملوند دسـت راسـتی تایـپ 36را در جعبه متن عملوند دست چپی و مقدار  24مقدار 

  .را کلیک کنیدCalculateکنید و سپس 

واقعیت این است که شما یک مورد عملگر را کـه بالفاصـله . شودمیظاھر Resultدر جعبه متن 0مقدار 

،در ایــن مــورد،Resultنوشــتن یــک پیغــام تشخیصــی در جعبــه مــتن . ایــدهانتخــاب نکرد،مشــھود باشــد

  .سودمند خواھد بود

Quit بازگردید٢٠٠٨ویاستودژوالیورا کلیک کنید تا به محیط برنامه نویسی.  

را doCalculationمتـد  ،دھدمیرا نمایش Window1.xaml.csرایشگر کد و متن در حالی که در پنجره وی

  :رسدمیاین متد مانند زیر به نظر . پیدا کرده و بررسی کنید

  

private int doCalculation(int leftHandSide, int rightHandSide) {

int result = 0;

if (addition.IsChecked.HasValue && addition.IsChecked.Value)

result = addValues(leftHandSide, rightHandSide);

else if (subtraction.IsChecked.HasValue && subtraction.IsChecked.Value)

result = subtractValues(leftHandSide, rightHandSide);

else if (multiplication.IsChecked.HasValue && multiplication.IsChecked.Value)
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result = multiplyValues(leftHandSide, rightHandSide);

else if (division.IsChecked.HasValue && division.IsChecked.Value)

result = divideValues(leftHandSide, rightHandSide);

else if (remainder.IsChecked.HasValue && remainder.IsChecked.Value)

result = remainderValues(leftHandSide, rightHandSide);

return result;

}

  

ی رادیویی ھستند کـه ھادکمهremainderو addition،subtraction،multiplication،divisionفیلدھای 

ددھـان مـیدارد کـه نشـIsCheckedھر دکمه رادیویی یک خاصیت با نـام  . شوندمیفرم ظاھر در روی

قابـل (nullableیـک مثـال از یـک مقـدار IsCheckedخاصـیت  . هـکه آیا کاربر آن را انتخاب کرده است یا ن

تواند حاوی یک مقدار معین باشـد یـا در میکه به معنای این است که این خاصیت یا ،است)تھی شدن

،"شـناخت مقـادیر و ارجاعـات"،٨صل در باره مقادیر قابل تھی شدن در ف(. یک حالت تعریف نشده باشد

دھـد کـه آیـا دکمـه رادیـویی در یـک مـینشـان IsChecked.HasValueخاصیت  .) بیشتر خواھید آموخت

دھد که این حالـت نشان میIsChecked.Valueخاصیت  ،و اگر این گونه باشد،حالت تعریف شده است

مقـدار  ،گر دکمه رادیویی انتخاب شده باشداست که اBooleanیک IsChecked.Valueخاصیت . چیست

true  را دارد و در غیر این صـورت مقـدارfalseدسـتور . را داردif آبشـاری ھـر دکمـه رادیـویی را بـه نوبـت

ی رادیـویی دو بـه دو ناسـازگار ھادکمـه(. کنـد تـا دریابـد کـه کـدام یـک انتخـاب شـده اسـتمـیبررسی 

اگـر ھـیچ یـک از ).توانـد یـک دکمـه رادیـویی را انتخـاب کنـدمید تنھا از این رو کاربر خیلی باش،ھستند

بـا مقـدار resultنخواھنـد شـد و متغیـر trueبرابـر ifھیچ یک از دستورات ،انتخاب نشده باشندھادکمه

  .داردمینگه ،شودمیاین متغیر مقداری را که توسط متد برگردانده . باقی خواھد ماند)0(اولیه اش 

برای if-elseبیشتر به آبشار elseتوانید که مشکل را با استفاده از اضافه کردن یک دستور میشما 

این راه حل ایده خوبی نیست ،گرچه. حل کنید،واقع در روی فرمresultنوشتن یک پیغام به جعبه متن 

ی و مخابره یک خطا را از بھتر است که آشکارساز. زیرا در واقع منظور این متد بیرون دادن پیغام نیست

  .به چنگ آوردن و اداره کردن آن خطا جدا کنیم

اضـافه کنیـد و عینـاً )returnبالفاصله قبل از دستور (if-elseدیگری را به فھرست دستورات elseدستور  

  :ھمانند زیر،را بازتاب دھیدInvalidOperationExceptionیک 

  

else

throw new InvalidOperationException(“no operator selected”);

  

  .را برای بناکردن و اجرای برنامه کلیک کنیدStart Without Debuggingمورد  ،Debugدر منوی 

را در جعبه متن عملوند دست راسـتی تایـپ 36را در جعبه متن عملوند دست چپی و مقدار 24مقدار  

  .را کلیک کنیدCalculateکنید و 

اما کد شـما ھنـوز ھـم آن را ،بازتابانده استاستثنابرنامه یک . شودمیظاھر استثناوی یک جعبه گفتگ

  .به چنگ نیاورده است

Close programرا کلیک کنید.  

  .گردیدمیباز٢٠٠٨ویاستودژوالیویابد و شما به میبرنامه خاتمه 

www.ParsBook.org



١٣١

شـما یـک ،را باتابانـده اسـتتثنااسـکه او یـک ایدهو بررسی کردایدهنوشتthrowاکنون که یک دستور  

  .خواھید نوشتاستثنابرای اداره کردن این catchگرداننده 

  

  به چنگ آوردن استثنا مال خودتان 

  

پیـدارا calculateClickمتـد  ،اسـتWindow1.xaml.csدر پنجره ویرایشگر کد و متن که در حال نمـایش 

  .کنید

  :اضافه کنیدcalculateClickموجود در متد  catchن دو گرداننده  زیر را بالفاصله پاییcatchگرداننده  

  

catch (InvalidOperationException ioEx)

{

result.Text = ioEx.Message;

}

  

،که ھـیچ دکمـه رادیـویی عملگـری انتخـاب نشـدهامی را که ھنگ  InvalidOperationExceptionاین کد  

  .آوردمیبه چنگ ،بازتاب شده است

.کنیدکلیکراStart Without Debugging، مورد  Debugدر منوی 

را در جعبه متن عملوند دست راسـتی تایـپ 36را در جعبه متن عملوند دست چپی و مقدار 24مقدار  

.را کلیک کنیدCalculateکنید و 

  .شودمیظاھر Resultدر جعبه متن ”no operator selected“پیغام  

Quitک کنیدرا کلی.  

تواننـد رخ دھنـد میھای متعددی ھنوز ھم استثنا،گرچه. است،برنامه خیلی نیرومند تر از آنچه قبالً بود

اگـر شـما ،بـرای مثـال. که که گرفته نخواھند شد و ممکن است باعث شـوند کـه برنامـه نافرجـام بمانـد

. ه نشـده بازتابیـده خواھـد شـدادارDivideByZeroExceptionیـک ،سعی کنید که تقسیم بـر صـفر کنیـد

یـک ).تابانـدیک استثنا را بازمی،داد صحیح بر صفر برخال تقسیم اعداد ممیز شناور بر صفرـسیم اعــتق(

ــده   ــادی گردانن ــن اســت کــه در ھــر صــورت تعــداد زی ــرای حــل ایــن مشــکل ای ــد catchراه ب ــان مت در می

calculateClickســت کــه یــک گرداننــده  راه حــل بھتــر ایــن ا،گرچــه. نوشــتcatch کلــی اضــافه کــرد کــه

Exceptionی  ھارا در انتھای فھرست گردانندهcatchھای اداره نشـده را اسـتثنااین کـار ھمـه . گیردمی

  .اندازدمیبه دام 

  

  

  

تصمیم گیری درباره این که آیا ھمه استثناھای اداره نشده را به طور صـریح در       توضیح

در . نداخت بستگی به طبیعت برنامه ای که در حال ساختنش ھسـتید داردیک متد به دام ا

شود که استثناھا تا جایی که ممکن است نزدیک جایی که آنھـا ، احساس میبرخی موارد

، این کار خیلـی سـودمند اسـت کـه ھای دیگردر وضعیت. ، در اختیار گرفته شونداندرخ داده

به متدی که روتینی را احظار کرده که آن روتین استثنا اجازه دھیم تا یک استثنا رو به عقب

  .، منتشر شودرا بازتابانده است

  

  به چنگ آوردن استثناهاي اداره نشده 
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پیـدارا calculateClick، متـد  اسـتWindow1.xaml.csدر پنجره ویرایشگر کد و متن که در حال نمـایش 

.کنید

  :موجود اضافه کنیدcatchی  ھاست گردانندهزیر را به انتھای فھرcatchگرداننده  

  

catch (Exception ex)

{

result.Text = ex.Message;

}

  

فارغ از نوع مخصوص آنھـا بـه چنـگ خواھـد ،ھای اداره نشده تا اینجا رااستثناھمه ،catchاین گرداننده  

  . آورد

.را کلیک کنیدStart Without Debugging، مورد  Debugدر منوی 

ھایی اسـتثنااکنون سعی خواھید کرد که برخی محاسبات را انجام دھید که معلوم است که باعث بـروز 

  .شوندمیشوند و تصدیق خواھید کرد که آنھا ھمگی به درستی اداره می

را در جعبه متن عملوند دست راسـتی تایـپ 36را در جعبه متن عملوند دست چپی و مقدار 24مقدار  

.را کلیک کنیدCalculateکنید و 

ظــاھر Resultھنــوز ھــم در جعبــه مــتن ”no operator selected“تصــدیق کنیــد کــه پیغــام تشخیصــی 

  .تولید شده بودInvalidOperationExceptionاین پیغام توسط گرداننده  . شودمی

  .را کلیک کنیدCalculateرا در جعبه متن عملوند دست چپی تایپ کنید و سپس  Johnعبارت 

Resultدر جعبـه مـتن  ”Input string was not in a correct format“تصدیق کنید کـه پیغـام تشخیصـی 

  .تولید شده بودFormatExceptionاین پیغام توسط گرداننده  . شودمیظاھر 

را در جعبه متن عملونـد دسـت راسـتی تایـپ 0را در جعبه متن عملوند دست چپی و مقدار 24مقدار  

  .را کلیک کنیدCalculateرا انتخاب کنید و سپس Divideدکمه رادیوییکنید و 

. شـودمیظاھر Resultدر جعبه متن ”Attempted to divide by zero“تصدیق کنید که پیغام تشخیصی 

  .تولید شده بودExceptionاین پیغام توسط گرداننده 

Quitرا کلیک کنید.  

  

  finallyاستفاده از بلوك  

  

جریـان اجـرا را اسـتثنا،شـودمیبازتابیده استثناکه یک امی ت که به یاد داشته باشیم که ھنگمھم اس

توانیـد تضـمین کنیـد کـه یـک مـیاین حرف به معنای این است کـه شـما ن. دھدمیدر میان برنامه تغییر 

اسـت کـه شود زیرا دستور قبلی ممکنمییابد اجرا میکه دستور قبلی خاتمه امی ھنگھموارهدستور 

خیلـی راحـت اسـت کـه فـرض کـرد کـه فراخـوان بـه . به مثال زیر نگاه کنید. را بازتابانده باشداستثنایک 

reader.Close این درست است که در آن جا در کد،ھابعد از ھمه این حرف. افتدمیھمواره اتفاق:  

  

TextReader reader = src.OpenText();

string line;
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while ((line = reader.ReadLine()) != null)

{  

source.Text += line + “\n”;

}

reader.Close();

  

اما در مورد بسـیاری از ،مسئله ای نیست،برخی اوقات در صورتی که یک دستور به خصوص اجرا نشود

در صـورتی کـه دسـتور منبعـی را کـه در یـک . تواند یک مشکل بسیار بزرگی باشدمیاین امر ھاوضعیت

شـود کـه عدم موفقیت اجرای این دسـتور منجـر مـی،کندمیآزاد ،ستور پیشین اشغال شده شده بودد

ــود ــه داشــته ش ــع نگ ــن منب ــت. ای ــالتی اس ــد ح ــال درســت مانن ــن مث ــه :ای ــوان ب ــه فراخ ــورتی ک در ص

src.OpenTextمطمـئن یـداسـت و شـما با)یـک دسـتگیره فایـل(نیازمنـد یـک منبـع ،موفقیت آمیز باشد

به زودی یـا ،اگر این کار را نکرده باشید. ایدهرا برای آزاد کردن منبع فراخوان کردreader.Closeوید که  ش

اگـر (. ی بیشـتری را بـاز کنیـدھـارا تمام خواھید کرد و دیگر قـادر نخواھیـد بـود کـه فایلھابعداً دستگیره

  ).صاالت پایگاه داده باشیددر عوض به فکر ات،یافتیدناچیزی فایل را خیلی ھادستگیره

  

بازتابیـده شـده اسـتثناخـواه یـک ،شـودمـیتوان مطمئن شد یک دستور ھمـواره اجـرا میشیوه ای که 

بالفاصـله بعـد از finallyیـک بلـوک . نوشـتfinallyاین است که دستور را در میان یک بلـوک ،باشد یا نه

کـه امی مـاد. دھـدمـیرخ tryبعـد از یـک بلـوک catchیا بالفاصله بعـد از آخـرین گرداننـده tryیک بلوک 

حتـی اگـر ،ھمواره اجرا خواھـد شـدfinallyبلوک ،را وارد کندfinallyمرتبط با یک بلوک tryبرنامه بلوک 

نخسـت ،بازتابانـده شـود و بـه طـور محلـی در اختیـار گرفتـه شـوداسـتثنااگـر یـک . رخ دھـداسـتثنایک 

به طور محلی در اختیـار استثنااگر . شودمیپی گرفته finallyشود که با بلوک میاجرا استثناگرداننده 

باید در میان فھرست متـدھای فراخواننـده جسـتجو کنـد تـا یـک گرداننـده را پیـدا runtime(گرفته نشود 

  .شودمیھمواره اجرا finallyبلوک ،در ھر حالتی. شودمیاجرا finallyنخست بلوک ،)کند

  

  :ھمانند زیر استreader.Closeاه حل مشکل ر

  

TextReader reader = null;

try

{

reader = src.OpenText();

string line;

while ((line = reader.ReadLine()) != null)

{

source.Text += line + “\n”;

}

}

finally

{

if (reader != null)

{
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reader.Close();

}

}

  

ھمـواره reader.Closeدھد کـه دسـتور  میاطمینان finallyبلوک ،صادر شده باشدثنااستحتی اگر یک 

  .شوداجرا می

  

  

خواھید که به فصل بعدی برویداگر می

.مراجعه کنید٧را در حال اجرا نگه دارید و  به فصل ٢٠٠٨ویژوال استودیو       

رج شویدخا٢٠٠٨خواھید که ھم اکنون از ویژوال استودیو اگر می

را کلیـک Yes،  دیدیـدSaveاگـر یـک جعبـه گفتگـوی  .  را کلیک کنیـدExitگزینه  ،Fileدر منوی  

اگـر درحـال (را کلیک کنیـد Saveیا  ) ھستید٢٠٠٨اگر در حال استفاده از ویژوال استودیو (کنید 

  .کنیدو پروژه را ذخیره ) ھستیدVisual C# 2008 Express Editionاستفاده از 
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  7فصل 

  

  

  و اشیاء ها کالس اي بر مقدمه

  

از عملگرھـا بـرای ایجـاد مقـادیر اسـتفاده ،، یاد گرفتید که چگونـه متغیرھـا را اعـالن کنیـدفصول قبلیدر 

. بنویسـید،یک متد نیاز داریـدسازیپیادهمتدھا را فراخوانی کنید و دستورات بسیاری را که ھنگام ،کنید

در میان ھابا ترکیب کردن متدھا و داده---دانید تا به مرحله بعدی پیشروی کنیدمیافی ازه کاندهاکنون ب

  .ی مال خودتانھاکالس

  

Microsoft .NET Frameworkاز جملـه ،حـاوی ھـزاران کـالس اسـت و شـما تعـدادی از آنھـاConsole و

Exceptionــار برد ــه ک ــبالً ب ــدهرا ق ــانیزم سرھــاکالس. ای ــک مک ــری ھــای ای مــدل ســازی ھویتراســت ب

ماننـد یـک ،یـک آیـتم بـه خصـوص) entity(یـک ھویـت . کنندمیعرضه ھاکاری شده توسط برنامهدست

بخشی از فرایند طراحـی ھـر سیسـتم . کندمیمانند یک معامله را بیان ،یا یک چیزی مجرد تر،مشتری

بــرای دیــدن ایــن کــه آنھــا چــه یی ھــایی کــه مھــم ھســتند ســپس انجـام دادن تحلیلھــابـا تعیــین ھویت

شما اطالعاتی  را کـه . مرتبط است،اطالعاتی را نیاز دارند که نگه دارند و چه اعمالی را باید انجام دھند

ھـایی کـه سـازی عملیـاتاز متـدھا بـرای پیادهکنید و میدارد به صورت فیلدھا ذخیره مییک کالس نگه 

  .داستفاده کنی،تواند انجام دھدمییک کالس 
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  )Classification(شناخت طبقه بندي  

  

Classی عبارت  کلمه ریشهclassification)بـا ،کنیدرگاه یک کالس را طراحی میــھ. است) بندیطبقه

این آرایـش بنـدی یـک . کنیدمیروشی سیستماتیک اطالعات را به میان یک ھویت معنادار سازماندھی 

بـرای مثـال، . نویساننه فقط برنامه---دھدی انجام میرکسعمل طبقه بندی است و چیزی است که ھ

و  ...) دار شـوند و شـتاب،متوقـف شـوند،توانند رانده شوندمیآنھا (ھا رفتارھای مشترکی ھمه ماشین

مـردم از واژه . گذارنـدمـیرا بـه اشـتراک ) دارنـد... ، یـک موتـور و آنھـا یـک فرمـان(خصوصـیات مشـترکی 

گذارند، اسـتفاده ردن اشیائی که این رفتارھا و خصوصیات مشترک را به اشتراک میماشین برای معنا ک

دھـد، ایـن سیسـتم بـه مـیکه ھر کسی موافق این باشد کـه یـک واژه چـه معنـایی امی ماد. کنندمی

ی پیچیـده امـا صـریح را در یـک قالـب مـوجز و مختصـر بیـان ھاتوانید ایـدهمیدھد؛ شما میخوبی جواب 

کننـد یـا ارتبـاط خیلی سخت است که تصور کنیم که اصالً مردم چگونه فکـر مـی،طبقه بندیبدون. کنید

  . کنندمیبرقرار 

  

ریشـه ،کنـیممـیکنـیم و ارتبـاط برقـرار میاز آن جایی که طبقه بندی آن قدر در روشی که ما در آن فکر 

متفاوتی که در یک مسـأله و خوب است که سعی کنیم با استفاده از طبقه بندی مفاھیم،دوانده است

ھـا برنامـه،در یک زبان برنامه نویسـیھاو سپس مدل سازی کردن این کالس،راه حل آن ذاتی ھستند

،گرای مـدرنی برنامه نویسی شیءھاخواھید با زبانمیاین دقیقاً آن چیزی است که شما . را بنویسیم

  .انجام دھید#Cمانند  

  

  منظور از کپسوله کردن 

  

ایده این اسـت . ستھایک مفھوم با اھمیت در زمان تعریف کردن کالس) Encapsulation(کپسوله کردن 

کند نباید نگران باشد که کالس در واقع به طور درونی چگونـه میکه یک برنامه که از یک کالس استفاده 

. خواندرا میــــوھله را فکند و متدھای آنمیاد ــرنامه در اصل یک وھله از یک کالس ایجــب. کندمیکار 

دھـد مـیبرنامـه اھمیتـی ن،انجام دھنـد،انجام خواھند داداندهکه آن متدھا آنچه را که آنھا گفتامی ماد

امـی را فرConsole.WriteLineکـه شـما متـد  امی ھنگ،برای مثال. شوندمیسازیپیادهکه آنھا چگونه 

Consoleکه چگونـه  کـالس کنیداذیت نمیه جزییات بغرنجی خواھید که خود را با ھممیشما ن،خوانید

یک کـالس ممکـن اسـت نیازمنـد . شوندبه صفحه نوشتهھاشود تا دادهمیبه طور فیزیکی سازماندھی 

حفاظــت و ،انــواع اطالعــات وضــعیت درونــی بــرای انجــام متــدھای متعــدد خــودامی ایــن باشــد کــه از تمــ

،ای که در حـال اسـتفاده از کـالس اسـتعات وضعیت اضافی از برنامهاین فعالیت و اطال. پشتیبانی کند

. کنـدمـیکپسوله کردن برخی اوقـات بـه عنـوان پنھـان سـازی اطالعـات اشـاره ،از این رو. مخفی است

  :کپسوله کردن در واقع دو ھدف دارد

پشتیبانی طبقه بندی،در میان یک کالس ؛ به عبارت دیگرھاتدھا و دادهمترکیب  

کنترل استفاده از کالس ،کنترل قابلیت دسترسی داده و متدھا ؛ به عبارت دیگر  
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  تعریف و استفاده از یک کالس  

  

و متـدھای کـالس ھاداده. بریدمیرا برای تعریف یک کالس جدید به کار classشما واژه کلیدی  ،#Cدر 

آورده شـده Circleبـا نـام  #Cیـک کـالس در اینجـا . دھندمیدر بدنه کالس در میان یک جفت آکوالد رخ 

  :است)شعاع دایره(و یک قطعه داده )برای محاسبه مساحت دایره(است که حاوی یک متد 

  

class Circle

{

double Area()

{

return Math.PI * radius * radius;

}

int radius;

}  
  

  

  

دن محاسـبات ریاضـیاتی و فیلـدھایی دربردارنده متدھای برای انجـام داMathکالس        توجھ

، کـه اسـت3.14159265358979323846حـاوی مقـدار Math.PIفیلد  . حاوی ثوابت ریاضیاتی است

  .یک تقریب مقدار پی است

  

بـه یـاد داشـته ---اسـتمعمـولی)radiusماننـد (و فیلدھای )Areaمانند  (بدنه یک کالس حاوی متدھا 

که چگونـه متغیرھـا ایدهدید،٢شما قبالً در فصل . شوندمیالس فیلد خوانده باشید که متغیرھا در یک ک

کـه چگونـه متـدھا را بنویسـید؛ در واقـع تقریبـاً ھـیچ ترکیـب نوشـتاری ایدهدید٣را اعالن کنید و در فصل 

  . جدیدی در اینجا وجود ندارد

  

؛ یـک متغیـر ایدهقبالً با آنھا آشـنا شـدمشابه استفاده از انواع دیگری است که Circleاستفاده از کالس  

کنیـد و سـپس متغیـر را بـا داده معتبـر معینـی مـیبه عنوان نوع آن ایجاد Circleھمراه با مشخص کردن 

  :در این جا یک مثال آورده شده است. کنیدمیمقداردھی 

  

Circle c; // Create a Circle variable

c = new Circle(); // Initialize it

را مقـداردھی floatیـا  intھرگاه شما یک متغیر ماننـد یـک ،قبالً . توجه کنیدnewکاربرد واژه کلیدی  به

  :دھیدمیشما در اصل یک مقدار به آن تخصیص ،کردید

  

int i;

i = 42;
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 صـرفاً  #Cیک دلیل ایـن اسـت کـه 

 Circleاز  42معـادل  (. کنـد مـیترکیب نوشتاری برای تخصیص مقـادیر کـالس لیتـرال بـه متغیرھـا عرضـه ن

 runtime دلیل دیگر با شـیوه ای کـه در آن حافظـه مربـوط بـه متغیرھـای انـواع کـالس توسـط 

 نمونـه یـک newصرفاً قبـول کنیـد کـه واژه کنیـد 

 .  

  

توانید به طور مستقیم یک وھله از یک کالس را به متغیر دیگـری از ھمـان نـوع تخصـیص 

  

Circle c;

c = new Circle();

Circle d;

d = c;

  

  

. یـک کـالس تعریـف یـک نـوع اسـت

  .شود ای از آن نوع است که ھنگام اجرای برنامه ایجاد می

  

١٣٨

یک دلیل ایـن اسـت کـه . توانید ھمان کار را با متغیرھایی از انواع کالس انجام دھید

ترکیب نوشتاری برای تخصیص مقـادیر کـالس لیتـرال بـه متغیرھـا عرضـه ن

دلیل دیگر با شـیوه ای کـه در آن حافظـه مربـوط بـه متغیرھـای انـواع کـالس توسـط 

صرفاً قبـول کنیـد کـه واژه کنیـد  ، برای این لحظه. شود میتخصیص داده شده و مدیریت 

. کند میایجاد  ) شود میکه اغلب یک شیء خوانده  (از یک کالس 

توانید به طور مستقیم یک وھله از یک کالس را به متغیر دیگـری از ھمـان نـوع تخصـیص 

یـک کـالس تعریـف یـک نـوع اسـت. ات شیء و کالس سردرگم نشویدمیان عبار       

ای از آن نوع است که ھنگام اجرای برنامه ایجاد می ، نمونه یا وھله یک شیء

  جرفلا کیلول لجع مهللا

  نایبحم يدهم

  

  90 راهب

توانید ھمان کار را با متغیرھایی از انواع کالس انجام دھید میشما ن

ترکیب نوشتاری برای تخصیص مقـادیر کـالس لیتـرال بـه متغیرھـا عرضـه ن

دلیل دیگر با شـیوه ای کـه در آن حافظـه مربـوط بـه متغیرھـای انـواع کـالس توسـط  ) چیست؟

تخصیص داده شده و مدیریت 

از یک کالس  )وھله(

توانید به طور مستقیم یک وھله از یک کالس را به متغیر دیگـری از ھمـان نـوع تخصـیص  میشما  ، گرچه

  :مانند این ، دھید

  

       مھم

یک شیء
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