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 کار با رضتِ ّا در سی ضارپ:

 اتصال رضتِ ّا 

 هیتَاى دٍ رضتِ را بِ یکذیگر چسباًذ.با استفادُ از عولگر + 

 ِبِ دست آٍردى طَل یک رضت 

 از ّر هتغیر رضتِ ای Lengthبا استفادُ از خصَصیت 

طَل هحاسبِ ضذُ در یک ) هثال: برًاهِ ای بٌَیسیذ کِ یک هتي از کاربر گرفتِ ٍ طَل آى را هحاسبِ کٌذ.

 (عذدی از ًَع صحیح قرار گرفتِ ٍ در یک برچسب ًوایص دادُ ضَد. هتغیر

ست کِ اگر بخَاّین در ای ًَع رضتِ ی هتٌی هی باضذ. طبیعهربَط بِ کٌترل ّا، از  textهحتَای  ًکتِ:

ًیست، ٍارد کٌین،  textیا ّر ًَع دادُ ای کِ از ًَع  integerهربَط بِ ّر کٌترلی، یک هقذار  textبخص 

 ()ToString. هتذ حل ایي هطکل کافیست در اًتْای هقذار هربَطِ، ازهطکل هَاجِ هیطَین. برای با 

رٍش دٍم ، الحاق یک رضتِ ی ثابت بِ هتغیر ) استفادُ کٌین تا هقذار هربَطِ را بِ ًَع رضتِ ای تبذیل کٌذ.

 (از ًَع غیر رضتِ ای هی باضذ.

string m; 

m = txtMatn.Text; 

int tool; 

tool = m.Length; 

 اول روش//

lblJavab.Text = m.ToString(); 

 دوم روش//

lblJavab.Text = m + " کاراکرت"; 

 

 سیز رضتِ ّا 

هیتَاى یک زیر رضتِ را از یک رضتِ جذا  Stringاز زیر هجوَعِ ی کالس  Substringبا استفادُ از تابع 

 کرد.

 دٍ رٍش برای ایي کار ٍجَد دارد:

                        ;str2  = str1  . Substring(a,b)الف( 

 Str1 .ًام رضتِ ای است کِ قرار است یک زیر رضتِ از آى جذا ضَد 

 Str2 .ًام هحلی است کِ قرار است زیر رضتِ درٍى آى قرار بگیرد 
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 a دٌّذُ ی اًذیس ضرٍع زیر رضتِ است. : یک عذد صحیح است کِ ًطاى 

 b هی باضذ. طَل سیز رضتِدٌّذُ ی  : یک عذد صحیح است کِ ًطاى 

با استفادُ از دٍ دستَر را قرار دّیذ. سپس  MahmoodReza، هقذار ثابت aدر هتغیر رضتِ ای  هثال:

 برچسب ًوایص دّیذ.جذاگاًِ، ًام ّا را بِ صَرت جذاگاًِ در دٍ 

String  a,b,c; 

a = "MahmoodReza"; 

b = a.SubString(0,7); 

label1.Text= b; 

c = a.SubString(7,4);   یا  c = a.SubString(7); 

label2.Text = c; 

 استخزاج اعذاد اس جعبِ هتي :

استخراج در جعبِ هتي بِ صَرت پیص فرض، دادُ ّا بِ صَرت رضتِ ّای کاراکتری رخیرُ هی ضًَذ. برای 

 از جعبِ هتي بایستی از تَابع تبذیل ًَع ) استخراج( استفادُ کرد: عذد

َای هتٌیحته ) Parse . ًَع عذدی  ) 

 هثال : 
int    sen ;  

sen = Int32 . Parse ( txtSen.Text ) ; 

 قرار هیگیرد. senتبذیل ضذُ ٍ در هتغیر   int32بِ ًَع  txtSenدر اثر دستَر فَق، هقذارِ هتٌی هَجَد در 

در یک جعبِ هتي ، هتٌی از کاربر بٌَیسیذ کِ ٍ یک دکوِ رًاهِ ای با سِ جعبِ هتي ٍ یک برچسب بهثال: 

زیر با فطردى دکوِ، زیر رضتِ را از ٍی بگیریذ. سپس گرفتِ، ٍ در دٍ جعبِ هتي دیگر آدرس ضرٍع ٍ طَل 

  رضتِ ی جذا ضذُ را در یک برچسب ًوایص دّیذ.

string matn; 

matn = txtm.Text; 

int start,tool; 

start=Int32.Parse (txtstart .Text); 

tool =Int32.Parse (txttool .Text); 

txtjavab.Text = matn.Substring(start, tool); 

 

 

 

 

 

 

ساًذی  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 M a h m o o d R e z a هتي
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 کٌیذ. تز اس اًتْای یک رضتِ را حذفبٌَیسیذ کِ یک کاراکهثال : کذی 

string matn; 

matn = txtm.Text; 

int len; 

len = matn.Length; 

txtm.Text = matn.Substring(0, len - 1); 

 ; str1 . Substring ( a )ب(                    

 تا آخز سیز رضتِ را جذا هیکٌذ. در ایي رٍش، فقط آدرس ضزٍع سیز رضتِ را ٍارد هیکٌین، اس آًجا

  هثال : کذی بٌَیسیذ کِ یک کاراکتز اس ابتذای یک رضتِ را حذف کٌذ.

string matn; 

matn = txtm.Text; 

txtm.Text = matn.Substring(1); 

 

 تکلیف جلسِ ی بعذ: 

 ای بٌَیسیذ کِ در یک جعبِ هتي، هتٌی را اس کاربز گزفتِ ٍ با فطزدى دکوِ،بزًاهِ 

 کاراکتز اٍل را تکثیز کٌذ.  الف(

 ب( کاراکتز آخز را تکثیز کٌذ.

 تبذیل کٌذ. 2133ٍ تکثیر در اًتْا آى را بِ  2213باضذ، تکثیر در ابتذا آى را بِ  213اگر هتي ضوا  : الًهث

 

 جایگذاری در رضتِ ّا 

 کِ برای ّر هتغیر رضتِ ای تعریف ضذُ است. replaceبا استفادُ از تابع 

 استفادُ از آى بِ صَرت زیر است:رٍش کلی 

str1 . Replace ( str2 , str3 ) ; 

 هیٌَیسذ. str3را پیذا کرد، بِ جای آى  str2ّر جا رضتِ ی  str1در رضتِ ی 

هثال : برًاهِ ای بٌَیسیذ کِ یک هتي را از کاربر گرفتِ ، سپس دٍ کلوِ را از ٍی بگیرد ٍ کلوِ ی اٍل را 

 .جایگسیي کلوِ ی دٍم ًوایذ

string matn; 

matn = txt1.Text; 

txt1.Text = matn.Replace(txt2.Text, txt3.Text); 
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 یا حعبِ پیام بزای چاپ پیغام در خزٍجی : MessageBoxاستفادُ اس 

 : هذلْای هختلفی برای استفادُ از جعبِ پیام ٍجَد دارد کِ بِ چٌذ ًوًَِ از آًْا اضارُ هیطَد

 :  هذل اٍل

MessageBox.Show ( "پیغام هَرد ًظز جْت ًوایص") ; 

 هذل دٍم : 

MessageBox.Show( "عٌَاى جعبِ پیغام" , "پیغام" ) ; 

 هذل سَم : 

MessageBox.Show( "عٌَاى جعبِ پیغام" , "پیغام" , MessageBoxButtons.ًَع دکوِ ّا ); 

 هذل چْارم : 

MessageBox.Show ( "عٌَاى پیام" , "پیغام" , MessageBoxButton.ًَع دکوِ ّا , 

MessageBoxIcon.ًَع آیکي ); 

 هذل پٌجن :

MessageBox.Show ( "پیغام" , " پیامعٌَاى  " , MessageBoxButton.ًَع دکوِ ّا , 

MessageBoxIcon.ًَع آیکي , MessageBoxDefaultButton.دکوِ ی پیص فزض ); 

آهذ گَیی کٌذ.  : پزٍژُ ای بٌَیسیذ کِ ًام کاربز را گزفتِ ٍ در یک جعبِ پیام بِ اٍ خَش هثال

 ضوٌاً جعبِ پیام ضوا بایذ ضاهل یک دکوِ ٍ آیکي ٍ عٌَاى جعبِ پیام باضذ.

 حل : 
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 کذ دکوِ ی خَش آهذیذ بِ صَرت زیر است:

string name; 

name = txtName.Text; 

MessageBox.Show("سالم " + name + " آهذی خَش ", "  ," کاربزاىٍرٍد  

MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information); 

 بِ ترتیب قرار گرفتي دکوِ ّا ٍ آیکي ّا دقت ضَد. ًکتِ :

 


