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 مقدمه

طراحی و پیاده سازی شد، تحول بزرگی در دنیای  Cبرنامه نویسی نیز ارتقا پیدا کردند. وقتی زبان  هایزباندیگر،  هایفناوریهمگام با پیشرفت 

است. خوشبختانه  شارپسیزبان  آنها ترینمحبوبطراحی و پیاده سازی شدند که  Cمتعددی از خانواده زبان  هایزبانبرنامه نویسی به وجود آمد. 

C#.NET  و اهمیت این زبان  هاتواناییو این نشان از  شودمیکشور تدریس  هایدانشگاهکامپیوتر در  هایرشتهاین روزها به عنوان یکی از دروس

بارزی  هایویژگیعرضه شده است که جای تقدیر و تشکر دارد. اما کتاب حاضر دارای  C#.NETاست. منابع متعددی برای معرفی و به کارگیری زبان 

 که در کتاب هاییمثالفانه موضوعات و سلسله مراتب آموزشی است. متنوع، بررسی دقیق و موشکا هایمثالاز جمله، بیان ساده مطالب، ارائه 

. در این کتاب دهندمیرا به خواننده آموزش  شارپسیهمگی دارای هدف خاصی هستند به طوریکه هر کدام، یک یا چند نکته زبان  اندشدهارائه 

ورت را به ص آنهابعد از خواندن مباحث،  حتما  . سعی کنید دهیممیرا به صورت تصویری آموزش  شارپسیما به شما نحوه برنامه نویسی به زبان 

 .را حفظ کنید آنهاعملی تمرین کنید و اینکه قابلیت و مفهوم کدها را بفهمید نه 

از  اقص آنکه با نظرات و پیشنهادات خود بنده را در تکمیل و رفع نو خواهممیبی شک این اثر، خالی از اشکال نیست و از شما خوانندگان عزیز 

 یاری بفرمایید. younes.ebrahimi.1391@gmail.comطریق پست الکترونیکی 

د و ویندوز فرم اینجانب را کمک کردن LINQدر پایان جا دارد از مهندسان عزیز، آقای سیاوش ابراهیمی و محمد ابراهیمی که در تکمیل دو بخش 

 صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم این هدیه ناقابل را از بنده پذیرا باشند.
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 چیست؟ شارپسی

 Javaو  ++C خوب هایقابلیته شده و ترکیبی از گرا است که توسط شرکت مایکروسافت ساخت ءیک زبان برنامه نویسی شی (#C) شارپسی

را راحت یاد بگیرید. این زبان به قدری راحت است که هم کسانی که  شارپسیاگر با این دو زبان آشنایی دارید این شانس را دارید زبان  است.

حت ت تحت ویندوز، هایبرنامهبرای ساخت  توانمی شارپسیراحت آن را یاد بگیرند. از  توانندمیو هم دانش آموزان  اندنکردهبرنامه نویسی  قبال  

اما ویژوال  ،استفاده کرد شارپسیاز کلمه  شارپسیبه جای واژه ویژوال  توانمیاستفاده کرد.  هابازیموبایل و  هایبرنامه، هاسرویسوب  وب،

 مخصوصا   هاین زبان برنامه نویسی تنها زبانی است ک .باشدمیو محیط گرافیکی ویژوال استودیو  شارپسیبه معنای استفاده همزمان از  شارپسی

 برای دات نت فریم ورک طراحی شده است.

 ترریعساین اجزا به ساخت هر چه  .کندمیاز قبل ساخته شده است، استفاده  ءاز کتابخانه کالس دات نت که شامل مجموعه بزرگی از اجزا شارپسی

ان با قابلیت مدیریت بیشتر و درک آس هاییبرنامه توانیم آن با و  گرا است ءیک برنامه بسیار قدرتمند و شی شارپسی .کنندمیکمک  هابرنامه

ابتدا باید دات نت فریم ورک  شارپسیبرای اجرای یک برنامه  .دیگر بسیار آسان و قابل فهم است هایزبانایجاد کرد. ساختار این زبان نسبت به 

. کندمیپشتیبانی  XNAو  ASP.NET ،Silverlightدیگر دات نت مانند  هایتکنولوژیاست که از  یهایزبانیکی از  شارپسینصب شود. 

 .کندمیکمک  شارپسیهمچنین یک محیط توسعه یکپارچه دارد که آن نیز به نوبه خود دارای ابزارهای مفیدی است که به شما در کدنویسی در 

می دهند که برنامه هایی بهینه تر و پربار تر با کدنویسی کمتر  قابلیت های جدیدی به این زبان اضافه شد که به شما امکان C# 7.0 با ظهور

سی شارپ به میان آمد بهتر است که با نسخه های مختلف این زبان از ابتدا تاکنون که در جدول زیر آمده است  1بنویسید. حال که اسم نسخه 

 : آشنا شوید

 شارپیسنسخه   NET Framework.نسخه  Visual Studio نسخه تاریخ ارائه

January 2002 Visual Studio .NET 2002  .NET Framework 1.0  C# 1.0  

April 2003 Visual Studio .NET 2003  .NET Framework 1.1  C# 1.1  

November 2005 Visual Studio 2005  .NET Framework 2.0  C# 2.0  

November 2007 Visual Studio 2008  .NET Framework 3.0\3.5  C# 3.0  

April 2010 Visual Studio 2010  .NET Framework 4.0  C# 4.0  

August 2012 Visual Studio 2012/2013  .NET Framework 4.5  C# 5.0  

July 2015 Visual Studio 2015  .NET Framework 4.6  C# 6.0  

March 2017 Visual Studio 2017 .NET Framework 4.6.2 C# 7.0 

 :بدین شرح است که Wikipediaدلیل پیدایش این زبان بر طبق دانشنامه 
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 سیستمقرار داد تا در  Microsoft را در اختیار JAVA نویسیاجازه استفاده از زبان برنامه Sun Microsystems ، شرکت7111در سال   

وابسته نبود، ولی مایکروسافت برخی از مفاد قرار داد را زیر پا  عاملی عامل خود از آن استفاده کند. جاوا در اصل به هیچ پلت فرم یا سیستم

ای علیه مایکروسافت درست کرد پرونده Sun Microsystems عامل بودن جاوا را از آن برداشت. شرکت سیستمگذاشت و قابلیت مستقل از 

 Anders) آندرس هلزبرگ .شبیه بود را درست کند ++C روسافت مجبور شد تا زبان شیءگرای جدیدی با کامپایلر جدید که بهو مایک

Hejlsberg) سرپرستی و مدیریت این پروژه را بر عهده گرفت و گروهی را برای طراحی زبانی جدید تشکیل داد و نام آن را Cool  .گذاشت

قرار دهد، ولی به دلیل مناسب نبودن برای اهداف تجاری این کار را نکرد. در ارائه و  Cool این زبان را تا آخراسم  داشتمایکروسافت در نظر 

 .تغییر نام یافت شارپسیاین زبان به  0222نت در سال معرفی رسمی چارچوب دات

 :برای آشنایی بیشتر با این زبان به لینک زیر مراجعه کنید

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx  

نت  برنامه نویسی دات هایزبانو یکی از بهترین  شودمیبه طور دائم توسط مایکروسافت به روز شده و ویژگیهای جدیدی به آن اضافه  شارپسی

 .است

 

 ( چیست؟NET Framework.دات نت فریم ورک )

.NET Framework یک چارچوب است که توسط شرکت مایکروسافت برای توسعه انواع نرم افزارها علی الخصوص ویندوز طراحی شد..NET 

Framework کنون چندین نسخه ازتا  ب مورد استفاده قرار بگیرد.تواند برای توسعه نرم افزارهای تحت ومی همچنین .NET Framework  انتشار

 ی به آن اضافه شده است.جدید هایقابلیتیافته که هر بار 

.NET Framework  شامل کتابخانه کالس محیط کاری(FCL)  ترینمهم. باشد. میشمارشی و...های داده ، ساختارها،هاکالسکه در بر گیرنده 

ین چارچوب ما را ا. در آن اجرا شوندها آورد که برنامهمی است که محیطی را فراهم (CLR)زبان مشترک زمان اجرا  NET Framework. قسمت

 CLRرا بهتر درک کنیم. کدهایی که تحت  ++Cو  C#.Net ،Visual Basic.Netاعم از اند که تحت آن نوشته شده هاییبرنامهسازد که می قادر

کند. در زمان می را در زمان اجرا مدیریتافزار نرم مختلفهای جنبه CLRچون  ،شوندمی کدهای مدیریت شده نامیده ،شوندمی اجرانت دات و

شوند. ما باید کدهایمان را به این زبان ترجمه می شبیه به زبان اسمبلی است ترجمه تقریبا  که نزدیک و  (CIL)کامپایل کدها به زبان مشترک میانی 

 ( ترجمهCILرک میانی )هر دو به زبان مشت Visual Basic.Netو  #Cقابل فهم است. برای مثال کدهای نت دات کنیم، چون فقط این زبان برای

ک توانند با هم ارتباط برقرار کنند. اگر یاند میمتفاوتی نوشته شده هایزبانکه با نت دات مختلف درهای شوند. به همین دلیل است که برنامهمی

در یک  CIL. کدهای ترجمه شده توسط خواهید باید یک کامپایلر ایجاد کنید که کدهای شما را به زبان میانی ترجمه کندنت میدات زبان سازگار با

کامپایلر  این شوند.می منتقل (JIT)ترجمه شده به زبان میانی به کامپایلر فقط در زمان  کدهای شوند.می ذخیره dll. یا exe. فایل اسمبلی مانند
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 به یک برنامه اجراییشارپ سی حوه تبدیل کدهایدر زیر ن کند.می در لحظه فقط کدهایی را که برنامه در آن زمان نیاز دارد به زبان ماشین ترجمه

 به طور خالصه آمده است:

 نویسد.شارپ میسی مانندنت دات برنامه نویس برنامه خود را با یک زبان 

 شوند.می به کدهای معادل آن در زبان میانی تبدیلشارپ سی کدهای 

 شوند.می کدهای زبان میانی در یک فایل اسمبلی ذخیره 

  شوند کامپایلر می اجراوقتی کدهاJIT کدهای زبان میانی را در لحظه به کدهایی که برای کامپیوتر قابل خواندن باشند تبدیل 

 کند.می

نت دات درها برای معادل سازی انواع دادهای هاست و نقش CLR( نیز دارد که بخشی از CTSدات نت ویژگی دیگری به نام سیستم نوع مشترک )

شوند. می مشتق System.Int32در ویژوال بیسیک یکسان هستند، چون هر دو از نوع  Integerو نوع شارپ سی در intنوع  CTSباشد. با می

فریم ورک است. هنگامی که از نت داتهای ی( یکی دیگر از ویژگGarbage collection) بال استفاده حافظه در یک فایلهای پاک کردن خانه

 کند.می فریم ورک حافظه استفاده شده توسط برنامه را آزادنت دات منابعی، زیاد استفاده نشود

 ویژوال استودیو

برای کمک به شما برای توسعه برنامه های سی شارپ و دات نت می باشد.شما   توسعه یکپارچه ای است، که دارای ابزارهایی ویژوال استودیو محیط

ز شارپ ا یا هر برنامه ویرایشگر متن دیگر بنویسید و با استفاده از کامپایلر سی notepadاستفاده از برنامه   می توانید یک برنامه سی شارپ را با

 آن استفاده کنید، اما این کار بسیار سخت است چون اگر برنامه شما دارای خطا باشد خطایابی آن سخت می شود.

و یتوجه کنید که کلمه ویژوال استودیو هم به ویژوال استودیو و هم به ویژوال سی شارپ اشاره دارد.توصیه می کنیم که از محیط ویژوال استود

تفاده کنید چون این محیط دارای ویژگی های زیادی برای کمک به شما جهت توسعه برنامه های سی شارپ می باشد.تعداد برای ساخت برنامه اس

 .زیادی از پردازش ها که وقت شما را هدر می دهند به صورت خودکار توسط ویژوال استودیو انجام می شوند

کدهایتان کمک می کند. یکی دیگر از ویژگیهای اضافه   را در تایپ سریع است که شما (Intellisense) یکی از این ویژگی ها اینتلی سنس

است که به شما اجازه می دهد در طول اجرای برنامه مقادیر موجود در متغیرها را چک کنید.ویژوال استودیو برنامه شما را  break pointشده، 

ف( را برطرف می کند ،همچنین دارای ابزارهای طراحی برای ساخت مانند بزرگ یا کوچک نوشتن حرو)خطایابی می کند و حتی خطاهای کوچک 

 ییک رابط گرافیکی است که بدون ویژوال استودیو برای ساخت همچین رابط گرافیکی باید کدهای زیادی نوشت.با این برنامه های قدرتمند بازده

 .یی می شودشما افزایش می یابد و در وقت شما با وجود این ویژگیهای شگفت انگیز صرفه جو

 Visual Studio Professional است. این نسخه به دو نسخه Visual Studio 2017 در حال حاضر آخرین نسخه ویژوال استودیو

گرانقیمت( تقسیم می شود و دارای ویژگی های متفاوتی هستند. خبر خوب برای توسعه ) Visual Studio Enterprise ارزان قیمت( و)

ن است که مایکروسافت تصمیم دارد که ویژوال استودیو را به صورت متن باز ارائه دهد. یکی از نسخه های ویژوال استودیو، دهندگان نرم افزار ای
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Visual Studio Community  می باشد که آزاد است و می توان آن را دانلود و از آن استفاده کرد.این برنامه ویژگیهای کافی را برای شروع

 کامل نیست و خالصه شده نسخه اصلی است. به هر حال استفاده از (Community) این نسخه ختیار شما قرار می دهد.در ا #Cبرنامه نویسی 

Visual Studio Community که جایگزین Visual Studio Express  شده و به نوعی همان نسخهVisual Studio Professional 

 .است، برای انجام تمرینات این سایت کافی است

Visual Studio Enterprise 2017 دارای محیطی کاملتر و ابزارهای بیشتری جهت عیب یابی و رسم نمودارهای مختلف است که در 

Visual Studio Community  وجود ندارند. ویژوال استودیو فقط به سی شارپ خالصه نمی شود و دارای زبانهای برنامه نویسی دیگری از جمله

د.رابط کاربری سی شارپ و ویژوال استودیو بسیار شبیه هم است و ما در این کتاب بیشتر تمرینات را با استفاده از سی ویژوال بیسیک نیز می باش

 .شارپ انجام می دهیم

 دانلود و نصب ویژوال استودیو

را آموزش دهیم. در جدول زیر لیست نرم افزارها  Visual Studio Community 2017 نحوه دانلود و نصب نرم افزار خواهیممیدر این درس 

 : آمده است 0271و سخت افزارهای الزم جهت نصب ویژوال استودیو 

 سخت افزار سیستم عامل

Windows 10 1.6 GHz or faster processor 

Windows 8.1 1 GB of RAM (1.5 GB if running on a virtual machine) 

Windows 8 4 GB of available hard disk space 

Windows 7 Service Pack 1 5400 RPM hard disk drive 

Windows Server 2012 R2 
DirectX 9-capable video card that runs at 1024 x 768 or higher 

display resolution 

Windows Server 2012  

Windows Server 2008 R2 SP1  

 Visual Studio Community 2017 دانلود

Visual Studio Community 2017  آن را از لینک زیر دانلود کنید توانیدمیبه صورت آزاد در دسترس است و : 

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx 

 Visual Studio Community با کلیک بر روی لینک باال صفحه ای به صورت زیر ظاهر می شود که در داخل این صفحه می توان با کلیک بر روی

 : آن را دانلود کرد 2017

https://www.visualstudio.com/en-us/downloads/download-visual-studio-vs.aspx
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را ذخیره  vs_community.exe از شما می خواهد که فایلی با نامیک صفحه به صورت زیر باز می شود و  Download بعد از کلیک بر روی گزینه

 : کنید

 

 Visual Studio Community 2017) آغاز می شود Visual Studio Community 2017 با ذخیره و اجرای این فایل مراحل نصب

 : (گیگابایت حجم دارد و برای دانلود آن به یک اینترنت پر سرعت دارید 3حدود 
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از گذراندن دو صفحه باال صفحه ای به صورت زیر باز می شود که در آن نسخه های مختلف ویژوال استودیو به شما نمایش داده می شود. بر بعد 

 : کلیک کنید Visual Studio Community روبروی Install روی گزینه

 

 

 : مرحله نصب شروع می شود Install بعد از کلیک بر روی دکمه
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 : ام مرحله باال صفحه ای به صورت زیر باز می شودبعد از اتم

 

 :کلیک کنید Modify کلیک کنید و گزینه های زیر را تیک بزنید و سپس بر روی دکمه Modify در صفحه باال بر روی گزینه
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 .بعد از این مرحله ویژوال استودیو به صورت کامل نصب شده و شما می توانید از آن استفاده کنید

  

 Visual Studio Community کار باشروع 

 : برنامه ویژوال استودیو را اجرا کرده و منتظر بمانید تا صفحه آن بارگذاری شود
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کانت مایکروسافت باشید می توانید تغییراتی که در ویژوال استودیو می دهید را در فضای ابری ذخیره کرده و اگر آن را در امپیوتر ک اگر دارای یک ا

د، می توانید با وارد شده به اکانت خود، تغییرات را به صورت خودکار بر روی ویژوال استودیویی که تازه نصب شده اعمال کنید. دیگر نصب کنی

 : رد کنید Not now, maybe later البته می توانید این مرحله را با زدن دکمه

 

را انتخاب می  Blue کی را انتخاب کنید. من به صورت پیشفرض ظاهرشما می توانید از بین سه ظاهر از پیش تعریف شده در ویژوال استودیو ی

 : کنم ولی شما می توانید بسته به سلیقه خود، ظاهر دیگر را انتخاب کنید

 

 : صفحه ای به صورت زیر ظاهر می شود Start Visual Studio بعد از زدن دکمه
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 برنامه به صورت زیر نمایش داده می شود که نشان از نصب کامل آن دارد صفحه اصلی Visual Studio Community بعد از بارگذاری کامل

: 

 

 قانونی کردن ویژوال استودیو 
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Visual Studio Community 2017  رایگان است. ولی گاهی اوقات ممکن است با پیغامی به صورت زیر مبنی بر منقضی شدن آن مواجه

 :شوید

 

کانت ندارید، می  Signin د، بر روی دکمههمانطور که در شکل باال مشاهده می کنی کلیک می کنید تا وارد اکانت مایکروسافت خود شوید. اگر ا

 : توانید از لینک زیر یک اکانت ایجاد کنید

goo.gl/hMPYnE 

ن گزینه صفحه ای به کلیک می کنیم. با کلیک بر روی ای Singin بعد از ایجاد اکانت همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید، بر روی گزینه

 : کلیک کنید Singin صورت زیر ظاهر می شود که از شما مشخصات اکانتتان را می خواهد، آنها را وارد کرده و بر روی گزینه
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 : ه شودتپنجره ای به صورت زیر نمایش داده می شود، منتظر می مانید تا پنجره بس Signin با کلیک بر روی گزینه

 

باال، پنجره ای به صورت زیر ظاهر می شود که مشخصات اکانت شما در آن نمایش داده می شود، که نشان از ورود موفقیت با بسته شدن پنجره 

 : کلیک کنید Check an updated license آمیز شما دارد. در این صفحه بر روی گزینه
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نمایش داده می شود و به این  we have updated your license successfully با کلیک بر روی این گزینه بعد از چند ثانیه پیغام

 : صورت ویژوال استودیو قانونی می شود
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 به ویژوال استودیو خوش آمدید

های یبه شما مطالبی آموزش دهیم. الزم است که با انواع ابزارها و ویژگ استودیومختلف محیط ویژوال های باره قسمتخواهیم درمی در این بخش

 : را اجرا کنید استودیواین محیط آشنا شوید. برنامه ویژوال 

 

 : شویممی استودیوبعد از اینکه صفحه باال بسته شد وارد صفحه آغازین ویژوال 

 

 .توضیح خواهیم داد آنهاشده که در مورد بندی طبقه این صفحه بر طبق عناوین خاصی
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 (Menu Bar) منو بار

با کلیک بر روی هر منو دیگر منوهای وابسته  است.ها شامل منوهای مختلفی برای ساخت، توسعه، نگهداری، خطایابی و اجرای برنامه ،(7منو بار )

ال به عنوان مث شوند.می مختلفی است که فقط در شرایط خاصی ظاهرهای مبه این نکته توجه کنید که منوبار دارای آیت شوند.می به آن ظاهر

 : منوها آمده استهای یدر صورتی نشان داده خواهند شد که پروژه فعال باشد. در زیر برخی از ویژگ Project نویمهای مآیت

 منو توضیح

  File .باشدمی آنهاو خروج از ها شامل دستوراتی برای ساخت پروژه یا فایل، باز کردن و ذخیره پروژه

  Edit .باشدمی جایگزینی و پیدا کردن یک مورد خاصشامل دستوراتی جهت ویرایش از قبیل کپی کردن، 

  View د.آیتمی اضافه کنی toolbarهای مبیشتری باز کرده و یا به آیتهای دهد تا پنجرهمی به شما اجازه

  Project  .کنیدمی است که شما بر روی آن کارای هشامل دستوراتی در مورد پروژ

  Debug .دهدمی زدایی و اجرای برنامه رااشکال ، به شما اجازه کامپایل

  Data  .باشدها میسیشامل دستوراتی برای اتصال به دیتاب

  Format  .باشدمی شامل دستوراتی جهت مرتب کردن اجزای گرافیکی در محیط گرافیکی برنامه

  Tools  .باشدمی و ویژوال استودیوشارپ سی برای ویژوال …شامل ابزارهای مختلف، تنظیمات و 

  Window  .دهدمی راها به شما اجازه تنظیمات ظاهری پنجره

  Help .باشدمی شامل اطالعاتی در مورد برنامه ویژوال استودیو

 (Toolbarsنوار ابزار )

Toolbar (0،)  قرار دارند منوهابه طور معمول شامل همان دستوراتی است که در داخل. Toolbar کند. هر دکمه درمی عمل همانند یک میانبر 

Toolbar بر  وساتوانید با نشانگر ممی ،شک داشتیدها دهد. اگر در مورد عملکرد هر کدام از این دکمهمی دارای آیکونی است که کاربرد آنرا نشان

ی هستند و تحت شرایط برخی از دستورات مخف نشان داده شود. (tool tip) روی آن مکث کوتاهی بکنید تا کاربرد آن به صورت یک پیام

دستورات بیشتری  View > Toolbarsو یا از مسیر  Toolbarتوانید با کلیک راست بر روی منطقه خالی از می همچنین شوند.می خاص ظاهر

سمت  .شوندمی ظاهر آنهادیگر دستورات وابسته به  آنهاکوچکی هستند که با کلیک بر روی های دارای فلشها به آن اضافه کنید. برخی از دکمه

 .دهدمی به شما اجازه جا به جایی آن را Toolbar چپ هر
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 (Start Page) صفحه آغازین

Start Page (0)، توانید آن را درمیاید ایجاد کردهای ههمچنین اگر از قبل پروژ .گیردمی قراراستفاده ، مورد برای ایجاد یک پروژه و باز کردن 

Recent Projects آینده توضیحات های سبعدی در در هایبخشتوضیح داده شد در مورد  استودیوبخشهای مهم ویژوال . کنید مشاهده و اجرا

 .بیشتری خواهیم داد

 ویژوال استودیو درگردشی 

Visual Studio Community دهید با روند. اجازه می از تعداد زیادی پنجره و منو تشکیل شده است که هر کدام برای انجام کار خاصی به کار

 .یک پنجره فرم ایجاد کنید  File > New Project مسیرآشنا شویم. از ها تبا این قسماستودیو محیط ویژوال  نفوذ بیشتر در

 

 .به شکل زیر نمایش داده خواهد شدای هپنجر
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و بر روی دکمه  کنیممی وژه انتخابو یک اسم برای پر Windows Forms Applicationگزینه  ،همانطور که در شکل باال نشان داده شده است

OK کنیم تا صفحه زیر نمایان شودمی کلیک : 

 

 (Design) صفحه طراحی

گرافیکی بین کاربر و کامپیوتر هستند و محیط های طویندوزی رابهای مویندوزی شما است. فرهای ماین صفحه در حکم یک ناحیه برای طراحی فر

به فرمتان اضافه  …و ها برچسب، هامانند دکمههایی لتوانید کنتر می است. شما در این صفحه GUIویندوز نمونه بارزی از یک رابط گرافیکی یا 
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ابتدا  شودمی ویندوزی آمده است. اما توصیههای مفر گرا در فصل ءشینویسی برنامه وها لویندوزی و کنتر های مجزییات بیشتر در مورد فر کنید.

 .را مطالعه کنیدنویسی برنامه مبانی

 (Solution Explorer) مرورگر پروژه

ممکن است این  دهد.می که توسط شما ساخته شده است را نشانای برنامه Solution دهد. یکمی مربوط به آن را نشانهای لپروژه و فای

گربرنامه یک پروژه   Viewتوانید از مسیر می شودنمیدر صفحه شما نمایش داده  Solution Explorer ساده یا یک پروژه چند بخشی باشد. ا

> Other Windows > Solution Explorer  و یا با کلیدهای میانبرCtrl+Alt+L  آنرا نمایان کنید. اگر چندین پروژه در حال اجرا هستند

را که فعال ای هشود. اگر بخواهید پروژمی باشد و هنگام اجرای برنامه اجرامی نشان داده شده پروژه فعال (Bold) که با خط برجستهای هپروژ

. را انتخاب نمایید  Set as StartUp Project گزینهکلیک راست کنید و سپس  Solution Explorer نام پروژه در نیست اجرا کنید، بر روی

Solution Explorer  زیر یکSolution  و فولدرهای مربوط به خود استها لدهد. هر پروژه شامل فایمی پروژه را نشان 0با. 
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 (Properties) پنجره خواص

 

دهد. اگر این می پروژه و کنترل را نشان، فایل، انتخاب شده اعم از فرمآیتم  خواص و رویدادهای مختلف هر ،(Properties) پنجره خواص

آنرا ظاهر کنید. در مورد خواص  F4یا کلید میانبر   View > Other Windows > Properties Window مسیرتوانید از می پنجره مخفی است

دهند. به عنوان مثال یک ماشین دارای خواصی می را نشان ءو صفات اشیاها یویژگ، هاتخاصی. آینده مفصل توضیح خواهیم دادهای سدر در

 ،انتخاب کنید SolutionExplorer ل است. اگر یک فرم یا کنترل را در صفحه طراحی و یا یک پروژه یا فایل را درسرعت، اندازه و مد، مانند رنگ

باشد. یک می این پنجره همچنین دارای رویدادهای مربوط به فرم یا کنترل انتخاب شده نمایش داده خواهد شد. آنهاوط به پنجره خواص مرب

 کلیک و یا متنی را در داخل جعبه متن (button) مانند وقتی که بر روی دکمه .آیدمی در شرایط خاصی پیشاتفاقی است که  (event) رویداد

(text box) کنیم. کمبو باکسمی اصالح (combo box)  حرفشکل باال که با A  مورد  ءدهد که شیمی نشان داده شده است به شما اجازه

ا روی فرم بسیار کوچک یهای لانتخاب کنید. این کار زمانی مفید است که کنتر  ،اص آنرا تغییر دهیدخواهید خومی را که (…نظرتان )دکمه، فرم و

در شرایط خاصی ها برخی از این دکمه .(B) مفیدی قرار دارندهای سخت باشد. در زیر کمبو باکس باال دکمه آنهابه هم نزدیک بوده و انتخاب 

 کند که پیشنهادمی دومین دکمه خواص را بر اساس حروف الفبا مرتبو  مختلفهای را بر اساس دسته ءدکمه اول خاصیت اشیا شوند.می فعال

رم شود که یک کنترل یا یک فمی کنیم از این دکمه برای دسترسی سریع به خاصیت مورد نظرتان استفاده کنید. سومین دکمه هم وقتی ظاهرمی

دهد. چهارمین دکمه )که به شکل می یا کنترل انتخاب شده را شما اجازه دسترسی به خواص فرم و را در محیط طراحی انتخاب کنیم. این دکمه به

ها تدهد. در پایین شکل باال توضیحات کوتاهی در مورد خاصیمی نشانیا کنترل انتخاب شده را  نمایش داده شده( رویدادهای فرم و جرقهیک 

در ستون سمت چپ نام رویداد یا خاصیت و در  خواص و رویدادها است. شامل (C) خواص شود. بخش اصلی پنجرهمی نشان داده رویدادهاو 

قرار دارد که توضیحاتی درباره خواص و رویدادها در آن  (D) آمده است. در پایین پنجره خواص جعبه توضیحات آنهاستون سمت راست مقدار 

 .شودمی نمایش داده

 استودیو ویژوال ظاهرتغییر 
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توانید به دلخواه آن را تغییر دهید. برای این کار بر روی نوار می را دوست نداشته باشید،شارپ سی و یا ظاهر برنامه ویژوالها پنجرهاگر موقعیت 

 :یدآ کشید تا پنجره به شکل زیر به حالت شناور درمی کلیک کرده و آنرا (title bar) عنوان

 

شود و شما را در قرار دادن پنجره در می فلشی با چهار جهت( ظاهر)کشید یک راهنما می و آن رااید در حالی که هنوز بر روی پنجره کلیک کرده

جا که پنجره قرار است در آنای همنطق توانید پنجره را در باالترین قسمت محیط برنامه قرار دهید.می کند. به عنوان مثال شمامی محل دلخواه کمک

 :آیدمی قرار بگیرد به رنگ آبی در
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دهد پنجره انتخاب می مختلفی است که به شما اجازههای پنجره در قسمت باالی محیط قرار داده شده است. راهنمای صلیب شکل حاوی جعبه

قسمت صلیب در ترین را انتخاب و آنرا به چپ Properties پنجرهقرار دهید. به عنوان مثال  استودیوشده را در محل دلخواه محیط ویژوال 

 : گیردمی قرار Design View کنید که پنجره مذکور در سمت چپ پنجرهمی ه نمایش داده شده نزدیک و رها کنید، مشاهدهپنجر

 

 Properties رهپنجعنوان یک تب به توانید به می شود که در مثال باال شمامی دکشیدن پنجره به مرکز صلیب راهنما باعث ترکیب آن با پنجره مقص

 .دست پیدا کنید
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شود. با کشیدن می بکشید، یک صلیب راهنمای دیگر نشان داده Solution Explorer را روی پنجره Properties اگربه عنوان مثال پنجره

 .قرار خواهد گرفت Solution Explorer زیر پنجره ،Properties پنجره به قسمت پایینی صلیب پنجره
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 autohide همچنین دارای خصوصیتی به نام استودیوآید. ویژوال می در آنجا قرار بگیرد به رنگ آبی درخواهید پنجره می قسمتی از محیط برنامه که

 .باشدمی close کند. هر پنجره دارای یک آیکون سنجاق مانند نزدیک دکمهمی را مخفیها است که به صورت اتوماتیک پنجره

 

توقف یا بر  آنهاوس بر روی اتوان با مها میفعال شود. برای دسترسی به هر یک از پنجره auto-hide قابلیتبر روی این آیکون کلیک کنید تا 

 .کلیک کردشارپ سی کنار محیط ویژوالهای روی تب

 
 

 .کافیست پنجره را انتخاب کرده و دوباره بر روی آیکون مورد نظر کلیک کنیدها برای غیر فعال کردن این ویژگی در هر کدام از پنجره
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 آیکون افقی بود بدین معناست که ویژگی فعال و اگر شکل آن عمودی بود به معنای غیر فعال بود ویژگی ه این نکته توجه کنید که اگر شکلب

auto-hide باشدمی. 

 

 ساخت یک برنامه ساده

خواهم می در این درس دهد.می کنسول نمایشاین برنامه یک پیغام را در محیط  بنویسیم.شارپ سی اجازه بدهید یک برنامه بسیار ساده به زبان

 File > New مسیررا اجرا کنید. از  Visual Studio Communityرا توضیح دهم. برنامه شارپ سی ساختار و دستور زبان یک برنامه ساده

Project  ل شک) کنیدرا انتخاب و آن را ایجاد  تانپروژهخواهد نام می شوید که از شمامی یک پروژه جدید ایجاد کنید. حال با یک صفحه مواجه

 (:زیر

 

تحت ای برنامه Console Application . یکبگذارید MyFirstProgram را تانپروژهو نام  کردهرا انتخاب  Console Application گزینه

نویسی رنامهب کنسول بنویسید تا بیشتر با مفهومباشد. بهتر است برنامه خود را در محیط می وز است و فاقد محیط گرافیکیدداس در محیط وین

. را آموزش خواهیم داد آنبرنامه نویسی در محیط ویندوز و بخش بصری  به پایان رسید،شارپ سی بعد از اینکه آموزش مبانی زبان آشنا شوید.
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، هاستپروژهاز ای همجموع solution یک د.کنمی در یک فولدر موقتی ایجاد solutionیک  Visual Studioبرنامه ، OKبعد از فشردن دکمه 

وابسته های لو فایها باشد و شامل جزییاتی در مورد پروژهمی sln دارای پسوند solutionفایل  باشد.می اما در بیشتر تمرینات شامل یک پروژه

وابسته های لو فایها شامل جزییاتی در مورد پروژهباشد که آن نیز می csproj. پروژه جدید همچنین حاوی یک فایل با پسوند باشد.می به آن

 .خواهیم شما را با محیط کد نویسی آشنا کنیممی باشد. حالمی به آن

 

 در نتیجه تشخیص .شوندمی کدها در محیط کدنویسی به صورت رنگی تایپ کنیم.می محیط کدنویسی جایی است که ما کدها را در آن تایپ

( شامل لیست 0اید، منوی وسط )شماره که ایجاد کردهای هشامل نام پروژ (7)شماره  کند. منوی سمت چپمی بخشهای مختلف کد را راحت

نگران . باشدمی …انواع شمارشی و، ساختارها، هاکالسشامل اعضای  (0انواع شمارشی و منوی سمت راست )شماره ، ساختارها ،هاکالس

هستند. در   cs.دارای پسوندشارپ سی دارای کد درهای لرا در فصول بعد توضیح خواهم داد. همه فای آنهااصطالحاتی که به کار بردیم نباشید 

 : را پاک کنید و کدهای زیر را در محل کدنویسی بنویسید آنهامحل کد نویسی کدهایی از قبل نوشته شده که برای شروع شما 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

namespace MyFirstProgram  
{ 
    class Program  
    { 
        static void Main()  
        {  
             System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
        } 
    }  
} 
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 شارپسیساختار یک برنامه در 

 ر زبانه نمایش یک پیغام در صفحه نمایش است. ،مثال باال ازبنویسید. هدف شارپ سی در توانیدمی است که شماای برنامه ترینمثال باال ساده

 (namespace) دارای قواعدی برای کدنویسی است. اجازه بدهید هر خط کد را در مثال باال توضیح بدهیم. در خط اول فضای نامنویسی برنامه

ح آینده توضیهای سباره فضای نام در دردر کند.می جلوگیریها مناتعریف شده است که شامل کدهای نوشته شده توسط شما است و از تداخل 

یک زبان ساخت یافته است که شارپ سی رود.می آکوالد برای تعریف یک بلوک کد به کار نوشته شده است. ({)در خط دوم آکوالد  .خواهیم داد

همه کدهای نوشته  نیز باشد. (}) باید دارای یک آکوالد بستهشارپ سی در ({) هر آکوالد باز باشد.می شامل کدهای زیاد و ساختارهای فراوانی

آینده توضیح های لدر فص هاکالسباره در یک کالس تعریف شده است. 0در خط  .یک بلوک کد یا بدنه فضای نام است 72تا خط  0شده از خط 

 خواهیم داد.

 ()Main متد 3باشد. خط می 1تا  1نوشته شده از خط  کدهایدنه کالس شامل ب در مثال باال کدهای شما باید در داخل یک کالس نوشته شود.

باره متد و نحوه صدا زدن آن در در شوند که متد را صدا بزنیم.می شود. هر متد شامل یک سری کد است که وقتی اجرامی یا متد اصلی نامیده

 و ()Main متد این بدان معناست که ابتدا تمام کدهای داخل است. نقطه آغاز اجرای برنامه ()Main متد فصول بعدی توضیح خواهیم داد.

و سایر متدها دارای آکوالد و کدهایی در  ()Main متد در فصول بعدی توضیح خواهیم داد. ()Main متد درباره شود.می سپس بقیه کدها اجرا

 سمیکالناگر  شود.می ختم (;) سمیکالنبه یک شارپ سی ط کد درهر خ شوند که متدها را صدا بزنیم.می باشند و وقتی کدها اجرامی آنهاداخل 

 : به صورت زیر استشارپ سی شود. مثالی از یک خط کد درمی برنامه با خطا مواجه ،در آخر خط فراموش شود

System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 

برای چاپ یک رشته  ()WriteLine متداز  دهد.می را در صفحه نمایش نشان !Welcome to Visual C# Tutorialsاین خط کد پیغام 

 Welcome to Visual“:  مانند ،محصور شده است (“) یک رشته گروهی از کاراکترها است که به وسیله دابل کوتیشن شود.می استفاده

C# Tutorials!”. 

 Console کالساست که در داخل  ()WriteLine متددر کل مثال باال نحوه استفاده از  باشد. …عدد، عالمت یا  تواند یک حرف،می یک کاراکتر

شارپ سی آینده آمده است.های سدهد. توضیحات بیشتر در درمی قرار دارد را نشان MyFirstProgram نامکه آن نیز به نوبه خود در داخل فضای 

اما اینکار خواندن و اشکال زدایی برنامه  توانید همه برنامه را در یک خط بنویسید.می بنابراین شما گیرد.می فضای خالی و خطوط جدید را نادیده

 : به مثال زیر توجه کنید در پایان هر خط کد است. سمیکالنفراموش کردن نویسی برنامه کند. یکی از خطاهای معمول درمی را مشکل

System.Console.WriteLine( 
    "Welcome to Visual C# Tutorials!"); 

 :گیردمی گیرد. اما از کد زیر ایرادنمیگیرد و از کد باال اشکال می فضای خالی باال را نادیده شارپسی

System.Console.WriteLine(; 
    "Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
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چون دو خط کد مربوط به یک برنامه هستند و شما فقط باید یک  ،شودمی برنامه با خطای نحوی مواجه آخر خط اول توجه کنید. سمیکالنبه 

 و  MAN مثالیعنی به طور  به بزرگی و کوچکی حروف حساس است.شارپ سی در آخر آن قرار دهید. همیشه به یاد داشته باشید که سمیکالن

man  کدهای مثال  خواهیم داد.  حآینده توضیهای سکه در درو توضیحات از این قاعده مستثنی هستند ها با هم فرق دارند. رشتهشارپ سی در 

 : شوندنمیشوند و اجرا می زیر با خطا مواجه

system.console.writeline("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
SYSTEM.CONSOLE.WRITELINE("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
sYsTem.cONsoLe.wRItelIne("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 

 : بدون خطا است کامال  کند. اما کد زیر می تغییر در بزرگی و کوچکی حروف از اجرای کدها جلوگیری

System.Console.WriteLine("WELCOME TO VISUAL C# TUTORIALS!"); 

 .همیشه کدهای خود را در داخل آکوالد بنویسید

{ 
   statement1; 
} 

ن کدها نشان دادشارپ سی مهمهای یکه کدنویسی شما بهتر به چشم بیاید و تشخیص خطاها راحت تر باشد. یکی از ویژگ شودمی این کار باعث

 .است مؤثرکند و این در خوانایی برنامه بسیار می بدین معنی که کدها را به صورت تو رفتگی از هم تفکیک .به صورت تو رفتگی است

 ذخیره پروژه و برنامه

توانید می استفاده کنید. همچنین Ctrl+Shift+S میانبربروید یا از کلیدهای   File > Save All مسیرتوانید به می یره پروژه و برنامهبرای ذخ

یا از  رفته File > Save (FileName) توانید به مسیرمی کلیک کنید. برای ذخیره یک فایل ساده بر روی شکل  Toolbar قسمتاز 

کلیک کنید. برای باز کردن یک پروژه یا  بر روی شکل  Toolbar قسمتتوانید از می استفاده کنید. همچنین Ctrl+S میانبرکلیدهای 

سپس به محلی که پروژه در آنجا ذخیره شده  کلیک کنید. toolbar در یا بر روی آیکون و را انتخاب  Openگزینه  File منویبرنامه از 

 .را باز کنید  csproj.با پسوندای هیا پروژ sln پسوندو فایلی با  رفته

 کامپایل برنامه

 Build گزینه Debugشوند. برای کامپایل برنامه از منوی می ابتدا به زبان میانی ترجمه ،را اجرا کنیم آنهاذکر شد که کدهای ما قبل از اینکه  قبال  

Solution  دکمهرا انتخاب کنید یا F6 داخلهای کار همه پروژه. این دهیدرا بر روی صفحه کلید فشار solution کند. برای کامپایل می را کامپایل

کنید.  را انتخاب buildگزینه  شدهو بر روی آن قسمت راست کلیک کرده و از منوی باز  رفته Solution Explorer به solution ازیک قسمت 

 : مانند شکل زیر
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 اجرای برنامه

 دو راه برای اجرای برنامه وجود دارد کند.می به صورت اتوماتیک کدهای ما را به زبان میانی کامپایلشارپ سی کنیممی وقتی ما برنامه مان را اجرا

: 

 زدایی اشکال با همراه اجرا (Debug) 

 زدایی اشکال بدون اجرا (Non-Debug) 

شود و شما با زدن می برنامه اجرا سریعا   Non-Debug حالتبا اجرای برنامه در  گیرد.می اجرای بدون اشکال زدایی برنامه، خطاهای برنامه را نادیده

 گزینه Debug منویتوان از می مخفی است و برای استفاده از آن Non-Debug حالتدر حالت پیش فرض  شوید.می یک دکمه از برنامه خارج

Start Without Debuging ترکیبی های را انتخاب کرد یا از دکمهCrl + F5 استفاده نمود: 

Welcome to Visual C# Tutorials! 
Press any key to continue . . . 

آید و فقط نشان دهنده آن است که برنامه در نمیخروجی به حساب جزء  …Press any key to continueبه این نکته توجه کنید که پیغام 

آسان تر است و به  Debug Mode حالتخارج شوید. دسترسی به توانید با زدن یک کلید از برنامه می اجرا شده است و شما Non-Debug حالت

های سشود که در درمی استفادهها شوند. از این حالت برای رفع خطاها و اشکال زدایی برنامهمی در این حالت اجراها برنامهفرض پیش صورت

 آینده توضیح خواهیم داد.

 حالتشوید استفاده کنید. برای اجرای برنامه با می برنامه در مواقعی که با خطا مواجه Help قسمتو  Break Points ازتوانید می شما همچنین

Debug Mode منویتوانید از می Debug گزینه Start Debugging  دکمهرا انتخاب کرده و یا F5 توانید بر روی شکل می را فشار دهید. همچنین

برای جلوگیری  شود.می ناپدید فورا  تفاده کنید برنامه نمایش داده شده و اس Debug Mode حالتاگر از  ک کنید.کلی toolbar در

برای توقف برنامه و گرفتن ورودی از کاربر جهت خروج از برنامه  ()System.Console.ReadKey متدتوانید از کالس و می از این اتفاق شما

 (.آینده توضیح خواهیم دادهای ساستفاده کنید )درباره متدها در در

namespace MyFirstProgram 
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{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
            System.Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

کند، به سادگی و با می کنید که برنامه متوقف شده و از شما در خواست ورودیمی کنیم. مشاهدهمی اجرا Debug Mode حالتحال برنامه را در 

 اضافیتا نیازی به نوشتن کد  امکردهبه این علت استفاده  Non-Debug حالتاز برنامه خارج شوید. من از  Enter دکمهزدن 

Console.ReadKey() .از این به بعد هر جا ذکر شد که برنامه را اجرا کنید برنامه را در حالت  نباشدNon-Debug .وقتی به مبحث  اجرا کنید

 .کنیممی استفاده Debug حالترسیدیم از  استثناءها

 وارد کردن فضای نام در برنامه

کنید. در برنامه فوق ما یک فضای نام در برنامه مان می ادهاستف آنهااز  تانبرنامهدر برگیرنده کدهایی است که شما در  (Namespace) فضای نام

است که شامل  System فضای نام، باشد. یکی از این فضاهای نامیمی دارای هزاران فضای نامنت دات داریم، اما MyFirstProgram نامبا 

 .آن در برنامه باال استفاده کردیم در این فضای نام قرار داردکه ما از  Console روند. کالسمی به کار #C کدهایی است که در یک برنامه ابتدایی

System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
System.Console.ReadKey(); 

دهد که می به ما اجازهنت دات اینکه قبل از استفاده از هر کالس ابتدا فضای نام آن را مانند کد باال بنویسیم کمی خسته کننده است. خوشبختانه

 : در ابتدای برنامه وارد نماییم using برای جلوگیری از تکرار مکررات، فضاهای نامی را که قرار است در برنامه استفاده کنیم با استفاده از دستور

using namespace; 

ه به جای آنکه به صورت زیر ابتدا نام فضای نام و سپس نام کالس را دهد. در نتیجمی دستور باال نحوه وارد کردن یک فضای نام در برنامه را نشان

 : بنویسیم

System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

 : فضای نام را با دستوری که ذکر شد وارد برنامه کرده و کد باال را به صورت خالصه شده زیر بنویسیم توانیممی

Console.WriteLine("Hello World!"); 

 یهبرنامشوند، پس می در ابتدای برنامه و قبل از همه کدها نوشته عموما  شوند می که باعث وارد شدن فضاهای نامی به برنامه using دستورات

 : توان به صورت زیر نوشتمی این درس را

using System; 
 
namespace MyFirstProgram 
{ 
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    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

به صورت کم  آنها را 0271هنگامی که یک برنامه در ویژوال استودیو ایجاد می کنید، اگر وجود برخی از فضاهای نام الزامی نباشد، ویژوال استودیو 

 : رنگ نمایش می دهد، و شما می توانید بدون هیچ مشکلی این فضاهای نام را پاک کنید

 

 ردر نسخه های قبلی ویژوال استودیو هم برای پاک کردن فضاهای نام غیر قابل استفاده، ابتدا بر روی یکی از آنها راست کلیک کرده و سپس ب

 : کلیک کنید Remove and Sort Usings روی
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 : اگر از کالسی استفاده کنید که از قبل فضای نام مربوط به آن را وارد برنامه نکرده باشید در زیر آن کالس خط قرمز کشیده می شود

 

کالس با  مابرای رفع این مشکل، اگر از قبل نام فضای مربوطه را بلد باشید که باید آن را در قسمت فضای نام وارد کنید. در غیر اینصورت، بر روی ن

 : ظاهر شده و آن را به شما معرفی کند popup ماوس کمی مکث کنید تا یک پنجره
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 : در این صورت با کلیک بر روی آن، ویژوال استودیو به طور خودکار فضای نام را وارد برنامه می کند

 

 سهای آیندهرختار اولیه سی شارپ آشنا شدید در ددر مورد فضای نام در درس های آینده بیشتر توضیح می دهیم. حال که با خصوصیات و سا

 .مطالب بیشتری از این زبان برنامه نویسی قدرتمند خواهید آموخت
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 IntelliSense استفاده از

متدها  ،هاکالسسازد که به سرعت به می ما را قادر IntelliSense. اینتلی سنس باشد، Visual Studio مهمهای یشاید یکی از ویژگ

 را در داخل متد شود. کد زیرمی فعال فورا   IntelliSense وقتی که شما در محیط کدنویسی حرفی را تایپ کنید پیدا کنیم. دسترسی…و

Main() بنویسید. 

System.Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 

 .فعال شود  IntelliSense تااولین حرف را تایپ کنید 

 

IntelliSense توانید با زدن دکمه می شما دهد که بیشترین تشابه را با نوشته شما دارند.می لیستی از کلمات به شما پیشنهادTab  گزینه مورد

 .شویدمی شما با لیست پیشنهادی دیگری مواجه (.) نظرتان را انتخاب کنید. با تایپ نقطه

 

 مانند شکل باال. هر چه که به ،توضیحی در رابطه با آن مشاهده خواهید کرد ،کث کنیدمای هخواهید انتخاب کنید لحظمی کهای هاگر بر روی گزین

شروع می  W حرف که بافقط کلماتی  W ،IntelliSense مثال با تایپ حرف برای شود.می شوید لیست پیشنهادی محدود ترمی پایان کد نزدیک

 .دهدمی را نمایش ،شوند
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 .دهدمی محدودتر شده و فقط دو کلمه را نشانبیشتر لیست های با تایپ حرف

 

کافیست  IntelliSenseبرای ظاهر کردن  دهد.نمیهیچ چیزی را نمایش  ،پیدا کنداید نتواند چیزی را که شما تایپ کرده  IntelliSense اگر

مکان نما های توان با استفاده از دکمهمی د،برای انتخاب یکی از متدهایی که دارای چند حالت هستن را فشار دهید. Ctrl+Space ترکیبیدکمه 

حالت نمایش پیغام در  71کنید دارای می همانطور که در شکل زیر مشاهده ()Writeline متد مثال  را انتخاب کرد. ها ت)باال و پایین( یکی از حال

 .صفحه است

 

IntelliSense  در ویژوال استودیو هر جزء  .دهدمی نتیجه زمان نوشتن کد را کاهشدهد و در می به طور هوشمند کدهایی را به شما پیشنهاد

 : دارای یک آیکون منحصر به فرد می باشد. در زیر لیست آیکون های ویزوال استودیو آمده است

 آیکون مربوط به

 (Locals and Parameters) پارامترها و متغیرهای محلی
 

 (Constant) ثابت
 

 (Property) خاصیت
 

 (Event) رویداد
 

 (Field) فیلد
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 (Method) متد

 

 (Interface) رابط
 

 (Class) کالس
 

 (Structure) ساختار
 

 (Enum) نوع شمارشی
 

 (Delegate) نماینده
 

 (Namespace) فضای نام
 

 (Keyword) کلمه کلیدی
 

 (Code Snippet) کد کوتاه
 

 0271باال نباشید. آنها را در درس های آینده توضیح خواهیم داد. یکی از قابلیت های جدید که در ویژوال استودیو نگران اسامی ذکر شده در جدول 

هستند را در  S می باشد. فرض کنید که شما می خواهید همه کالس هایی دارای حرف IntelliSense اضافه شده است، مرتب کردن لیست

 : کلیک کنید IntelliSense ست بر روی آیکون کالس درلیست داشته باشید. برای این کار کافی

 

هستند، لیست می شوند. در زیر یکی دیگر از امکانات ویژوال  S همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید همه کالس هایی که دارای حرف

واقعا مخفف برخی کلمات یا عبارات در  ها در Code Snippet .ها هستند Code Snippetاستودیو که باعث راحتی در کدنویسی می شوند، 

 Tab را نوشته و سپس دو بار دکمه cw می توانید ;()System.Console.WriteLineویژوال استودیو هستند. مثال به جای نوشتن عبارت 

 : را بزنید تا ویژوال استودیو عبارت مذکور را برای شما کامل کند
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 : و در لینک زیر آمده استهای ویژوال استودی Code Snippet لیست

http://www.w3-farsi.com/?p=2973 

 رفع خطاها

 برند.می بینید حداقل از داشتن یک خطا رنجمی که امروزه هاییبرنامههمه  تقریبا   .شویممی با خطا مواجهنویسی برنامه بیشتر اوقات هنگام

 : سه نوع خطا وجود داردشارپ سی در .رنامه شما را با مشکل مواجه کنندتوانند بمی خطاها

 خطای کامپایلری

این بدین معنی است که شما قواعد کد نویسی  باشد.می شامل خطای دستور زبان خطاهاکند. این می این نوع خطا از اجرای برنامه شما جلوگیری

کنید که نه وجود دارد و نه ساخته شده است. می دیگر از موارد وقوع این خطا هنگامی است که شما از چیزی استفاده یکی .ایدنکردهرا رعایت 

استفاده از برنامه بوسیله برنامه دیگر نیز  یا اطالعات ناقص در مورد پروژه ممکن است باعث به وجود آمدن خطای کامپایلری شود.ها لحذف فای

 .ی از اجرای برنامه و ایجاد خطای کامپایلری شودممکن است باعث جلوگیر 

 خطاهای منطقی

اید ب آنهارفع این نوع خطاها بسیار سخت است چون شما برای یافتن  آید.می این نوع خطا در اثر تغییر در یک منطق موجود در برنامه به وجود

 در این حالت دهد.می کند ولی حاصل تفریق دو عدد را نشانمی جمع است که دو عدد راای برنامه از یک خطای منطقیای هنمون کد را تست کنید.

 .ت برنامه نویس عالمت ریاضی را اشتباه تایپ کرده باشدسممکن ا

http://www.w3-farsi.com/?p=2973
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 استثناء

دهد که کاربر یک ورودی نامعتبر به برنامه بدهد و می دهند که برنامه در حال اجراست. این خطا هنگامی رویمی این نوع خطاها هنگامی رخ

یط وقتی در مح دارای ابزارهایی برای پیدا کردن و برطرف کردن خطاها هستند.شارپ سی رنامه نتواند آن را پردازش کند. ویژوال استودیو و ویژوالب

 ویژوال استودیو تشخیص خطاهای ممکن قبل از اجرای برنامه است. زیر کدهایی که دارایهای یکدنویسی در حال تایپ کد هستیم یکی از ویژگ

 .شودمی خطای کامپایلری هستند خط قرمز کشیده

 

شما ممکن است با خط سبز هم مواجه شوید که نشان  کنید.می وس روی این خطوط توقف کنید توضیحات خطا را مشاهدهاهنگامی که شما با م

ا یک متغیر را تعریف کنید ولی در طول برنامه به عنوان مثال ممکن است شم دهند.می دهنده اخطار در کد است ولی به شما اجازه اجرای برنامه را

 (.آینده توضیح خواهیم دادهای ساز آن استفاده نکنید )در در

 

 

که در شکل زیر با فلش قرمز نشان داده شده است به شما  (لیست خطاها) ErrorList .دهیممی در باره رفع خطاها در آینده توضیح بیشتری

 View > Other Windows > Error توانید به مسیرمی Error List دهد. برای باز کردنمی را آنهاهشدارها و رفع ، امکان مشاهده خطاها

List بروید. 
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 .شودمی داده نمایش Error List کنید هرگاه برنامه شما با خطا مواجه شود لیست خطاها درمی همانطور که در شکل زیر مشاهده

 
 

دارای چندین ستون است که به  Error List .نمایش داده شده است Error List در آنهاهمراه با راه حل رفع  در شکل باال تعدادی خطا

 .دهندمی طور کامل جزییات خطاها را نمایش

 ستون توضیحات

  Description توضیحی درباره خطا

  File .فایلی که خطا در آن اتفاق افتاده است

  Line .خطاستشماره خطی از فایل که دارای 

  Column ستون یا موقعیت افقی خطا در داخل خط
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  Project  .که دارای خطاستای هنام پروژ

 : شویدمی روهاگر برنامه شما دارای خطا باشد و آن را اجرا کنید با پنجره زیر روب

 

. با ودنشان داده نشدیگر این پنجره به عنوان هشدار  شد،دفعات بعد که برنامه شما با خطا مواجه  تا ،زنیدبمربع کوچک داخل پنجره باال را تیک 

شود و شما باید خطاهای می اجرای برنامه متوقف NO با کلیک بر روی دکمه اما شود.می برنامه با وجود خطا نیز اجرا Yes ی دکمهکلیک بر رو

نشان دادن قسمتی از برنامه است که دارای  Error List مهم پنجرههای ینمایید. یکی دیگر از ویژگرا بر طرف   Error List پنجرهموجود در 

 .شودمی محل وقوع خطا نمایش داده، Error List با یک کلیک ساده بر روی هر کدام خطاهای موجود در پنجره خطاست.

 خطایابی و برطرف کردن آن 

وابسته به های مجانشین نا، Sampleکلمه آمده است.  آنهاو نحوه برطرف کردن  Error Listه در جدول زیر لیست خطاهای معمول در پنجر

 است: مثالشوید و در کل یک می مواجه آنهاخطاهایی است که شما با 

 خطا توضیح راه حل

 (;اضافه کردن یک سیمیکالن )
( قرار ;در پایان دستور عالمت سیمیکان )

 ایدنداده
expected; 

 را حذف یا تعریف کنید. sampleکلمه 

در کد شما نه تعریف شده  sampleکلمه 

 و نه وجود دارد

The name ‘sample’ does 

not exist in the current 

context. 

 نیستشارپ سی دستوراتجزء  کد .دستور را حذف کنید

Only assignment, call, 

increment, decrement, and 

new object expressions 

can be used as a 

statement. 

 مقدار دهی اولیه نشده sampleمتغیر  .قبل از استفاده از متغیر آن را مقدار دهی اولیه کنید
Use of unassigned local 

variable ‘sample’ 

 .ایجاد کنید sampleبه نام ، باید یک کالس یا فضای نام

 

تعریف  sampleنوع یا فضای نام متغیر 

 نشده است

The type or namespace 

name ‘sample’ could not 

be found (are you missing 
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a using directive or an 

assembly reference?) 

کد دارای  هایقسمتمطمئن شوید که متد در همه 

 .مقدار برگشتی است

که  ()MyMethodت که متد سبدین معنا

به عنوان متدی با مقدار برگشتی در نظر 

کد دارای  هایقسمتده در همه گرفته ش

 مقدار برگشتی نیست.

‘MyMethod()’: not all 

code paths return a value 

دو متغیر را ، با استفاده از متدهای تبدیل انواع به هم

 یکسان کنید.

 type1تواند به متغیر نمی type2متغیر 

 تبدیل شود.

Cannot implicitly convert 

type ‘type1′ to ‘type2′ 

 آینده آمده است.های سدر در آنهانگران یادگیری کلمات به کار رفته در جدول باال نباشید چون توضیح 

 توضیحات

رنامه نویسی( ب هایزبان)و بیشتر  شارپسیشاید بخواهید که متنی جهت یادآوری وظیفه آن کد به آن اضافه کنید. در  کنیدمیوقتی که کدی تایپ 

شی از کد و به عنوان بخ شوندمیاین کار را با استفاده از توضیحات انجام داد. توضیحات متونی هستند که توسط کامپایلر نادیده گرفته  توانمی

برای دیگران است.  ،هدف اصلی از ایجاد توضیحات، باال بردن خوانایی و تشخیص نقش کدهای نوشته شده توسط شما .شوندنمیمحسوب 

توضیحات را در باالی کد یا کنار آن بنویسید. از توضیحات برای مستند  توانیدمیدر مورد یک کد خاص، توضیح بدهید،  خواهیدمیفرض کنید که 

 : . در برنامه زیر نقش توضیحات نشان داده شده استشودمیسازی برنامه هم استفاده 

namespace CommentsDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            // This line will print the message hello world 
            System.Console.WriteLine("Hello World!"); 
        } 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Hello World! 

 Hello World چیست؟ با اجرای کد باال فقط جمله 1که وظیفه خط  کندمیاست که به کاربر اعالم  1یک توضیح درباره خط  1در کد باال، خط 

 : اندنوعتوضیحات بر سه  .گیردمیچون کامپایلر توضیحات را نادیده  شودنمیدر خروجی نمایش داده  1چاپ شده و خط 

// single line comment 

 

/* multi  
   line 
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   comment */ 

 

/// <summary> 
/// This is XML comments 
/// </summary> 

 شوندمی. این توضیحات با عالمت // شروع روندمیتوضیحات تک خطی همانگونه که از نامش پیداست، برای توضیحاتی در حد یک خط به کار 

گر دگیرنمیدر باال یا کنار کد قرار  معموال  . این نوع توضیحات آیدمیتوضیحات به حساب زء ج و هر نوشته ای که در سمت راست آن قرار بگیرد . ا

شروع و با /* پایان  /*. توضیحات چند خطی با شودمیتوضیح در باره یک کد به بیش از یک خط نیاز باشد از توضیحات چند خطی استفاده 

نامیده  XML توضیحات ،. نوع دیگری از توضیحاتشودمیتوضیحات محسوب جزء  قرار بگیرد. هر نوشته ای که بین این دو عالمت یابندمی

آینده در مورد  هایدرسو در  شودمی. از این نوع برای مستند سازی برنامه استفاده شوندمی. این نوع با سه اسلش )///( نشان داده شوندمی

 .توضیح خواهیم داد آنها

 کاراکترهای کنترلی

آید و یک رشته را با می یک حرف یا عدد آنهاشوند و به دنبال می ( شروع\کاراکترهای کنترلی، کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش )

 استفاده کرد: n\توان از کاراکتر کنترلی می دهند. برای مثال برای ایجاد یک خط جدید و قرار دادن رشته در آنمی فرمت خاص نمایش

System.Console.WriteLine("Hello\nWorld!"); 

Hello 
World! 

متد  دهد.می وس را به خط بعد برده و بقیه رشته را در خط بعد نمایشانشانگر م n\مشاهده کردید که کامپایلر بعد از مواجهه با کاراکتر کنترلی 

WriteLine()  کتر کنترلی  اضافه n\البته بدین صورت که در انتهای رشته یک کاراکتر کنترلی ، کندمی یک خط جدید ایجاد n\هم مانند کارا

 کند:می

System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

 کد باال و کد زیر هیچ فرقی با هم ندارند:

System.Console.Write("Hello World!\n"); 

کند. نمیدارد و خط جدید ایجاد می وس را در همان خط نگهادارد با این تفاوت که نشان گر م ()WriteLineکارکردی شبیه به  ()Writeمتد 

 دهد:می را نشان آنهاجدول زیر لیست کاراکترهای کنترلی و کارکرد 

 کاراکتر کنترلی عملکرد کاراکتر کنترلی عملکرد

 Form Feed \f '\ چاپ کوتیشن
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 n\ خط جدید \" چاپ دابل کوتیشن

 r\ سر سطر رفتن \\ بک اسلشچاپ 

 t\ حرکت به صورت افقی 0\ چاپ فضای خالی

 v\ حرکت به صورت عمودی a\ صدای بیپ

 u\ چاپ کاراکتر یونیکد b\ حرکت به عقب

برای چاپ بک  ،دهدها میمعنای خاصی به رشته \ عالمت از آنجاییکه کنیم.می ( استفاده\) اسلشما برای استفاده از کاراکترهای کنترلی از بک 

 ( استفاده کنیم:\\( باید از )\اسلش )

System.Console.WriteLine("We can print a \\ by using the \\\\ escape sequence."); 

We can print a \ by using the \\ escape sequence. 

 نشان دادن مسیر یک فایل در ویندوز است:، \\یکی از موارد استفاده از 

System.Console.WriteLine("C:\\Program Files\\Some Directory\\SomeFile.txt"); 

C:\Program Files\Some Directory\SomeFile.txt 

 کنیم:می استفاده \برای چاپ آن از " ،کنیممی استفادهها از آنجاییکه از دابل کوتیشن )"( برای نشان دادن رشته

System.Console.WriteLine("I said, \"Motivate yourself!\"."); 

I said, "Motivate yourself!". 

 کنیم:می استفاده\ ’ ( از‘همچنین برای چاپ کوتیشن )

System.Console.WriteLine("The programmer\'s heaven."); 

The programmer's heaven. 

 شود:می استفاده t\یجاد فاصله بین حروف یا کلمات از برای ا

System.Console.WriteLine("Left\tRight"); 

Left Right 

 شوند:می بیایند به اول سطر منتقل و جایگزین کاراکترهای موجود r\هر تعداد کاراکتر که بعد از کاراکتر کنترلی 

System.Console.WriteLine("Mitten\rK"); 

Kitten 
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برای چاپ  کند.می Mرا به ابتدای سطر برده و جایگزین حرف  Kحرف  ،کنترلی کاراکتر آمده است. r\بعد از کاراکتر کنترلی  Kدر مثال باال کاراکتر  مثال  

برای مثال  دهیم.می قرار u\کاراکتر را درست بعد از عالمت  72مقدار در مبنای ، u\استفاده کرد. برای استفاده از  u\توان از می کاراکترهای یونیکد

 را قرار دهیم مانند: 00A9مقدار  u\را چاپ کنیم باید بعد از عالمت  (©بخواهیم عالمت کپی رایت )اگر 

System.Console.WriteLine("\u00A9"); 

© 

 برای کاراکترهای یونیکد به لینک زیر مراجعه نمایید: 72برای مشاهده لیست مقادیر مبنای 

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm 

کتر کنترلی غیر مجاز برخورد کند، برنامه پیغام خطا رای چاپ افتد که برنامه نویس بمی بیشترین خطا زمانی اتفاق دهد.می اگر کامپایلر به یک کارا

 کند.می استفاده \\از  (\)اسلش 

 عالمت @

وقتی از کاراکترهای کنترلی در یک  تر و طبیعی تر ایجاد کنید.خواناای هکاراکترهای کنترلی را رد کرده و رشتدهد که می به شما اجازه عالمت @

استفاده کرده و دچار اشتباه  \از یک  \\به جای استفاده از دو عالمت   (\یک بک اسلش ) مثال  ممکن است برای تایپ  ،شودمی رشته استفاده

ر خواهید یک کاراکتر کنترلی را تایپ کنید، کاراکتمی کند که شمامی آمدن خطای کامپایلری شده و چون کامپایلر فکراین کار باعث به وجود  شوید.

 به مثال زیر توجه کنید:. آیدمی کند و چون کاراکتر کنترلی وجود ندارد خطا به وجودمی را پردازش \عالمت  بعد از

System.Console.WriteLine("I want to have a cat\dog as a birthday present."); //Error 

 .ایمکردهبرای اثبات گفته باال استفاده  (\)از بک اسلش  عمدا  استفاده شود ولی  cat/dogدر  (/)با وجودیکه بهتر است در مثال باال از اسلش 

کتر کنترلی وجود ندارد. d\گوید که کاراکتر کنترلی می کند و به شمامی کامپایلر خطا ایجاد زمانی وضعیت  قابل تشخیص نیست، چون چنین کارا

کتر بعد از بک اسلش کاراکتری باشد که هم  د:به مثال زیر توجه کنی کاراکترهای کنترلی.جزء  یک کلمه باشد و همجزء  بدتر خواهد شد که کارا

System.Console.WriteLine("Answer with yes\no"); 

Answer with yes 
o 

 استفاده از عالمت @ برای نادیده گرفتن کاراکترهای کنترلی

تفاده از اس کتر کنترلی استفاده کنید.ا خواهید از عالمت بک اسلش برای نشان دادن یک کارنمیاستفاده از عالمت @ زمانی مناسب است که شما 

 رار دهید.این عالمت بسیار ساده است و کافی است که قبل از رشته مورد نظر آن را ق

System.Console.WriteLine(@"I want to have a cat\dog as a birthday present."); 

I want to have a cat\dog as a birthday present. 

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm
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عداد دارای تها یچون دایرکتور  شود که شما بخواهید مسیر یک دایرکتوری را به عنوان رشته داشته باشید.می زمانی استفاده معموال  از عالمت @ 

 ( بهتر است.\\به جای دابل بک اسلش ) استفاده از عالمت @ طبیعتا  زیادی بک اسلش هستند و 

System.Console.WriteLine(@"C:\Some Directory\SomeFile.txt"); 

C:\Some Directory\SomeFile.txt 

 دابل کوتیشن استفاده کنید.توانید از دو می اگر بخواهید یک دابل کوتیشن چاپ کنید به سادگی

System.Console.WriteLine(@"Printing ""double quotations""..."); 

Printing "double quotations"... 

 شود.می از به کار بردن عالمت @ و کاراکترهای کنترلی به طور همزمان خودداری کنید چون باعث چاپ کاراکتر کنترلی در خروجی

 هارشتهاستفاده از عالمت @ برای نگهداری از قالب بندی 

کتر کنترلی های یکی دیگر از موارد استفاده از عالمت @ چاپ رشته  است. به عنوان مثال برای چاپ پیغام زیر: n\چند خطی بدون استفاده از کارا

C# is a great programming language and 
it allows you to create different 
kinds of applications. 

 چاپ جمله باال به صورت زیر است:های یکی از راه

Console.WriteLine("C# is a great programming language and\n" + 
"it allows you to create different\n" + 
"kinds of applications.");  

 کند و در مثال باال باعثمی مشاهده کردید خط جدید ایجاد قبال  اراکتر همانطور که در آخر هر جمله توجه کنید. این ک n\به نحوه استفاده از 

 ،راه دیگر برای نمایش مثال باال در چندین خط شود.می استفادهها شود که جمله به چند خط تقسیم شود. از عالمت + هم برای ترکیب رشتهمی

 :استفاده از عالمت @ است

Console.WriteLine(@"C# is a great programming language and 
it allows you to create different 
kinds of applications."); 

 فشار دهید. را Enterخواهید رشته در خط بعد نمایش داده شود دکمه می در این حالت کافیست که در هر جا که

 متغیرها

خود را در های توان آن را به عنوان یک ظرف تصور کرد که دادهمی در آن ذخیره کنید.توانید مقادیری را می مکانی از حافظه است که شما ،متغیر

توان متغیر را از دیگر می از طریق آن که هر متغیر دارای یک نام نیز هست. تواند پاک شود یا تغییر کند.می محتویات این ظرف .ایددادهآن قرار 

تواند توسط کاربر انتخاب شده باشد یا نتیجه می باشد کهمی همچنین دارای یک مقدار پیدا کرد.تشخیص داد و به مقدار آن دسترسی  متغیرها

شود یم که در آن ذخیرهای همتغیر دارای نوع نیز هست بدین معنی که نوع آن با نوع داد تواند تهی نیز باشد.می مقدار متغیر یک محاسبه باشد.
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ایت و در نه توان تشخیص داد که متغیر باید چقدر در طول برنامه مورد استفاده قرار گیرد.می از روی آنیکی است. متغیر دارای عمر نیز هست که 

 گوید که متغیر در چه جای برنامه برای شما قابل دسترسی است.می متغیر دارای محدوده استفاده نیز هست که به شما

 کنیم احتیاج به یک مکان برای ذخیرهمی کنیم. هنگامی که یک برنامه ایجادمی ستفادهما از متغیرها به عنوان یک انبار موقتی برای ذخیره داده ا

 شود چون مامی مکان همان متغیر است. برای این از کلمه متغیر استفاده شوند داریم. اینمی وسط کاربر واردکه ت هاییدادهمقادیر یا ، داده

گیرند که می مقدار آن را تغییر دهیم. متغیرها موقتی هستند و فقط موقعی مورد استفاده قرار هر جا که الزم باشد ،توانیم بسته به نوع شرایطمی

به آن  توانمی ذکر شد که به وسیله نام متغیر قبال  شود. می نیز پاک متغیرهامحتویات  بندیدمی برنامه در حال اجراست و وقتی شما برنامه را

 ا باید قوانین زیر را رعایت کرد:برای نامگذاری متغیره دسترسی پیدا کرد.

  نام متغیر باید با یک از حروف الفبا(a-z or A-Z) .شروع شود 

 باشد. $و  ^، ?، # تواند شامل کاراکترهای غیرمجاز مانندنمی 

 برای نام متغیر استفاده کرد.شارپ سی توان از کلمات رزرو شده درنمی 

 ( نام متغیر نباید دارای فضای خالیspaces ).باشد 

 دو حرف مانند شارپ سی اسامی متغیرها نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند. درa  وA دو کاراکتر مختلف به حساب 

 آیند.می

 Mو دیگری با حرف بزرگ  mبا حرف کوچک  آنهاشوند چون یکی از می دو متغیر مختلف محسوب MyNumberو  myNumberهای مدو متغیر با نا

به معنای یک بلوک کد  Scope )محدوده( تعریف کنید. Scopeتوانید دو متغیر را که دقیق شبیه هم هستند را در یک نمیشما  شود.می شروع

و متغیر دارای نوع هست  آینده بیشتر توضیح خواهیم داد.های لدر فص Scopeاست که متغیر در آن قابل دسترسی و استفاده است. در مورد 

باشند. می int ،double ،string ،char ،float ،decimalانواع داده  ترینمعمول کند.می در خود ذخیرهاست که ای هنوع دادنوع آن همان 

 استفاده کنید. intبرای مثال شما برای قرار دادن یک عدد صحیح در متغیر باید از نوع 

 انواع ساده

ود چون شمی به انواع ساده انواع اصلی نیز گفته باشند.می و مقادیر بولیها رشتهها، اعداد، کاراکتر هستند که شاملها انواعی از داده ،انواع ساده

شود. انواع ساده دارای مجموعه مشخصی از مقادیر هستند و محدوده می و ساختارها استفادهها برای ساخت انواع پیچیده تری مانند کالس آنهااز 

 :آمده است آنهانواع ساده و محدود جدول زیر ادر  کنند.می خاصی از اعداد را در خود ذخیره

 نوع محدوده

 sbyte 821تا  -821اعداد صحیح بین 

 byte 222تا  0اعداد صحیح بین 

 short 82121تا  -82121اعداد صحیح بین 
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 ushort 22282تا  0اعداد صحیح بین 

 int 2811118211تا  -2811118211اعداد صحیح بین 

 uint 1221221222 تا 0اعداد صحیح بین 

 long 222881208212111101تا  -2228812082121112101اعداد صحیح بین 

 ulong 81112111018102228282تا  0اعداد صحیح بین 

دول ج این بدان معناست که این نوع فقط شامل اعداد مثبت و صفر هستند. توجه کنید. ushort مثال  ها در ابتدای برخی از انواع داده uبه حرف 

 دهد:می را نشان ،توانند در خود ذخیره کنندمی زیر انواعی که مقادیر با ممیز اعشار را

 نوع محدوده دقت

 81E82102128 float تا -81E82102128 رقم 1

 801E8212122888112282 double تا -801E8212122888112282 رقم 82-82

 decimal 12221822281221881228218220882  تا -12221822281221881228218220882  رقم 22-21

روند و در جدول زیر می غیر عددی به کارهای نوع دیگری از انواع ساده برای ذخیره داده باید از نماد علمی استفاده شود. آنهابرای به خاطر سپردن 

 :اندنمایش داده شده

 نوع مقادیر مجاز

 char کاراکترهای یونیکد

 false bool یا  true مقدار

 string از کاراکترهایای همجموع

 فقط boolنوع . (’a‘)کاراکترها باید داخل یک کوتیشن ساده قرار بگیرند مانند  شود.می برای ذخیره کاراکترهای یونیکد استفاده charنوع 

مورد  ،که دارای ساختار تصمیم گیری هستند هاییبرنامه( را در خود ذخیره کند و بیشتر در false( یا نادرست )trueتواند مقادیر درست )می

مقادیر ذخیره شده در یک رشته باید داخل  شود.می برای ذخیره گروهی از کاراکترها مانند یک پیغام استفاده stringنوع  گیرد.می استفاده قرار

 .("massage"مانند ) ،ددابل کوتیشن قرار گیرند تا توسط کامپایلر به عنوان یک رشته در نظر گرفته شون
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 استفاده از متغیرها

 در مثال زیر نحوه تعریف و مقدار دهی متغیرها نمایش داده شده است:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        //Declare variables                     
        int num1; 
        int num2; 
        double num3; 
        double num4; 
        bool boolVal; 
        char myChar; 
        string message; 
 
        //Assign values to variables            
        num1 = 1; 
        num2 = 2; 
        num3 = 3.54; 
        num4 = 4.12; 
        boolVal = true; 
        myChar = 'R'; 
        message = "Hello World!"; 
 
        //Show the values of the variables            
        Console.WriteLine("num1 = {0}", num1); 
        Console.WriteLine("num2 = {0}", num2); 
        Console.WriteLine("num3 = {0}", num3); 
        Console.WriteLine("num4 = {0}", num4); 
        Console.WriteLine("boolVal = {0}", boolVal); 
        Console.WriteLine("myChar = {0}", myChar); 
        Console.WriteLine("message = {0}", message); 
    } 
} 

num1 = 1 
num2 = 2 
num3 = 3.54 
num4 = 4.12 
boolVal = true 
myChar = R 
message = Hello World! 

 تعریف متغیر

قرار است در خود ذخیره کنند را  متغیرهارا که این  هاییداده. ابتدا باید نوع اندشدهمتغیرهایی با نوع و نام متفاوت تعریف  1-71در خطوط 

همیشه به یاد داشته باشید که قبل از مقدار دهی و استفاده از  لن بگذاریم.در نظر بگیریم و در آخر سمیکا آنهای مشخص کنیم و سپس یک نام برا

 متغیر باید آن را تعریف کرد.

int num1; 
int num2; 
double num3; 
double num4; 
bool boolVal; 
char myChar; 
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string message; 

 نحوه تعریف متغیر به صورت زیر است:

data_type identifier; 

date_type  همان نوع داده است مانندint ،double و ... . identifier ر نیز نام متغیر است که به ما امکان استفاده و دسترسی به مقدا

 توان به صورت زیر عمل کرد:می برای تعریف چند متغیر از یک نوع دهد.می متغیر را

data_type identifier1, identifier2, ... indentifierN; 

 مثال

int num1, num2, num3, num4, num5; 
string message1, message2, message3; 

 باشد. (,باید عالمت کاما ) متغیرهاتوجه داشته باشید که بین  نوع رشته تعریف شده است. متغیر از 0متغیر از نوع صحیح و  3در مثال باال 

 نامگذاری متغیرها

یا عدد برای شروع نام  &، %، #توان از کاراکترهای خاص مانند نمی نام متغیر باید با یک حرف یا زیرخط و به دنبال آن حرف یا عدد شروع شود.

توان به جای فاصله از عالمت زیرخط یا _ می چند حرفیهای مبرای نا نام متغیر نباید دارای فاصله باشد. .2numbersمتغیر استفاده کرد مانند 

 استفاده کرد.

 مجاز:های منا

num1  myNumber  studentCount  total       first_name    _minimum 
num2  myChar    average       amountDue   last_name     _maximum 
name  counter   sum           isLeapYear  color_of_car  _age 

 غیر مجاز:های منا

123        #numbers#  #ofstudents  1abc2 
123abc     $money     first name   ty.np   
my number  this&that  last name    1:00 

نامگذاری  نامگذاری، هایروشیکی از  خواهید شد. آنهامجاز در مثال باال توجه کنید متوجه قراردادهای به کار رفته در نامگذاری های ماگر به نا

سایر کلمات با حرف و  شودمینوشته  اولین کلمه با حرف کوچک رود،می به کارای مه در این روش که برای متغیرهای دو کل کوهان شتری است.

با حرف بزرگ شروع شده است. مثال دیگر کلمه  Numberتوجه کنید که اولین حرف کلمه . myNumber مانند .شوندمیبزرگ شروع 

numberOfStudents حرف اول سایر کلمات با حروف بزرگ نمایش داده شده است. ،توجه کنید بعد از اولین کلمه است. اگر 
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 محدوده متغیر

 قابل دسترسی هستند. ()Mainاین متغیرها فقط در داخل متد  در نتیجه، .شده اند تعریف ()Mainتد در داخل مدر کد ابتدای درس، متغیرها 

رسد متغیرها از محدوده می ()Mainهنگامیکه برنامه به پایان متد  کند که متغیر در کجای کد قابل دسترسی است.می محدوده یک متغیر مشخص

تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم  شوید.می آشنا آنهابعدی با های سمتغیرها انواعی دارد که در درمحدوده  شوند.می خارج و بدون استفاده

ارای توانند دنمیباید یاد آور شد که دو متغیر در یک محدوده  توان از متغیر استفاده کرد.می فهمید که در کجای کدمی چون به وسیله آن .است

 کند:می رنامه ایجاد خطاکد زیر در ب مثال   یکسان باشند. نام

int num1; 
int num1; 

 نام ولی با حروف متفاوتن خاصیت برای تعریف چند متغیر همتوان از ایمی به بزرگی و کوچک بودن حروف حساس استشارپ سی از آنجاییکه

 )از لحاظ بزرگی و کوچکی( برای تعریف چند متغیر از یک نوع استفاده کرد مانند:

int num1; 
int Num1; 
int NUM1; 

 متغیرها مقداردهی

نشان داده  هادر زیر نحوه مقدار دهی متغیر نامند.می این عمل را مقداردهی اختصاص داد. آنهابعد از تعریف متغیرها مقادیری را به  فورا   توانمی

 شده است:

data_type identifier = value; 

 به عنوان مثال:

int myNumber = 7; 

 به سادگی مقدار دهی کرد: آنهاتوان چندین متغیر را فقط با گذاشتن کاما بین می همچنین

data_type variable1 = value1, varaible2 = value2, ... variableN, valueN; 

 به عنوان مثال:

int num1 = 1, num2 = 2, num3 = 3; 

خاب نوع و نام برای متغیر ولی مقدار دهی یعنی اختصاص یک مقدار تیعنی انتعریف متغیر  تعریف متغیر با مقدار دهی متغیرها متفاوت است.

 به متغیر.

 اختصاص مقدار به متغیر

 در زیر نحوه اختصاص مقادیر به متغیرها نشان داده شده است:
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num1 = 1; 
num2 = 2; 
num3 = 3.54; 
num4 = 4.12; 
boolVal = true; 
myChar = 'R'; 
message = "Hello World!"; 

که هم  توانید از متغیرهایی استفاده کنیدمی توانید مقدار بدهید. شما فقطنمیبه این نکته توجه کنید که شما به متغیری که هنوز تعریف نشده 

مقادیری  واند هر دو تعریف شده num2و  num1در این مثال  متغیرهای باال همه قابل استفاده هستند. مثال  شده باشند.  تعریف و هم مقدار دهی

 دهد.می اگر نوع داده با نوع متغیر یکی نباشد برنامه پیغام خطا اختصاص داده شده است. آنهااز نوع صحیح به 

 (Placeholdersجانگهدار )

اری ک آنهااطالعاتی هستند که متد با استفاده از  آرگومانها کند.می ( توجه کنید. این متد دو آرگومان قبول02-00در خطوط ) ()WriteLineبه متد 

است و آرگومان دوم مقداری است که توسط ، یک رشته قالب بندی شده آرگومان اول شوند.می به وسیله کاما از هم جدا آرگومانها دهد.می انجام

 گیرد.می مورد استفاده قرار رشته قالب بندی شده

Console.WriteLine("num1 = {0}", num1); 
Console.WriteLine("num2 = {0}", num2); 
Console.WriteLine("num3 = {0}", num3); 
Console.WriteLine("num4 = {0}", num4); 
Console.WriteLine("boolVal = {0}", boolVal); 
Console.WriteLine("myChar = {0}", myChar); 
Console.WriteLine("message = {0}", message); 

تواند می دارای عدد صفری است که در داخل دو آکوالد محصور شده است. البته عدد داخل دو آکوالد اگر به دقت نگاه کنید رشته قالب بندی شده

ال به عنوان مث شوند.می این اعداد بوسیله مقدار آرگومان بعد جایگزین. گویندمی (Placeholder)باشد. به این اعداد جانگهدار  nاز صفر تا 

 گیرد.می { به این معناست که اولین آرگومان )مقدار( بعد از رشته قالب بندی شده در آن قرار2جانگهدار }

جا نگهدار در آن قرار دارد و  تواند هر تعداد آرگومان قبول کند اولین آرگومان همان رشته قالب بندی شده است کهمی عمال   ()WriteLineمتد 

  نگهدار استفاده شده است: جا چهاردر مثال زیر از  شود.می که جایگزین جانگهدارین آرگومان مقداری است دوم

Console.WriteLine("The values are {0}, {1}, {2}, and {3}.", value1, value2, value3, value4); 

 

 

هار چ بعد از رشته قالب بندی شده برابر باشد. برای مثال اگر شما یآرگومانهاشوند. تعداد جانگهدارها باید با تعداد می نگهدارها از صفر شروع جا

بعد از رشته قالب بندی شده در نظر بگیرید. اولین جا نگهدار با دومین آرگومان و  آنهانگهدار مثل باال داشته باشید باید چهار مقدار هم برای  جا
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خت ساند را شروع کردهنویسی برنامه فهمیدن این مفهوم برای کسانی که تازهشود. در ابتدا می دومین جا نگهدار با سومین آرگومان جایگزین

 زیادی در این مورد مشاهده خواهید کرد.های لآینده مثاهای ساما در در ،است

 وارد کردن فضاهای نام

و در  7را ننوشتیم چون در خط  Systemکلمه  ،Consoleقبل از  و ()WriteLine شاید به این نکته توجه کرده باشید که ما زمان فراخوانی متد

 ابتدای برنامه این کلمه را در قسمت تعریف فضای نام وارد کردیم.

using System; 

پس به جای اینکه جمله زیر را به  کنیم.می استفاده ،قرار دارند Systemاین دستور بدین معناست که ما از تمام چیزهایی که در داخل فضای نام 

 بنویسیم:طور کامل 

System.Console.WriteLine("Hello World!"); 

 آن را ساده تر کرده و به صورت زیر بنویسیم: توانیممی

Console.WriteLine("Hello World"); 

 آینده توضیح خواهیم داد.های سدر مورد فضای نام در در

 هاثابت

گر مقدار دهی  حتما  ها تکند. ثابنمیدر طول برنامه تغییر  آنهاانواعی از متغیرها هستند که مقدار ها تثاب  هاآنباید مقدار دهی اولیه شوند و ا

توان آن را نمیهرگز در زمان اجرای برنامه  ،مقدار اولیه اختصاص داده شدها تآید. بعد از این که به ثابمی فراموش شود در برنامه خطا به وجود

نویسند تا تشخیص می را طبق قرارداد با حروف بزرگها تنام ثاب معموال   استفاده کرد. constباید از کلمه کلیدی ها تبرای تعریف ثاب تغییر داد.

 در برنامه راحت باشد. نحوه تعریف ثابت در زیر آمده است: آنها

const data_type identifier = initial_value; 

 مثال:

class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        const int NUMBER = 1; 
 
        NUMBER = 10; //ERROR, Cant modify a constant 
    } 
} 

 دیگری که نباید فراموش شود ینکته کند.می مقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه قبال  که  بینید که مقدار دادن به یک ثابت،می در این مثال

 :زیر توجه کنید مثالبه  ید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهای تعریف شده در برنامه برابر قرار داد.نبا ،این است که
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int someVariable; 
constint MY_CONST = someVariable 

رگز نامه وجود دارند که هچیست؟ اگر مطمئن هستید که مقادیری در برها تبرایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثاب سؤالممکن است این 

 برد.یم کیفیت برنامه شما را باال ،این کار هر چند کوچک را به صورت ثابت تعریف کنید. آنهابهتر است که  ،کنندنمیدر طول برنامه تغییر 

 تبدیل ضمنی

منی به تواند به طور ضمی یک نوع داده یک متغیر از. شودمی تبدیل ضمنی متغیرها یک نوع تبدیل است که به طور خودکار توسط کامپایلر انجام

 byteای هبه عنوان مثال نوع داد خواهد به آن تبدیل شود کمتر باشد.می کهای هیک نوع دیگر تبدیل شود به شرطی که مقدار آن از مقدار داد

توانید یک می پس شود.می را شامل 10211 07111تا  -0711110211 مقادیر intای هرا در خود ذخیره کند و نوع داد 033تا  2تواند مقادیر می

 تبدیل کنید: intرا به یک نوع  byteمتغیر از نوع 

byte number1 = 5; 
int number2 = number1; 

را در خود ذخیره  number1تواند مقدار می ،که یک متغیر از نوع صحیح است number2است در نتیجه متغیر  3برابر  number1در مثال باال مقدار 

که  number2تواند به طور ضمنی به می است byteکه یک متغیر از نوع  number1پس متغیر  است، تربزرگ byteاز نوع  intچون نوع  .کند

 : اما عکس مثال باال صادق نیست یک متغیر از نوع صحیح است تبدیل شود.

int number1 = 5; 
byte number2 = number1; 

ی از قرار دارد اما متغیر  2-033د بین یعنی اعدا byteدر محدوده مقادیر  number1متغیر  3اگر چه مقدار  .شویممی رد ما با خطا مواجهدر این مو

 intدر حالی که نوع  ،رقم دودویی است 1بیت یا  1شامل  byteکند. نوع می اشغال intحافظه کمتری نسبت به متغیری از نوع  byteنوع 

 ترجمه 727در کامپیوتر به عدد باینری  3برای مثال عدد  است. 7و  2 اعداد یک عدد باینری عددی متشکل از است.دودویی بیت یا رقم  00شامل 

 شود:می کنیم عددی به صورت زیر نمایش دادهمی را در یک متغیر از نوع بایت ذخیره 3شود. بنابراین وقتی ما عدد می

00000101 

 شود:می مایش دادهنکنیم به صورت زیر می را در یک متغیر از نوع صحیح ذخیره و وقتی آن

00000000000000000000000000000101 

درست مانند این است که ما سعی کنیم که یک توپ فوتبال را در یک سوراخ کوچک گلف  byteدر یک متغیر  intبنابراین قرار دادن یک مقدار 

 آینده توضیح دادههای سه کرد که در دردتوان از تبدیل صریح استفامی byteدر یک متغیر از نوع  intیک مقدار برای قرار دادن  جای دهیم.

تبدیل کنید چون این کار باعث از  intتوانید اعداد با ممیز اعشار را به یک نوع نمینکته دیگری که نباید فراموش شود این است که شما  شود.می

 شود.می ین اعدادبین رفتن بخش اعشاری ا

double number1 = 5.25; 
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int number2 = number1; //Error 

متفاوت توسط  کامال   آنهاچون هر دو دارای طیف مشابهی از اعداد هستند. گرچه هر یک از  ،تبدیل کرد ushortیک نوع کاراکتر را به نوع  توانمی

 شود.می به عنوان یک عدد ترجمه ushortبه عنوان یک کاراکتر و نوع  charشوند. نوع می کامپایلر ترجمه

char charVar = 'c'; 
ushort shortVar = charVar; 
 
Console.WriteLine(charVar); 
Console.WriteLine(shortVar); 

c 
99 

 تواند انجام دهد در جدول زیر آمده است:می تبدیالتی که کامپایلر به صورت ضمنی

 نوع قابلیت تبدیل به انواع

short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal byte 

short, int, long, float, double, decimal sbyte 

int, long, float, double, decimal short 

int, uint, long, ulong, float, double, decimal ushort 

long, float, double, decimal int 

long, ulong, float, double, decimal uint 

float, double, decimal long 

float, double, decimal ulong 

double float 

ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal char 

 ulongیا  int ،uint ،longاز نوع  1عدد  مثال  ابهام بر انگیز است تعین نوع داده است. برای مثال ما چطور بدانیم که  معموال  دیگر که ای هنکت

 است؟ برای این کار باید کاراکترهایی را به انتهای اعداد اضافه کنیم.

uint number1 = 7U; 
long number2 = 7L; 
ulong number3 = 7UL; 

کامپایلر فرض پیش در حالتگیرد و می ( در نظرintکامپایلر عدد را از نوع صحیح ) ،بدون قرار دادن کاراکتر در انتهای عددو فرض پیش در حالت

کتر  floatتوانید برای نشان دادن اعداد اعشاری می شما گیرد.می در نظر double( را اعداد decimalاعداد دسیمال ) و برای نشان دادن  Fاز کارا

 استفاده کنید. Mمال از کاراکتر اعداد دسی

double number1 = 1.23; 
float number2 = 1.23F; 
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decimal number3 = 1.23M 

 تبدیل صریح

ضمنی  اگر این نوع تبدیل از طریق تبدیل ،کند که یک نوع داده را به نوعی دیگر تبدیل کندمی تبدیل صریح نوعی تبدیل است که برنامه را مجبور

ین توانیم امی ما چون در این نوع تبدیل ممکن است مقادیر اصالح یا حذف شوند. .در هنگام استفاده از این تبدیل باید دقت کرد انجام نشود.

 فقط نام دیگر تبدیل صریح است و دستور آن به صورت زیر است: Cast انجام دهیم. Castعملیات را با استفاده از 

datatypeA variableA = value; 
datatypeB variableB = (datatypeB)variableA; 

 این تبدیل انجام خواهد شد: Castاما اکنون با استفاده از عمل  ،تبدیل کنیم byteرا نتوانستیم به نوع  intمشاهده کردید نوع  قبال  همانطور که 

int number1 = 5; 
 
byte number2 = (byte)number1; 

رای ب اشاره شد ممکن است در هنگام تبدیالت مقادیر اصلی تغییر کنند. ترپیشهمانطور که  با خطا مواجه نخواهید شد.حال اگر برنامه را اجرا کنید 

 روند:می کنیم مقدار اعداد بعد از ممیز از بینمی تبدیل intرا به یک نوع  doubleاز نوع  مثال  مثال وقتی که یک عدد با ممیز اعشار 

double number1 = 5.25; 
 
int number2 = (int)number1; 
 
Console.WriteLine(number2) 

5 

اگر شما بخواهید یک متغیر را که دارای  حالت دیگر را تصور کنید. تواند مقدار اعشار بگیرد.نمی intای هاست چون نوع داد 3خروجی کد باال عدد 

را که دارای مقدار  number1 خواهیم متغیرمی افتد؟ مانند تبدیل زیر کهمی مقداری بیشتر از محدوده متغیر مقصد هست تبدیل کنید چه اتفاقی

 .تبدیل کنیم، دهدمی را پوشش 2-033که محدود اعداد بین  Byteاست را به نوع  022

int number1 = 300; 
 
byte number2 = (byte)number1; 
 
Console.WriteLine("Value of number2 is {0}.", number2); 

Value of number2 is 44. 

خواهیم ببینیم می حال را در خود ذخیره کند. 022تواند مقدار نمیباشد و  033تا  2تواند شامل اعداد می فقط Byteاست.  11خروجی کد باال عدد 

بیت است درحالی  1دارای  byteیک  بستگی دارد.ها ت. این کار به تعداد بیشودمینمایش داده  را در خروجی 11عدد ، 022که چرا به جای عدد 

گر به مقدار باینری  00دارای  intکه   است. 11شوید که چرا خروجی عدد می عدد توجه کنید متوجه 0بیت است. حال ا

300 = 00000000000000000000000100101100  
255 =                         11111111  
 44 =                         00101100 
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بیت اول  1بنابراین فقط  (11111111)بیت باشد  1تواند فقط شامل می ،است 033که عدد  byteدهد که بیشترین مقدار می ی باال نشانخروج

قرار ندادن یک مقدار مناسب در داخل یک متغیر  است. 72در مبنای  11یا عدد  (00101100)یابد که شامل می انتقال byteبه متغیر  intمقدار 

 کنید:می شود. یک مورد آن سرریز ریاضی نام دارد که در مثال زیر مشاهدهمی (overflowاد یک سرریز )باعث ایج

byte sum = (byte)(150 + 150); 

 هدبدبرای اینکه برنامه هنگام وقوع سرریز پیغام خطا  کند.می را قبول ، اما کامپایلر کد مادهیممی را از دست هاییدادهگرچه در این تبدیل ما 

 استفاده کرد. checkedتوان از کلمه کلیدی می

int number1 = 300; 
 
byte number2 = checked((byte)number1); 
 
Console.WriteLine("Value of number2 is {0}.", number2) 

Unhandled Exception: System.OverflowException: Arithmetic operation resulted in an overflow ... 

توانید از اجرای برنامه جلوگیری می در نتیجه شما که به زبان ساده نشان دهند وقوع خطاست. System.OverflowException برنامه پیغام

 کنید.

 Convertتبدیل با استفاده از کالس 

.NET Framework ه این کالس به نوب وع دیگر استفاده کرد.توان از آن برای تبدیل مقادیر از نوعی به نمی که ،دارای یک کالس استاتیک است

 :انددر جدول زیر متدها ذکر شده باشد.می خود دارای متدهایی برای تبدیل انواع داده به یکدیگر

 دستور نتیجه

 Convert.ToBoolean(val) شود.می تبدیل boolبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToByte(val) شود.می تبدیل byteبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToChar(val) شود.می تبدیل charبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToDecimal(val) شود.می تبدیل decimalبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToDouble(val) شود.می تبدیل doubleبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToInt16(val) شود.می تبدیل shortبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToInt32(val) شود.می تبدیل intبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToInt64(val) شود.می تبدیل longبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToSByte(val) شود.می تبدیل ushortبه نوع  valمقدار 
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 Convert.ToSingle(val) شود.می تبدیل floatبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToString(val) شود.می تبدیل stringبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToUInt16(val) شود.می تبدیل ushortبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToUInt32(val) شود.می تبدیل uintبه نوع  valمقدار 

 Convert.ToUInt64(val) شود.می تبدیل ulongبه نوع  valمقدار 

 و متدهای آن نمایش داده شده است:   Convert کالساستفاده از  با هایل متغیردر برنامه زیر یک نمونه از تبد

double x = 9.99; 
int convertedValue = Convert.ToInt32(x); 
 
Console.WriteLine("Original value is: " + x); 
Console.WriteLine("Converted value is: " + convertedValue); 
 

Original value is: 9.99 
Converted value is: 10 

 مورد نظر تبدیل شود.ای هاما باید مطمئن شد که به نوع داد ،تواند باشدای میههر نوع داد valمقدار 

 عبارات و عملگرها

 ابتدا با دو کلمه آشنا شوید:

 دهند.می عملگر: نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام 

  دهند.می عملی انجام آنهاعملوند: مقادیری که عملگرها بر روی 

جدید دارای عملگرهایی هستند که نویسی برنامه هایزبان آیند.می عملوند و عالمت + عملگر به حساب Yو  Xیک عبارت است که در آن  X+Y مثال  

 منطقی و بیتیهای، سمقای، تخصیصی ،دارای عملگرهای مختلفی از جمله عملگرهای ریاضیشارپ سی آیند.می از اجزاء معمول زبان به حساب

 وجود دارد:شارپ سی سه نوع عملگر در توان به عملگر جمع و تفریق اشاره کرد.می باشد. از عملگرهای ساده ریاضیمی

 ( یگانیUnary) – به یک عملوند نیاز دارد 

 دودویی (Binary) – به دو عملوند نیاز دارد 

 ( سه تاییTernary) – به سه عملوند نیاز دارد 

 از: اندعبارتگیرند می مختلف عملگر که در این بخش مورد بحث قرارانواع 

 عملگرهای ریاضی 

 عملگرهای تخصیصی 

 عملگرهای مقایسه ای 
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 عملگرهای منطقی 

 عملگرهای بیتی 

 ریاضی عملگرهای

 دهد:می نشانرا شارپ سی کند. جدول زیر عملگرهای ریاضیمی از عملگرهای ریاضی برای انجام محاسبات استفاده شارپسی

 عملگر دسته مثال نتیجه

Var1 برابر است با حاصل جمع var2 و var3 var1 = var2 + var3; Binary + 

Var1 برابر است با حاصل تفریق var2 و var3 var1 = var2 – var3; Binary - 

Var1 برابر است با حاصلضرب var2 در var3 var1 = var2 * var3; Binary * 

Var1 برابر است با حاصل تقسیم var2 بر var3 var1 = var2 / var3; Binary / 

Var1 برابر است با باقیمانده تقسیم var2 و var3 var1 = var2 % var3; Binary % 

Var1 برابر است با مقدار var2 var1 = +var2; Unary + 

Var1 برابر است با مقدار var2 8 ضربدر- var1 = -var2 Unary - 

ر همچنین در جمع دو کاراکت نتیجه متفاوتی دارد.ای هاما استفاده از عملگرهای ریاضی برای نوع رشت مثال باال از نوع عددی استفاده شده است.در 

گر از عملگر + برای رشتهمی را نشان آنهاکامپایلر معادل عددی  ر چسباند. دیگمی استفاده کنیم دو رشته را با هم ترکیب کرده و به همها دهد. ا

اغلب در  متغیرهااز این  کنند.می اضافه آنهاکم یا به  متغیرهارا از  7این عملگرها مقدار  عملگرهای کاهش و افزایش هستند.شارپ سی عملگرهای

 شود:می استفادهها حلقه

 نتیجه مثال دسته عملگر

++ Unary var1 = ++var2; 

 .8بعالوه  var2برابر است با  var1مقدار 

 .شودمی یک واحد اضافه var2متغیر از 

-- Unary var1 = --var2; 

 .8منهای  var2برابر است با  var1مقدار 

 شود.می یک واحد کم var2متغیر از 

++ Unary var1 = var2++; 

 .var2برابر است با  var1مقدار 

 .شودمی یک واحد اضافه var2به متغیر 

-- Unary var1 = var2--;  مقدارvar1  برابر است باvar2. 
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 .شودمی یک واحد کم var2از متغیر 

 var1بیاید افزایش یا کاهش  var2اگر عملگر قبل از متغیر  دارد. تأثیرگیری عملگر در نتیجه محاسبات ته توجه داشته باشید که محل قرار به این نک

افزایش  var2شود و سپس متغیر می var2برابر  var1قرار بگیرند ابتدا  var2چنانچه عملگرها بعد از متغیر  کند.نمیتغییر  var2افتد و می اتفاق

 زیر توجه کنید:های لبه مثا یابد.می یا کاهش

using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = ++y; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

x=2 
y=2 

 

using System; 
 
using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = --y; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

x=0 
y=0 

کم و یا یک واحد به  yشود که ابتدا یک واحد از می باعث yقبل از عملوند  ++و  --درج عملگرهای  کنید،می همانطور که در دو مثال باال مشاهده

y  اضافه شود و سپس نتیجه در عملوندx :قرار بگیرد. حال به دو مثال زیر توجه کنید 
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using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = y--; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

x=1 
y=0 

 

using System; 
 
namespace ConsoleApplication5 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int x = 0; 
            int y = 1; 
 
            x = y++; 
 
            Console.WriteLine("x= {0}",x); 
            Console.WriteLine("y= {0}", y); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

x=1 
y=2 

قرار بگیرد  xدر داخل متغیر  yشود که ابتدا مقدار می باعث yو ++ بعد از عملوند  --درج عملگرهای  کنید،می همانطور که در دو مثال باال مشاهده

اد را یشارپ سی توانیم با ایجاد یک برنامه نحوه عملکرد عملگرهای ریاضی درمی حالن اضافه شود. کم و یا یک واحد به آ yو سپس یک واحد از 

 بگیریم:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        //Variable declarations                                                          
        int num1, num2; 
        string msg1, msg2; 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

        //Assign test values                                                             
        num1 = 5; 
        num2 = 3; 
 
        //Demonstrate use of mathematical operators                                      
        Console.WriteLine("The sum of {0} and {1} is {2}.",  
                          num1, num2, (num1 + num2)); 
        Console.WriteLine("The difference of {0} and {1} is {2}.",  
                          num1, num2, (num1 - num2)); 
        Console.WriteLine("The product of {0} and {1} is {2}.",  
                          num1, num2, (num1 * num2)); 
        Console.WriteLine("The quotient of {0} and {1} is {2:F2}.",  
                          num1, num2, ((double)num1 / num2)); 
        Console.WriteLine("The remainder of {0} divided by {1} is {2}",  
                          num1, num2, (num1 % num2)); 
 
        //Demonstrate concatenation on strings using the + operator                      
        msg1 = "Hello "; 
        msg2 = "World!"; 
        Console.WriteLine(msg1 + msg2); 
    } 
} 

The sum of 5 and 3 is 8. 
The difference of 5 and 3 is 2. 
The product of 5 and 3 is 15. 
The quotient of 5 and 3 is 1.67. 
The remainder of 5 divided by 3 is 2 
Hello World! 

 وت استفاده شده است.ابرای نشان دادن نتایج در سطرهای متف ()Writelineدهد. در این برنامه از متد می برنامه باال نتیجه هر عبارت را نشان

وقتی که دو عدد صحیح را بر هم تقسیم کنیم حاصل  شویم و آن حاصل تقسیم دو عدد صحیح است.می در این مثال با یک نکته عجیب مواجه

تبدیل کنیم  doubleاز اعداد را به نوع اعشاری  کنید اگر فقط یکیمی اما همانطور که مشاهده باید یک عدد صحیح و فاقد بخش کسری باشد.

کنیم. می استفاده {F2:2}برای اینکه ارقام کسری بعد از عدد حاصل دو رقم باشند از  شود.می بینید( حاصل به صورت اعشار نشان دادهمی )در مثال

F  ود را در آنهار نمایش بده. چون خطوط کد طوالنی هستند باشد و در این جا بدین معناست که عدد را تا دو رقم اعشامی فرمت بندیبه معنای 

 گیرد.می فاصله و فضای خالی را نادیده خط جدید،شارپ سی نویسیم.می خط

و  “ Hello“. نتیجه استفاده از عملگر + برای چسباندن دو کلمه اندشدهکنید که دو رشته به وسیله عملگر + به هم متصل می مشاهده 01در خط 

“World!”  رشته“Hello World!”  کلمه خواهد بود. به فاصله خالی بعد ازHello  خروجی برنامه نیز حذف از را حذف کنید آنتوجه کنید اگر 

 د.شومی

 جایگزینی() یصیتخصعملگرهای 

. دهندمی متغیر سمت چپ قراراین عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در  عملگرهای جایگزینی نام دارند.شارپ سی نوع دیگر از عملگرهای

 دهد:می را نشانشارپ سی جدول زیر انواع عملگرهای تخصیصی در

 عملگر مثال نتیجه

 = ;var2. var1 = var2است با مقدار  برابر var1مقدار 
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 =+ ;var2. var1 += var2 و var1است با حاصل جمع  برابر var1مقدار 

 =- ;var2. var1 -= var2 و var1است با حاصل تفریق  برابر var1مقدار 

 =* ;var2. var1 *= var2 در var1است با حاصل ضرب  برابر var1مقدار 

 =/ ;var2. var1 /= var2 بر var1است با حاصل تقسیم  برابر var1مقدار 

 =% ;var2. var1 %= var2 بر var1است با باقیمانده تقسیم  برابر var1مقدار 

شکل  مثال  استفاده از این نوع عملگرها در واقع یک نوع خالصه نویسی در کد است.  توان استفاده کرد.می اتصال دو رشته نیزاز عملگر =+ برای 

دهد که نام متغیرها می این حالت کدنویسی زمانی کارایی خود را نشان باشد.می var1 = var1 + var2به صورت  var1 += var2اصلی کد 

 دهد.می نشان متغیرهارا بر  آنها تأثیریر چگونگی استفاده از عملگرهای تخصیصی و برنامه ز. طوالنی باشد

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int number; 
 
        Console.WriteLine("Assigning 10 to number..."); 
        number = 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
 
        Console.WriteLine("Adding 10 to number..."); 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
 
        Console.WriteLine("Subtracting 10 from number..."); 
        number -= 10; 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
    } 
} 

Assigning 10 to number... 
Number = 10 
Adding 10 to number... 
Number = 20 
Subtracting 10 from number... 
Number = 10 

سپس به  با استفاده از عملگر = به آن اختصاص داده شده است. 72عملگر تخصیصی استفاده شده است. ابتدا یک متغیر و مقدار  سهدر برنامه از 

 از آن کم شده است. 72عدد  -و در آخر به وسیله عملگر = اضافه شده است. 72آن با استفاده از عملگر =+ مقدار 
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 عملگرهای مقایسه ای

ه این عملگرها اگر نتیجه مقایس )منطقی( است. نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی شود.می برای مقایسه مقادیر استفاده ای هساز عملگرهای مقای

دهند. این عملگرها به طور معمول در دستورات می را نشان falseمقدار  ،شتباه باشداو اگر نتیجه مقایسه  trueمقدار  ،دو مقدار درست باشد

 را نشانشارپ سی درای سه مقای عملگرهایجدول زیر  شوند.می ترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی نبه ای .روندمی شرطی به کار

 دهد:می

 عملگر دسته مثال نتیجه

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  با مقدارvar3  برابر باشد در غیر

 .است falseاینصورت 
var1 = var2 == var3 Binary == 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2  با مقدارvar3  برابر نباشد در غیر

 .است falseاینصورت 
var1 = var2 != var3 Binary != 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 از  ترکوچکvar3  مقدار باشد در

 .است falseغیر اینصورت 
var1 = var2 < var3 Binary < 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 مقدار از تربزرگ var3  باشد در غیر

 .است falseاینصورت 
var1 = var2 > var3 Binary > 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 یا مساوی مقدار  ترکوچکvar3 

 .است falseباشد در غیر اینصورت 
var1 = var2 <= var3 Binary <= 

var1  در صورتیtrue  است که مقدارvar2 یا مساوی تربزرگ var3  مقدار باشد

 .است falseدر غیر اینصورت 
var1 = var2 >= var3 Binary >= 

 دهد:می عملگرها را نشان نبرنامه زیر نحوه عملکرد ای

using System; 
 
namespace ComparisonOperators 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            int num1 = 10; 
            int num2 = 5; 
 
            Console.WriteLine("{0} == {1} : {2}", num1, num2, num1 == num2); 
            Console.WriteLine("{0} != {1} : {2}", num1, num2, num1 != num2); 
            Console.WriteLine("{0} <  {1} : {2}", num1, num2, num1 < num2); 
            Console.WriteLine("{0} >  {1} : {2}", num1, num2, num1 > num2); 
            Console.WriteLine("{0} <= {1} : {2}", num1, num2, num1 <= num2); 
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            Console.WriteLine("{0} >= {1} : {2}", num1, num2, num1 >= num2); 
        } 
    } 
} 

10 == 5 : False 
10 != 5 : True 
10 <  5 : False 
10 >  5 : True 
10 <= 5 : False 
10 >= 5 : True 

ملگر استفاده از یک عسپس با  دهیم.می مقادیری اختصاص آنهاخواهیم با هم مقایسه کنیم را ایجاد کرده و به می در مثال باال ابتدا دو متغیر را که

کنیم. به این نکته توجه کنید که هنگام مقایسه دو متغیر از عملگر == به جای عملگر = می را با هم مقایسه کرده و نتیجه را چاپ آنهاای سه مقای

ای سه عملگر مقای ==عملگر  دهد.می اختصاص xرا در به  yمقدار  x = yعملگر = عملگر تخصیصی است و در عبارتی مانند  باید استفاده شود.

 .yبرابر است با  xشود می و اینطور خوانده x==yکند مانند می است که دو مقدار را با هم مقایسه

 عملگرهای منطقی

 تفادهپیچیده اسهای طنیز یک مقدار بولی است. از این عملگرها اغلب برای شر آنهاکنند و نتیجه می عملگرهای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل

 دو مقدار بولی هستند. var3و  var2فرض کنید که  باشند. trueیا  falseتوانند می یاد گرفتید مقادیر بولی قبال  شود. همانطور که می

 عملگر نام دسته مثال

var1 = var2 && var3; Binary منطقی AND && 

var1 = var2 || var3; Binary منطقی OR || 

var1 = !var1; Unary منطقی NOT ! 

 AND)&&(عملگر منطقی 

 false آنهاگرداند. در غیر اینصورت اگر یکی از مقادیر یا هر دوی می را بر trueمقدار  ANDعملگر  ،باشند  true،این عملگراگر مقادیر دو طرف 

 نشان داده شده است: ANDدر زیر جدول درستی عملگر  گرداند.می را بر falseمقدار  ،باشند

X Y X && Y 

true true true 

true false false 

false true false 

false false false 
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 trueدهد که هر دو عملوند مقدارشان می را نشان trueم که این عملگر فقط در صورتی مقدار یکنمی آورییاد ANDعملگر  تأثیربرای درک بهتر 

به  است.ای سه مانند استفاده از عملگرهای مقای ANDاستفاده از عملگر  خواهد شد. false ،بعدی هایترکیبدر غیر اینصورت نتیجه تمام  باشد.

 باشد. 7222از  ترکوچک salaryو  71از  تربزرگ( age( است اگر سن )trueعنوان مثال نتیجه عبارت زیر درست )

result = (age > 18) && (salary < 1000); 

تواند می xبدین معنی است که  x <= 100 => 10عبارت  مثال   خاصی از اعداد سرو کار داریم. هبا محدودمد است که ما زمانی کارآ ANDعملگر 

 به صورت زیر استفاده کرد. ANDتوان از عملگر منطقی می را بگیرد. حال برای انتخاب اعداد خارج از این محدوده 722تا  72مقداری شامل اعداد 

inRange = (number <= 10) && (number >= 100); 

 (||)ORعملگر منطقی 

در زیر نشان داده  ORجدول درستی عملگر  گرداند.می را بر trueمقدار  ORعملگر  ( باشد،trueدرست ) ،ORاگر یکی یا هر دو مقدار دو طرف عملگر 

 شده است:

X Y X || Y 

true true true 

true false true 

false true true 

false false false 

 کد زیر را در نظر بگیرید. باشند. falseگرداند که مقادیر دو طرف آن می را بر falseدر صورتی مقدار  ORکنید که عملگر می در جدول باال مشاهده

 باشد. 722یا نمره نهایی امتحان آن  13 از  تربزرگ( finalGradeکه رتبه نهایی دانش آموز ) ،( استtrueنتیجه این کد در صورتی درست )

isPassed = (finalGrade >= 75) || (finalExam == 100); 

 (!)NOTعملگر منطقی 

 بولی را نفی عبارت این عملگر یک مقدار یا یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد. NOTعملگر منطقی  ANDو  ORبرخالف دو اپراتور 

گر عبارت یا مقدار  مثال   کند.می  دهد:می را نشان NOTجدول زیر عملکرد اپراتور . کندمی trueباشد آنرا  falseو اگر  falseرا باشد آن trueا

X !X 

true false 

false true 

 نباشد. 71یا مساوی  تربزرگ)سن(  ageنتیجه کد زیر در صورتی درست است که 

isMinor = !(age >= 18); 
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 عملگرهای بیتی

تم شود که شما سیسمی برای درک بهتر این درس توصیه را دستکاری کنید.ها دهند که شکل باینری انواع دادهمی عملگرهای بیتی به شما اجازه

 از لینک زیر یاد بگیرید: باینری و نحوه تبدیل اعداد اعشاری به باینری را

http://www.w3-farsi.com/?p=5698 

 7برای نشان دادن حالت روشن از عدد  کند وضعیت هر چیز یا خاموش است یا روشن.می در سیستم باینری )دودویی( که کامپیوتر از آن استفاده

ی اعداد باینری را اعداد در مبنا توانند صفر یا یک باشند.می بنابراین اعداد باینری فقط شود.می استفاده 2و برای نشان دادن حالت خاموش از عدد 

بیت است. به عنوان مثال  1یند. یک بیت نشان دهنده یک رقم باینری است و هر بایت نشان دهنده گومی 72اعداد در مبنای  و اعداد اعشاری را 0

 برای ذخیره استفاده 7و  2رقم  00این بدین معناست که اعداد از  بایت فضا برای ذخیره آن نیاز داریم، 1بیت یا  00به  intبرای یک داده از نوع 

 شود:می شود در کامپیوتر به صورت زیر خواندهمی ذخیره intعنوان یک متغیر از نوع وقتی به  722برای مثال عدد  کنند.می

000000000000000000000000000001100100 

است و مابقی صفرهای  0در مبنای  722رقم سمت راست نشان دهنده عدد  1در اینجا  است. 0در مبنای  7722722در مبنای ده معادل عدد  722عدد 

 به این نکته توجه کنید که اعداد باینری از سمت راست به چپ خوانده نیاز دارد. intاست که عدد از نوع  هاییبیتر کردن برای پ چپسمت 

 :انددر جدول زیر نشان داده شدهشارپ سی شوند. عملگرهای بیتیمی

 عملگر نام دسته مثال

x = y & z; Binary بیتی AND & 

x = y | z; Binary بیتی OR | 

x = y ^ z; Binary بیتی XOR ^ 

x = ~y; Unary بیتی NOT ~ 

x &= y; Binary تخصیصی  – بیتیAND &= 

x |= y; Binary تخصیصی  – بیتیOR |= 

x ^= y; Binary تخصیصی  – بیتیXOR ^= 

 AND(&) بیتی عملگر

اگر مقادیر دو طرف آن  کند.می کارها تکه این عملگر بر روی بیدهد با این تفاوت می انجام ANDمانند کاری شبیه عملگر منطقی  ANDعملگر بیتی 

 در زیر آمده است: ANDجدول درستی عمگر بیتی  گرداند.می گرداند و اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را برمی را بر 7مقدار  ،باشد 7
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X Y X AND Y 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 آمده است: ANDدر زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی 

int result = 5 & 3; 
 
Console.WriteLine(result); 

1 

اجازه بدهید ببینیم که چطور این نتیجه  شود.می 7عدد  0و  3بر روی دو مقدار  ANDنتیجه عملکرد عملگر  ،کنیدمی همانطور که در مثال باال مشاهده

 آید:می را به دست

5:  00000000000000000000000000000101 
3:  00000000000000000000000000000011 
------------------------------------ 
1:  00000000000000000000000000000001 

خالی  هایبیتبیت است از صفر برای پر کردن  00( intشوند. از آنجاییکه هر عدد صحیح )می تبدیل شانباینریبه معادل  0و  3ابتدا دو عدد 

 .شودمی توان فهمید که چرا نتیجه عدد یکمی ANDکنیم. با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی می استفاده

 (|)ORعملگر بیتی 

 این عملگر در زیر آمده است:جدول درستی  خواهد شد. 7در غیر اینصورت  2هر دو صفر باشند نتیجه  ORاگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی 

X Y X OR Y 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

خواهد شد. به مثال زیر  7نتیجه  ،باشد 7اگر فقط یکی از دو عملوند  باشند. 2دو طرف آن  عملوندهایاست که  2در صورتی  ORنتیجه عملگر بیتی 

 توجه کنید:

int result = 7 | 9; 
 
Console.WriteLine(result); 

15 
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کنیم که چرا این نتیجه به دست می حال بررسی شود.می 73نتیجه ، کنیممی ( استفاده1و  1برای دو مقدار در مثال باال ) ORوقتی که از عملگر بیتی 

 آمده است؟

7: 00000000000000000000000000000111 
9: 00000000000000000000000000001001 
----------------------------------- 
15:00000000000000000000000000001111 

 صحیح است. 73باینری معادل عدد  7777عدد  توان نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص داد.می ORبا استفاده از جدول درستی عملگر بیتی 

 (^)XORعملگر بیتی 

 جدول درستی این عملگر در زیر آمده است:

X Y X XOR Y 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

 XORعملگر بیتی  تأثیردر مثال زیر  شود.می 7در غیر اینصورت نتیجه  ،2باشند نتیجه  7یا هر دو  2در صورتیکه عملوندهای دو طرف این عملگر هر دو 

 کنید:می دههرا بر روی دو مقدار مشا

int result = 5 ^ 7; 
 
Console.WriteLine(result); 

2 

 ( نشان داده شده است.1و  3در زیر معادل باینری اعداد باال )

5: 00000000000000000000000000000101 
7: 00000000000000000000000000000111 
----------------------------------- 
2: 00000000000000000000000000000010 

 شود.می 0توان فهمید که چرا نتیجه عدد می XORبا نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی 

 (~)NOTعملگر بیتی 

 در زیر جدول درستی این عملگر آمده است: این عملگر یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد.

X NOT X 

1 0 

0 1 
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 در زیر چگونگی استفاده از این عملگر آمده است: کند.می را معکوسها تمقادیر بی NOTعملگر بیتی 

int result = ~7; 
 
Console.WriteLine(result); 

 به نمایش باینری مثال باال که در زیر نشان داده شده است توجه نمایید.

7: 00000000000000000000000000000111 
------------------------------------ 
-8: 11111111111111111111111111111000 

 از عملگرهای بیتیهایی لمثا

 کدهای مربوط به هر سبک هم در جدول زیر آمده است: استفاده کنید. تانبرنامهفرض کنید که از یک سبک خاص فونت در 

 )عادی( استفاده کنید. regularخواهید از سبک می است کهبدین معنی  2توجه کنید که مقدار اولیه 

int fontStyle = 0; 

 را به کار برید. 7کد باید  Boldتوجه کنید که برای فونت  شود.می استفاده OR( از عملگر بیتی Boldبه صورت کلفت )ها تبرای نشان دادن فون

fontStyle = fontStyle | 1; 

 استفاده شود. 0و کد  ORباید از عملگر بیتی  Italicبرای استفاده از سبک 

fontStyle |= 2; 

اگر بخواهید یک سبک جدید ایجاد  ذکر شده در باال عمل کرد و فقط کدها را جایگزین کنید.های توان به روشها میبرای استفاده از سایر سبک

 را در بین هر سبک فونت قرار دهید مانند مثال زیر: ORتوانید به سادگی عملگر بیتی می ،کنید که ترکیبی از چند سبک باشد

fontStyle = 1 | 2 | 4 | 8; 

 (shiftعملگر بیتی تغییر مکان )

دو نوع عملگر بیتی تغییر مکان وجود دارد که هر کدام  را به سمت چپ یا راست جا به جا کنید.ها تدهند که بیمی این نوع عملگرها به شما اجازه

 دهد.یم را نشانها تعملوند سمت چپ این عملگرها حالت باینری یک مقدار و عملوند سمت راست تعداد جابه جایی بی کنند.یم دو عملوند قبول

 کد سبک

Regular 0 

Bold 1 

Italic 2 

Underline 4 

Strikeout 8 
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 عملگر نام دسته مثال

x = y << 2; Binary تغییر مکان به سمت چپ << 

x = y >> 2; Binary تغییر مکان به سمت راست >> 

 عملگر تغییر مکان به سمت چپ

به عنوان  کند.می مکان مشخص شده توسط عملوند سمت راست، به سمت چپ منتقل nعملوند سمت چپ را به تعداد  هایبیت، عملگراین 

 مثال:

int result = 10 << 2; 
 
Console.WriteLine(result); 
 

40 

 این انتقال را بررسی کنیم: تأثیر، حال بیایید ایمکردهرا دو مکان به سمت چپ منتقل  72مقدار  هایبیتدر مثال باال ما 

10: 00000000000000000000000000001010 
------------------------------------ 
40: 00000000000000000000000000101000 

شود و در می در این انتقال دو صفر از صفرهای سمت چپ کم .اندشدهبه اندازه دو واحد به سمت چپ منتقل ها تکنید که همه بیمی مشاهده

 شود.می عوض دو صفر به سمت راست اضافه

 عملگر تغییر مکان به سمت راست

 به عنوان مثال: کند.می جا به جا را به سمت راستها تگر تغییر مکان به سمت چپ است با این تفاوت که بیلاین عملگر شبیه به عم

int result = 100 >> 4; 
 
Console.WriteLine(result); 

6 

این جا  تأثیرکنیم. اجازه بدهید می واحد به سمت چپ جا به جا 1را به اندازه  722مقدار های استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست بیتبا 

 به جایی را مورد بررسی قرار دهیم:

100: 00000000000000000000000001100100 
------------------------------------ 
  6: 00000000000000000000000000000110 

 شود.می و چهار صفر به سمت چپ اضافهبیت اول سمت راست حذف شده  1این بنابر شود،می واحد به سمت راست منتقل 1هر بیت به اندازه 
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 تقدم عملگرها

 درشارپ سی ها درکند. عملگرم عملگر اثرش را اعمال ابتدا کدا، کند که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارندمی تقدم عملگرها مشخص

 به عنوان مثال: محاسبات دارای حق تقدم هستند.

number = 1 + 2 * 3 / 1; 

و در آخر  0×0=1سپس  7+0=0خواهد شد ) 1اگر ما حق تقدم عملگرها را رعایت نکنیم و عبارت باال را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه 

 برای مثال عمل ضرب و تقسیم نسبت به جمع و تفریق تقدم دارند. دهد.می دم عملگرها محاسبات را انجاماما کامپایلر با توجه به تق (.7/1=1

شود و می جمع 7با  2در آخر عدد  آید.می به دست 2شود که نتیجه می 7تقسیم بر  آنهاو سپس نتیجه  0ضربدر  0بنابراین در مثال فوق ابتدا عدد 

 آمده است:شارپ سی ر تقدم برخی از عملگرهایدر جدول زی شود.می حاصل 1عدد 

 عملگرها تقدم

 (unary) – ,+ ;(used as prefixes) ,-- ,++ باالترین

 *, /, % 

 +, - 

 <<, >> 

 <, >, <=, >= 

 ==, != 

 & 

 ^ 

 | 

 && 

 || 

 =, *=, /=, %=, +=, -= 

 (used as suffixes) -- ,++ ترینپایین

++  رهابه این نکته توجه کنید که تقدم عملگ گذارند.می تأثیرحق تقدم در محاسبات ترین با باالترین و سپس عملگرهای با پایینابتدا عملگرهای 

 به عنوان مثال: بستگی دارد )در سمت چپ یا راست عملوند باشند(. آنهابه مکان قرارگیری  --و 

int number = 3; 
 
number1 = 3 + ++number; //results to 7 
number2 = 3 + number++; //results to 6 
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 به دست 1شود و در نهایت عدد می جمع 0شود و سپس مقدار جدید با عدد می 1واحد اضافه شده و  یک number در عبارت اول ابتدا به مقدار

گیرد. می قرار number2سپس این مقدار در متغیر  آید.می به دست 2شود و عدد می اضافه numberبه مقدار  0در عبارت دوم مقدار عددی  آید.می

 از عملگرهای زیادی استفاده آنهابرای ایجاد خوانایی در تقدم عملگرها و انجام محاسباتی که در  یابد.می افزایش 1به  numberو در نهایت مقدار 

 کنیم:می شود از پرانتز استفادهمی

number = ( 1 + 2 ) * ( 3 / 4 ) % ( 5 - ( 6 * 7 )); 

 در مورد عبارتی که در داخل پرانتز سوم قرار داردای هبه نکت گیرند.می در مثال باال ابتدا هر کدام از عباراتی که داخل پرانتز هستند مورد محاسبه قرار

اگر دو یا  شود.می کم 3و سپس از  شده 1ضربدر  2گیرد یعنی مقدار می پرانتز مورد محاسبه قرارترین در این عبارت ابتدا مقدار داخلی توجه کنید.

 ال:به عنوان مث آیند مورد ارزیابی قرار دهید.می چند عملگر با حق تقدم یکسان موجود باشد ابتدا باید هر کدام از عملگرها را که در ابتدای عبارت

number = 3 * 2 + 8 / 4; 

 0را ضربدر  0یعنی ابتدا  دهید. تأثیررا در محاسبات  آنهاید از چپ به راست این شما بارای حق تقدم یکسانی هستند. بنابرهر دو عملگر * و / دا

 دهید.می قرار numberکنید. در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیر می تقسیم 1را بر  1کنید و سپس عدد می

 گرفتن ورودی از کاربر

یکی دیگر از  ()ReadLineخواهیم در باره متد می حال دهد.می ر اختیار شما قرارتعدادی متد برای گرفتن ورودی از کاربر دنت دات چارچوب

را که توسط کاربر ای هفقط مقدار رشت ()ReadLineمتد  کند.می را از کاربر دریافتای هبحث کنیم که یک مقدار رشت Consoleمتدهای کالس 

ه دکمه کنید تا زمانی کمی تمام کاراکترهایی را که شما در محیط کنسول تایپ پیداست، همانطور که از نام این متد گرداند.می شود را برمی نوشته

Enter الس توانید از کمی برای تبدیل نوع رشته به انواع دیگر شود از نوع رشته است.می هر چه که در محیط کنسول تایپ خواند.می زنیدمی را

Convert .یر توجه کنید:به برنامه ز و متدهای آن استفاده کنید 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        string name; 
        int age; 
        double height; 
 
        Console.Write("Enter your name: "); 
        name = Console.ReadLine(); 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        Console.Write("Enter your height: "); 
        height = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
 
        //Print a blank line                           
        Console.WriteLine(); 
 
        //Show the details you typed                   
        Console.WriteLine("Name is {0}.", name); 
        Console.WriteLine("Age is {0}.", age); 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 11
 

24 
25 
26 

        Console.WriteLine("Height is {0}.", height); 
    } 
} 

Enter your name: John 
Enter your age: 18 
Enter your height: 160.5 
 
Name is John. 
Age is 18. 
Height is 160.5. 

در خط  .(77)خط  را وارد کند خواهد که نام خودمی برنامه از کاربر. (1و  1و  1)خطوط  کنیممی متغیر را برای ذخیره داده در برنامه تعریف 0ابتدا 

از آنجاییکه نام  شود.می خوانده ()ReadLineمقدار متغیر نام، برابر مقداری است که توسط متد  کنید.می شما به عنوان کاربر نام خود را وارد 70

 به تبدیل انواع نداریم. شود هم از نوع رشته است در نتیجه نیازیمی خوانده ()ReadLineاز نوع رشته است و مقداری که از متد 

( است، پس نیاز است که ما تبدیل از نوع رشته به صحیح را intمتغیری از نوع صحیح ) ،(. سن70خط ) کندمی سؤالسپس برنامه از ما سن را 

از این متد در متغیر سن مقدار بازگشتی  (.71)خط  کنیممی برای این تبدیل استفاده ()Convert.ToInt32بنابراین از کالس و متد  انجام دهیم.

باید از متد  doubleبرای تبدیل رشته دریافتی از محیط کنسول به نوع  ایمکردهتعریف  double( را از نوع heightچون متغیر قد ) گیرد.می قرار

ToDouble()  کالسمربوط به Convert  توانید از متد می عالوه بر آنچه گفته شد شما .(72خط ) کنیماستفادهParse() باال های لبرای تبدی

 مانند:، استفاده کنید

age = int.Parse(Console.ReadLine()); 
height = double.Parse(Console.ReadLine()); 

 اشد.باید فقط عدد ب ،شودمی که توسط کاربر تایپای هیعنی رشت ،شودمی توجه داشته باشد که این متد برای تبدیل رشته به رقم استفاده

 

 ساختارهای تصمیم

حال تصور کنید که یک برنامه دارای ساختار تصمیم گیری  دهند.می به شما اجازه اجرای کد را در شرایط مطمئننویسی برنامه هایزبانهمه  تقریبا  

 یکهدر صورت خواهیدنباشد و همه کدها را اجرا کند. این حالت شاید فقط برای چاپ یک پیغام در صفحه مناسب باشد ولی فرض کنید که شما ب

مختلفی برای رفع  هایراهشارپ سی ن وقت با مشکل مواجه خواهید شد.آسپس یک پیغام چاپ شود  ،مقدار یک متغیر با یک عدد برابر باشد

 در این بخش با مطالب زیر آشنا خواهید شد: دهد.می این نوع مشکالت ارائه

  دستورif 

  دستورif...else  

 عملگر سه تایی 

  دستورif چندگانه 

  دستورif تو در تو 
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 عملگرهای منطقی 

  دستورswitch 

 ifدستور 

ترین ساده ifتور سد شود یک منطق به برنامه خود اضافه کنید.می و یک شرط خاص که باعث ایجاد یک کد ifبا استفاده از دستور  توانمی

 به صورت زیر است: ifساختار دستور . هانجام بدکد معینی را  ،گوید اگر شرطی برقرار استمی که برنامهدستور شرطی است 

if(condition) 
{ 
  code to execute; 
} 

ی ا سهشرط یک عبارت مقای شود.می اگر شرط برقرار باشد یعنی درست باشد سپس کد اجرا شود.می ابتدا شرط بررسی ifقبل از اجرای دستور 

اجازه بدهید که نگاهی به نحوه استفاده از دستور  یا اشتباه بودن شرط استفاده کرد.برای تست درست ای سه توان از عملگرهای مقایمی است.

if .برنامه زیر پیغام  در داخل برنامه بیندازیمHello World  را اگر مقدارnumber  و  72کمتر ازGoodbye World  را اگر مقدارnumber  72از 

 دهد.می صفحه نمایش باشد در تربزرگ

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        //Declare a variable and set it a value less than 10 
        int number = 5; 
 
        //If the value of number is less than 10             
        if (number < 10) 
            Console.WriteLine("Hello World."); 
 
        //Change the value of a number to a value which      
        // is greater than 10                                
        number = 15; 
 
        //If the value of number is greater than 10          
        if (number > 10) 
            Console.WriteLine("Goodbye World."); 
    } 
} 

Hello World. 
Goodbye World. 

رسیم برنامه می 77در خط  ifوقتی به اولین دستور  به آن اختصاص داده شده است. 3تعریف و مقدار  numberیک متغیر با نام  1در خط 

خط بنابراین  .باشدمی منطقی است که نتیجه مقایسه درست است؟ 72از  ترکوچک 3؟ یعنی کمتر است 72از  numberدهد که مقدار می تشخیص

رسیم می 71در خط  ifوقتی به دومین دستور  (.72دهیم )خط می تغییر 73را به  numberحال مقدار  شود.می چاپ Hello Worldو پیغام اجرا  70

 کندمی را چاپ Goodbye World است برنامه پیغام تربزرگ 72از  73یعنی  numberکند و چون مقدار می مقایسه 72را با   number مقداربرنامه 

 توان در یک خط نوشت:می را ifور به این نکته توجه کنید که دست. (02)خط 
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if (number > 10) Console.WriteLine("Goodbye World."); 

 بنویسید. کافیست که از یک آکوالد برای نشان دادن ابتدا و انتهای دستورات استفاده کنید. ifدستور را در داخل دستور  توانید چندینمی شما

 به صورت زیر است: ifهستند. نحوه تعریف چند دستور در داخل بدنه  ifبدنه دستور جزء  همه دستورات داخل بین آکوالد

if(condition) 
{ 
   statement1; 
   statement2; 
       . 
       . 
       . 
   statementN; 
} 

 این هم یک مثال ساده:

if (x > 10) 
{ 
   Console.WriteLine("x is greater than 10."); 
   Console.WriteLine("This is still part of the if statement."); 
} 

نباشد مانند  تربزرگ 72از  xحال اگر به عنوان مثال آکوالد را حذف کنیم و مقدار  شود.می باشد دو پیغام چاپ تربزرگ 72از  xدر مثال باال اگر مقدار 

 کد زیر:

if (x > 10) 
Console.WriteLine("x is greater than 10."); 
Console.WriteLine("This is still part of the if statement. (Really?)"); 

 شود که بین دستورات فاصله بگذاریم.می کد باال در صورتی بهتر خوانده

if (x > 10) 
Console.WriteLine("x is greater than 10."); 
 
Console.WriteLine("This is still part of the if statement. (Really?)"); 

 ترکوچک 72از  xکه مقدار  ایمگذاشتهاینجاست که چون ما فرض را بر این  نیست. ifتور سدجزء  ( در مثال باال0)خط  که دستور دوم بینیدمی

 آکوالد مشخصشود. در نتیجه اهمیت وجود می چاپ This is still part of the if statement (Really?) خطاست پس 

فراموش نکنید که از قلم انداختن یک  داشتید برای آن یک آکوالد بگذارید. ifبه عنوان تمرین همیشه حتی اگر فقط یک دستور در بدنه  شود.می

ر قرااند ردهرا تازه شروع کنویسی برنامه کند. یکی از خطاهای معمول کسانی کهمی آکوالد باعث به وجود آمدن خطا شده و یافتن آن را سخت

 به عنوان مثال: است. ifدر سمت راست پرانتز  سمیکالندادن 

if (x > 10);  
Console.WriteLine("x is greater than 10"); 
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 همیشه شود.می بنابراین برنامه شما با یک خطای منطقی مواجه و دستور اجرایی نیست.دهد می یک مقایسه را انجام ifبه یاد داشته باشید که 

مثالی دیگر در  به منزله این است که بلوک کد در اینجا به پایان رسیده است. ifدر سمت راست پرانتز  سمیکالنبه یاد داشته باشید که قرار گرفتن 

 :ifمورد دستور 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int firstNumber; 
        int secondNumber; 
 
        Console.Write("Enter a number: "); 
        firstNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter another number: "); 
        secondNumber = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (firstNumber == secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} == {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber != secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} != {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber < secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} < {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber > secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} > {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber <= secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} <= {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
        if (firstNumber >= secondNumber) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} >= {1}", firstNumber, secondNumber); 
        } 
    } 
} 

Enter a number: 2 
Enter another number: 5 
2 != 5 
2 < 5 
2 <= 5 
Enter a number: 10 
Enter another number: 3 
10 != 3 
10 > 3 
10 >= 3 
Enter a number: 5 
Enter another number: 5 
5 == 5 
5 <= 5 
5 >= 5 
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 گیریم.می ابتدا دو عدد که قرار است با هم مقایسه شوند را به عنوان ورودی از کاربر .ایمکردهاستفاده  ifدر دستور ای سه ما از عملگرهای مقای

نابراین ب مقادیر بولی هستند، هاشرطبه این نکته توجه داشته باشید که  شود.می شوند و اگر شرط درست بود پیغامی چاپمی اعداد با هم مقایسه

 استفاده کنید. ifمتغیر بولی ذخیره کنید و سپس از متغیر به عنوان شرط در دستور  داخل یک توانید نتیجه یک عبارت را درمی شما

bool isNewMillenium = year == 2000; 
 
if (isNewMillenium) 
{ 
Console.WriteLine("Happy New Millenium!"); 
} 

از متغیر برای تشخیص کد اجرایی  توانمی شود.می ذخیره isNewMilleniumباشد سپس حاصل عبارت در متغیر  0222برابر  yearاگر مقدار 

 استفاده کرد خواه مقدار متغیر درست باشد یا نادرست. ifبدنه دستور 

 if...elseدستور 

گر حالتی برقرار بود کارخاصی انجام شود.می فقط برای اجرای یک حالت خاص به کار ifدستور  گر شرط  رود یعنی ا اما زمانی که شما بخواهید ا

در زیر آمده  if…elseساختار دستور  استفاده کنید. if…elseخاصی برقرار شد یک دستور و اگر برقرار نبود دستور دیگر اجرا شود باید از دستور 

 است:

if(condition) 
{ 
   code to execute if condition is true; 
} 
else 
{ 
   code to execute if condition is false; 
} 

 elseو بدنه  ifاگر فقط یک کد اجرایی در داخل بدنه  به کار برده شود. ifباید با  حتما  توان به تنهایی استفاده کرد بلکه نمی elseاز کلمه کلیدی 

در زیر نحوه  نادرست باشد. ifتور شود که شرط داخل دسمی فقط در صورتی اجرا elseکد داخل بلوک استفاده از آکوالد اختیاری است.  دارید

 آمده است. if…elseاستفاده از دستور 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int number = 5; 
 
        //Test the condition                                                        
        if (number < 10) 
        { 
            Console.WriteLine("The number is less than 10."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("The number is either greater than or equal to 10."); 
        } 
 
        //Modify value of number                                                    
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

        number = 15; 
 
        //Repeat the test to yield a different result                               
        if (number < 10) 
        { 
            Console.WriteLine("The number is less than 10."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("The number is either greater than or equal to 10."); 
        } 
    } 
} 

The number is less than 10. 
The number is either greater than or equal to 10. 

 تغییر دهیم 72از  تربزرگمقداری  را تغییر دهیم و به numberشود و اگر مقدار می اجرا ifکمتر باشد کد داخل بلوک  72از  numberوقتی مقدار 

 اضافه شود. سمیکالن elseنباید به آخر کلمه کلیدی  ifشود. مانند بلوک می اجرا elseو کد داخل بلوک  شودمی شرط نادرست

 عملگر شرطی

 در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده است: کند.می عمل if…elseمانند دستور شرطی شارپ سی در (:?)عملگر شرطی 

<condition> ? <result if true> : <result if false> 

شرط، یک مقدار زمانی که شرط درست باشد و یک مقدار زمانی که  است که نیاز به سه عملوند دارد:شارپ سی عملگر شرطی تنها عملگر سه تایی

 اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم. شرط نادرست باشد.

public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        string pet1 = "puppy"; 
        string pet2 = "kitten"; 
        string type1; 
        string type2; 
 
        type1 = (pet1 == "puppy")   ? "dog" : "cat"; 
        type2 = (pet2 == "kitten") ? "cat" : "dog"; 
    } 
} 

مقدار  بود، puppyبرابر با  pet1شود: اگر مقدار می خط یک به صورت زیر ترجمه دهد.می لگر شرطی را نشانبرنامه باال نحوه استفاده از این عم

dog  را درtype1 صورت مقدار قرار بده در غیر اینcat  راtype1 .شود: اگر مقدار می خط دو به صورت زیر ترجمه قرار بدهpet2  برابر باkitten 

 نویسیم:می if elseحال برنامه باال را با استفاده از دستور . dogصورت مقدار قرار بده در غیر این type2را در  catمقدار  بود،

if (pet1 == "puppy") 
    type1 = "dog"; 
else 
    type1 = "cat"; 

 آورد.می چون خوانایی برنامه را پایین ،دارید از عملگر شرطی استفاده نکنید elseیا  ifهنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوک 
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 چندگانه  if دستور

را به صورت زیر  ifاستفاده کنید و بهتر است که این دستورات  ifتوانید از چندین دستور می کنید؟می اگر بخواهید چند شرط را بررسی کنید چکار

 بنویسید:

if (condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else 
{ 
   if (condition) 
   { 
      code to execute; 
   } 
   else 
   { 
      if (condition) 
      { 
         code to execute; 
      } 
      else 
      { 
         code to execute; 
      } 
   } 
} 

 توانید کد باال را ساده تر کنید:می بنویسید. elseخواندن کد باال سخت است. بهتر است دستورات را به صورت تو رفتگی در داخل بلوک 

if(condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else if(condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else if(condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else 
{ 
   code to execute; 
} 

 else ifدستور  وابسته است. ifتور سنیز به د else ،else ifرا یاد گرفتید باید بدانید که مانند  else ifده از دستور احال که نحوه استف

شود. و اگر آن نیز اجرا نشود می بعدی اجرا else ifاشتباه باشد دستور  else ifحال اگر  .اشتباه باشد ifدستور  شود که اولینمی وقتی اجرا

 دهد:می را نشان if else برنامه زیر نحوه استفاده از دستور شود.می اجرا elseدر نهایت دستور 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int choice; 
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        Console.WriteLine("What's your favorite color?"); 
        Console.WriteLine("[1] Black"); 
        Console.WriteLine("[2] White"); 
        Console.WriteLine("[3] Blue"); 
        Console.WriteLine("[4] Red"); 
        Console.WriteLine("[5] Yellow\n"); 
 
        Console.Write("Enter your choice: "); 
        choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (choice == 1) 
        { 
            Console.WriteLine("You might like my black t-shirt."); 
        } 
        else if (choice == 2) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be a clean and tidy person."); 
        } 
        else if (choice == 3) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be sad today."); 
        } 
        else if (choice == 4) 
        { 
            Console.WriteLine("You might be inlove right now."); 
        } 
        else if (choice == 5) 
        { 
            Console.WriteLine("Lemon might be your favorite fruit."); 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("Sorry, your favorite color is not in the choices above."); 
        } 
    } 
} 

What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
 
Enter your choice: 1 
You might like my black t-shirt. 
 
What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
 
Enter your choice: 999 
Sorry, your favorite color is not in the choices above. 

گر عددی ک شود.می مختلفی چاپهای مکنید پیغامی وابسته است. بسته به اینکه شما چه چیزی انتخاب choiceخروجی برنامه باال به متغیر  ه ا

 شود.می اجرا elseکد مربوط به بلوک  ،انتخاب نباشد هایحالتکنید در داخل می شما تایپ
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 تو در تو ifدستور 

 دیگر. ifدر داخل دستور  ifاستفاده کرد. یک دستور ساده شارپ سی تو در تو در ifاز دستور  توانمی

if (condition) 
{ 
    code to execute; 
 
    if (condition) 
    { 
         code to execute;    
    } 
    else if (condition) 
    { 
        if (condition) 
        { 
           code to execute; 
        } 
    } 
} 
else 
{ 
    if (condition) 
    { 
       code to execute;   
    } 
} 

 تو در تو را نشان دهیم: ifاجازه بدهید که نحوه استفاده از دستور 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

using System; 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int age; 
        string gender; 
 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter your gender (male/female): "); 
         
        gender = Console.ReadLine(); 
 
        if (age > 12) 
        { 
            if (age < 20) 
            { 
                if (gender == "male") 
                { 
                    Console.WriteLine("You are a teenage boy."); 
                } 
                else 
                { 
                    Console.WriteLine("You are a teenage girl."); 
                } 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("You are already an adult."); 
            } 
        } 
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34 
35 
36 
37 
38 
39 

        else 
        { 
            Console.WriteLine("You are still too young."); 
        } 
    } 
} 

Enter your age: 18 
Enter your gender: male 
You are a teenage boy. 
 
Enter your age: 12 
Enter your gender: female 
You are still too young. 

 کند.می سؤالاز شما  جنستاندرباره  70در خط  (.1کند )خط می سؤال سنتانابتدا برنامه از شما درباره  اجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنیم.

 .(72)خط  رسدمی ifسپس به اولین دستور 

مربوط به همین  (01)خط  elseشود در غیر اینصورت وارد بلوک می ifسال باشد برنامه وارد بدنه دستور  70در این قسمت اگر سن شما بیشتر از 

را  دیگر ifدو دستور  ifدر بدنه اولین  .ایدشده ifسال است و شما وارد بدنه اولین  70ن شما بیشتر از سحال فرض کنیم که  شود.می ifدستور 

گر نباشد به قمی دوم ifبدنه  واردباشد شما  02اگر سن کمتر  کنید.می مشاهده  دوباره فرض .(01خط ) رویدمی متناظر با آن elseمت سشوید و ا

شما مورد جنسیت در اینجا  .(02خط ) شویدمی دیگر مواجه ifدوم شده و با یک  ifدر اینصورت وارد بدنه  باشد، 02کنیم که سن شما کمتر از می

 اجرا ifمربوط به این  elseشود در غیر اینصورت قسمت می اجرا ifاخل بدنه سومین د" باشد کدهای maleگر برابر "ا گیرد که می بررسی قرار

 آورد.می تو در تو در برنامه کمتر استفاده کنید چون خوانایی برنامه را پایین ifشود که از می (. پیشنهاد01خط ) شودمی

 ه از عملگرهای منطقیاستفاد

کنند و در آخر یک مقدار می گیراین عملگرها حداقل دو شرط را در  دهند که چندین شرط را با هم ترکیب کنید.می عملگرهای منطقی به شما اجازه

 در جدول زیر برخی از عملگرهای منطقی آمده است: گردانند.می بولی را بر

 تأثیر مثال تلفظ عملگر

&& And z = (x > 2) && (y < 10) 

 trueاست که هر دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان  trueدر صورتی  Zمقدار 

 خواهد شد. z، falseباشد مقدار  falseمقدار یکی از شروط  باشد. اگر فقط

|| Or z = (x > 2) || (y < 10) 

است که یکی از دو شرط دو طرف عملگر مقدارشان  trueدر صورتی  Zمقدار 

true .مقدارشاناگر هر دو شرط  باشد false  باشد مقدارz، false  خواهد

 شد.

! Not z = !(x > 2) 

 باشد و در صورتی falseاست که مقدار شرط  trueدر صورتی  Zمقدار 

false  است که مقدار شرطtrue .باشد 
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و  0از  تربزرگ xاست که مقدار  trueبرابر  zرا به این صورت بخوانید: "در صورتی مقدار  z = (x > 2) && (y < 10)به عنوان مثال جمله 

باشد باید مقدار همه  trueاست". این جمله بدین معناست که برای اینکه مقدار کل دستور  falseباشد در غیر اینصورت  72از  ترکوچک yمقدار 

است اگر  trueبرابر  OR( دارد. نتیجه عملگر منطقی &&) ANDتفاوتی نسبت به عملگر منطقی م تأثیر( ||) ORعملگر منطقی . باشد trueشروط 

و  ANDتوان عملگرهای منطقی می خواهد شد. falseنباشد نتیجه  trueباشد. و اگر مقدار هیچ یک از شروط  trueفقط مقدار یکی از شروط 

OR :را با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد مانند 

if ( (x == 1) && ( (y > 3) || z < 10) ) ) 
{ 
    //do something here 
} 

ی مورد بررس (z < 10) || (y > 3) عبارتدر اینجا ابتدا  کنیم.می استفاده هاشرطدر اینجا استفاده از پرانتز مهم است چون از آن در گروه بندی 

حال بیایید نحوه استفاده از  شود.می مقایسه (x == 1) با نتیجه ANDسپس نتیجه آن بوسیله عملگر . به علت تقدم عملگرها() گیردمی قرار

 عملگرهای منطقی در برنامه را مورد بررسی قرار دهیم:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int age; 
        string gender; 
 
        Console.Write("Enter your age: "); 
        age = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter your gender (male/female): "); 
        gender = Console.ReadLine(); 
 
        if (age > 12 && age < 20) 
        { 
            if (gender == "male") 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage boy."); 
            } 
            else 
            { 
                Console.WriteLine("You are a teenage girl."); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            Console.WriteLine("You are not a teenager."); 
        } 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Enter your age: 18 
Enter your gender (male/female): female 
You are a teenage girl. 
 
Enter you age: 10 
Enter your gender (male/female): male 
You are not a teenager. 
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اگر  کند.می ( برنامه سن شما را چک72رسید )خط می ifوقتی به دستور  (.72دهد )خط می را نشان ANDبرنامه باال نحوه استفاده از عملگر منطقی 

 شوند.می اجرا ifباشد سپس کدهای داخل بلوک  trueباشد( یعنی مقدار هر دو  02 و 70بین  سنتانباشد )  02از  ترکوچکو  70از  تربزرگسن شما 

اگر مقدار  دهد.می د بررسی قرارورعملوند سمت چپ را م ANDعملگر  شود.می اجرا elseباشد کدهای داخل بلوک  falseاگر نتیجه یکی از شروط 

عملوند سمت چپ را مورد بررسی  ||گرداند. بر عکس عملگر می را بر falseکند و مقدار نمیشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی با false آن

گر مقدار آن می قرار  نکته مهم اینجاست که شما گرداند.می را بر trueگیرد و مقدار می باشد سپس عملوند سمت راست را نادیده trueدهد و ا

 به عنوان عملگر بیتی استفاده کنید. ز عملگرهای & و |توانید امی

if (x == 2 & y == 3) 
{ 
   //Some code here 
} 
 
if (x == 2 | y == 3) 
{ 
   //Some code here 
} 

چپ  عملوند سمت روند این است که دو عملوند را بدون در نظر گرفتن مقدارمی به کار تفاوت جزئی این عملگرها وقتی که به عنوان عملگر بیتی

گر مقدار عملوند سمت چپ  دهند.می مورد بررسی قرار  ارزیابی ANDعملوند سمت چپ به وسیله عملگر بیتی )&( ،باشد falseبه عنوان مثال حتی ا

 بهتر (|)OR و (&)ANDجای عملگرهای بیتی  به (||) OR و (&&)AND منطقیرا در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهای  هاشرطاگر  شود.می

 به مثال زیر توجه کنید: کند.می است که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی NOT(!) یکی دیگر از عملگرهای منطقی عملگر خواهد بود.

if (!(x == 2)) 
{ 
   Console.WriteLine("x is not equal to 2."); 
} 

 کند.می Trueآن را  !باشد عملگر falseبرابر  x == 2 عبارتاگر نتیجه 

 Switchدستور 

دهد که با توجه به مقدار ثابت یک متغیر چندین انتخاب داشته باشید. می وجود دارد که به شما اجازه switchساختاری به نام شارپ سی در

و یا کاراکترها را ها رشته، متغیر فقط مقادیر ثابتی از اعداد switchتو در تو است با این تفاوت که در دستور  ifمعادل دستور  switchدستور 

 آمده است: switchدر زیر نحوه استفاده از دستور  کند. مقادیر ثابت مقادیری هستند که قابل تغیر نیستند.می قبول

switch (testVar) 
{ 
   case compareVal1: 
       code to execute if testVar == compareVa11; 
       break; 
   case compareVa12: 
       code to execute if testVar == compareVa12; 
       break; 
   . 
   . 
   . 
   case compareVa1N: 
       code to execute if testVer == compareVa1N; 
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       break; 
   default: 
       code to execute if none of the values above match the testVar; 
       break; 
} 

 switchداخل بلوک  case هایعبارتاین مقدار با هر یک از  دهید.می است قرار testVarکه در مثال باال  switchابتدا یک مقدار در متغیر 

اجرا خواهد شد. به این نکته  caseکد مربوط به آن  ،برابر بود caseشود. اگر مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستورات می مقایسه

با کلمه کلیدی  caseاز یکی بیشتر باشد نباید از آکوالد استفاده کنیم. آخر هر دستور  caseتوجه کنید که حتی اگر تعداد خط کدهای داخل دستور 

break شود برنامه از دستور می شود که باعثمی تشخیص دادهswitch شوند. اگر این کلمه کلیدی از قلم دستورات بعد از آن اجرا  خارج شده و

شود که مقدار متغیر با هیچ یک از می دارد. این دستور در صورتی اجرا defaultیک بخش  switchدستور  شود.می بیوفتد برنامه با خطا مواجه

افتد. مکان این دستور هم نمیقی حذف شود هیچ اتفا switchاختیاری است و اگر از بدنه  defaultدستور  برابر نباشد. caseدستورات  مقادیر

 توجه کنید: switchبه مثالی در مورد دستور  نویسند.می مهم نیست اما بر طبق تعریف آن را در پایان دستورات

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int choice; 
 
        Console.WriteLine("What's your favorite pet?"); 
        Console.WriteLine("[1] Dog"); 
        Console.WriteLine("[2] Cat"); 
        Console.WriteLine("[3] Rabbit"); 
        Console.WriteLine("[4] Turtle"); 
        Console.WriteLine("[5] Fish"); 
        Console.WriteLine("[6] Not in the choices"); 
        Console.Write("\nEnter your choice: "); 
 
        choice = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        switch (choice) 
        { 
            case 1: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
                break; 
            case 2: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
                break; 
            case 3: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
                break; 
            case 4: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
                break; 
            case 5: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
                break; 
            case 6: 
                Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
                break; 
            default: 
                Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
                break; 
        } 
    } 



   
   

 

720 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
45 } 

What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 2 
Your favorite pet is Cat. 
 

 
 
What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 99 
You don't have a favorite pet. 

کنید و می دهد. به اسم هر حیوان یک عدد نسبت داده شده است. شما عدد را واردمی را تانعالقهبرنامه باال به شما اجازه انتخاب حیوان مورد 

گر هم می مقایسه caseبا مقادیر  switchر این عدد در دستو شود و با هر کدام از آن مقادیر که برابر بود پیغام مناسب نمایش داده خواهد شد. ا

توانید از می این است که شما switchدستور های ییکی دیگر از ویژگ شود.می اجرا defaultبرابر نبود دستور  هاcaseبا هیچ کدام از مقادیر 

شود. توجه کنید می باشد یک کد اجرا 0یا  number ،7 ،0در مثال زیر اگر مقدار  برای نشان داده یک مجموعه کد استفاده کنید. caseدو یا چند 

 باید پشت سر هم نوشته شوند. هاcaseکه 

switch (number) 
{ 
   case 1: 
   case 2: 
   case 3: 
       Console.WriteLine("This code is shared by three values."); 
       break; 
} 

 توان نوشت:می برنامه باال را به صورت زیر نیز تو در تو است. ifمعادل دستور  switchذکر شد دستور  قبال  همانطور که 

if (choice == 1) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Dog."); 
else if (choice == 2) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Cat."); 
else if (choice == 3) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Rabbit."); 
else if (choice == 4) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Turtle."); 
else if (choice == 5) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is Fish."); 
else if (choice == 6) 
    Console.WriteLine("Your favorite pet is not in the choices."); 
else 
    Console.WriteLine("You don't have a favorite pet."); 
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 ifو  switchحال از بین این دو دستور ). باشدمی elseمعادل دستور  defaultدارد. دستور  switchمانند دستور ای هنتیج دقیقا  کد باال 

else کدامیک را انتخاب کنیم. از دستور )switch خواهیم با دیگر مقادیر مقایسه شود ثابت باشد.می کنیم که مقداری کهمی موقعی استفاده 

 استفاده نکنید. switchدر مثال زیر هیچگاه از  مثال  

int myNumber = 5; 
int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
   case x: 
       Console.WriteLine("Error, you can't use variables as a value" + 
                                  " to be compared in a case statment."); 
       break; 
} 

یک ثابت  xدهد چون می مقایسه شده است برنامه خطا myNumberاست و به طور واضح با متغیر  3دد ع xکنید که با اینکه مقدار می مشاهده

گر بخواهید از  ،یک متغیر است یا به زبان ساده ترنیست بلکه   constاستفاده کنید و برنامه خطا ندهد باید از کلمه کلیدی  xقابلیت تغییر را دارد. ا

 به صورت زیر استفاده کنید.

int myNumber = 5; 
const int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
  case x: 
      Console.WriteLine("Error has been fixed!"); 
  break; 
} 

اد. دتوان مقدار آن را در طول برنامه تغییر نمیتوجه کنید که بعد از تعریف یک ثابت  شود.می استفادهها تبرای ایجاد ثاب constاز کلمه کلیدی 

کند و شما الزم نیست که می مقایسه هاCaseیک مقدار را با مقادیر  switchمقداردهی کنید. دستور  حتما  را ها تبه یاد داشته باشید که باید ثاب

 به شکل زیر مقادیر را با هم مقایسه کنید:

switch (myNumber) 
{ 
  case x > myNumber: 
      Console.WriteLine("switch staments can't test if a value is less than " + 
                         "or greater than the other value."); 
  break; 
} 

 

 تکرار

بدون ساختارهای تکرار شما  دهند که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنید.می ساختارهای تکرار به شما اجازه

را تایپ کنید مانند مثال  ”.Hello World“بار جمله  72 شما مجبورید مثال   مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده است.

 زیر:
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Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 
Console.WriteLine("Hello World."); 

دهای باال ورد. برای نوشتن کآمی توانید با کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایینمی البته شما

 از: اندعبارتشارپ سی ساختارهای تکرار در است. بهترها استفاده از حلقه

 while  

 do while  

 for  

 Whileحلقه 

دهد و تا زمانیکه شرط برقرار باشد کدهای درون می ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار است. Whileحلقه ارپ شسی ساختار تکرار درترین ابتدایی

 به صورت زیر است: whileساختار حلقه  شوند.می بلوک اجرا

while(condition) 
{ 
  code to loop; 
} 

نویسیم اگر نتیجه درست می بسیار ساده است. ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است ifمانند ساختار  whileکه ساختار  بینیدمی

برسد هیچکدام از  whileباشد وقتی که برنامه به حلقه  falseاگر شرط غلط یا  شوند.می اجرا whileباشد سپس کدهای داخل بلوک  trueیا 

به یک متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داریم.  اصالح شوند. whileید مقادیر داخل حلقه کند. برای متوقف شدن حلقه بانمیکدها را اجرا 

آن وابسته است. این شمارنده را در داخل بدنه باید  گیرد و ادامه یا توقف حلقه به نوعی بهمی این شمارنده برای آزمایش شرط مورد استفاده قرار

 آمده است: whileدر برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه  کاهش یا افزایش دهیم.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int counter = 1; 
 
        while (counter <= 10) 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World!"); 
            counter++; 
        } 
 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
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Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 

گر از حلقه در مثال باال استفاده می را چاپ !Hello Worldبار پیغام  72برنامه باال  خط را تایپ کنیم. اجازه  72کردیم مجبور بودیم تمام نمیکند. ا

سپس به آن  یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده است. 1دهید که نگاهی به کدهای برنامه فوق بیندازیم. ابتدا در خط 

کنیم. در حلقه می را وارد Whileحلقه  1توان در شرط از آن استفاده کرد. در خط نمیقدار نداشته باشد دهیم چون اگر ممی را اختصاص 7مقدار 

while  کمتر است یا با آن برابر است. نتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه  72شود که آیا از می مقایسه 72ابتدا مقدار اولیه شمارنده باwhile 

 .و چاپ پیغام است

شود که مقدار شمارنده می (. حلقه تا زمانی تکرار70شود )خط می کنید بعد از هر بار مقایسه مقدار شمارنده یک واحد اضافهمی همانطور که مشاهده

آید. به این می به وجود ایتبینهنشود یک حلقه  falseبماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز  7اگر مقدار شمارنده . کمتر باشد 72از 

شد چون مقدار می بار تکرار 1کردیم کد ما می استفاده >استفاده شده است. اگر از عالمت  =>از  >نکته توجه کنید که در شرط باال به جای عالمت 

ید که هیچگاه خواهید یک حلقه بی نهایت ایجاد کنمی اگر .نیست 10 > 10شود چون می falseبرسد  72است و هنگامی که شرط به  7اولیه 

 ( باشد.trueمتوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درست )

while(true) 
{ 
    //code to loop 
} 

که در آینده توضیح خواهیم  returnو  breakرات واین تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دست

 داد از حلقه خارج شوید.

 do whileحلقه 

 شودمی است با این تفاوت که در این حلقه ابتدا کد اجرا whileیکی دیگر از ساختارهای تکرار است. این حلقه بسیار شبیه حلقه  do whileحلقه 

 به صورت زیر است: do whileساختار حلقه  گیرد.می و سپس شرط مورد بررسی قرار

do 
{ 
  code to repeat; 
}  
while(condition); 
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 برخالف حلقه شوند.می کنید شرط در آخر ساختار قرار دارد. این بدین معنی است که کدهای داخل بدنه حداقل یکبار اجرامی همانطور که مشاهده

while برتری استفاده از حلقه  مواردیکی از  شوند.نمیدستورات داخل بدنه اجرا  ،که اگر شرط نادرست باشدdo while  حلقه نسبت بهwhile 

 زمانی است که شما بخواهید اطالعاتی از کاربر دریافت کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 whileاستفاده از 

//while version 
Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
while (number < 10) 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
} 

 

 do whileاستفاده از 

//do while version 
 
do 
{ 
   Console.WriteLine("Enter a number greater than 10: "); 
   number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());   
} while (number < 10); 

 

 استفاده شده است. whileنسبت به  do whileکنید که از کدهای کمتری در بدنه می مشاهده

 forحلقه 

 فقط دارای چند خصوصیت اضافی است. دهد ومی انجام whileاین حلقه عملی شبیه به حلقه  است. forیکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه 

 به صورت زیر است: forساختار حلقه 

for(initialization; condition; operation) 
{ 
   code to repeat; 
} 

شرط  قابل دسترسی است. forشمارنده فقط در داخل حلقه  دهیم.می ( اولین مقداری است که به شمارنده حلقهinitializationمقدار اولیه )

(conditionدر اینجا مقدار شمارنده را با یک مقدار دیگر مقایسه ) کند که حلقه ادامه یابد یا نه.می کند و تعیینمی ( عملگرoperation که )

 آمده است: forدر زیر یک مثال از حلقه  دهد.می مقدار اولیه متغیر را کاهش یا افزایش

using System; 
 
namespace ForLoopDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
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            for (int i = 1; i <= 10; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Number " + i); 
            } 
        } 
    } 

{ 

Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 
Number 10 

 مقدار دهی اولیه 7کنیم و آن را با مقدار می ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف شمارد.می forرا با استفاده از حلقه  72تا  7برنامه باال اعداد 

 اجرا فورا  ( ++iتوجه کنید که قسمت سوم حلقه ) آیا کمتر است یا مساوی؟ کنیم کهمی مقایسه 72سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار  کنیم.می

 iاضافه شده و مقدار  iکند. آنگاه یک واحد به مقدار می را چاپ 7یعنی  iو سپس مقدار جاری  Numberشود و ابتدا رشته می کد اجرا. شودنمی

گر بخواهید معکوس  یابد.می شود ادامه trueشود و این حلقه تا زمانی که مقدار شرط می مقایسه 72با عدد  iشود و بار دیگر می 0برابر  حال ا

 عمل کنید: زیربرنامه باال را پیاده سازی کنید یعنی اعداد از بزرگ به کوچک چاپ شوند باید به صورت 

for (int i = 10; i > 0; i--) 
{ 
   //code omitted 
} 

که شمارش ای برنامه (--دهیم و با استفاده از عملگر کاهش )می 72مقدار اولیه شمارنده را  کند )از بزرگ به کوچک(.می چاپ 7به  72کد باال اعداد را از 

توان از عملگرهای می به عنوان مثال دیگر نیز تغییر داد.های توان قسمت شرط و عملگر را به صورتمی کنیم.می دهد ایجادمی معکوس را انجام

توانید از چندین متغیر در ساختار می همچنین قسمت شرط و از عملگرهای تخصیصی در قسمت عملگر افزایش یا کاهش استفاده کرد.منطقی در 

 استفاده کنید. forحلقه 

for (int i = 1, y = 2; i < 10 && y > 20; i++, y -= 2) 
{ 
//some code here 
} 

 را با استفاده از کاما از هم جدا کنید. آنهاکنید باید می استفاده forبه این نکته توجه کنید که اگر از چندین متغیر شمارنده یا عملگر در حلقه 
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  (Nested Loops) تو در تو یهاحلقه

در داخل حلقه دیگر قرار بگیرد، به آن حلقه تو در تو  به صورت تو در تو استفاده کنید. اگر یک حلقه هاحلقهکه از  دهدمیبه شما اجازه  شارپسی

. در زیر نحوه ایجاد حلقه تو در تو شودمی، به ازای اجرای یک بار حلقه بیرونی، حلقه داخلی به طور کامل اجرا هاحلقه. در این نوع شودمیگفته 

 : آمده است

for (init; condition; increment) 
{ 
   for (init; condition; increment) 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   //statement(s); 
} 

 

while(condition) 
{ 
   while(condition) 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   //statement(s); 
} 

 

do 
{ 
   //statement(s); 
   do 
   { 
      //statement(s); 
   } 
   while(condition); 
 
} 
while(condition); 

 از حلقه توانمی مثال  از یک نوع حلقه در داخل نوع دیگر استفاده کرد.  توانمیکه  تتو در تو وجود دارد این اس هایحلقهنکته ای که در مورد 

for در داخل حلقه while  یک مستطیل با  خواهیدمی. فرض کنید که ذکر شده است هاحلقهاستفاده نمود. در مثال زیر نحوه استفاده از این

 : ستون ایجاد کنید 3سطر و  0

using System; 
 
namespace NestedLoopsDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            for (int i = 1; i <= 4; i++) 
            { 
                for (int j = 1; j <= 5; j++) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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                {                            
                    Console.Write(" * ");    
                }                            
                Console.Write("\n");         
            } 
        } 
    } 
} 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 * * * * * 

 7برابر عدد  i . یعنی وقتی مقدارشودمیبه طور کامل اجرا  (77-71) دوم for (، حلقه1اول )خط  for در کد باال به ازای یک بار اجرای حلقه

 دو از منظور کل در. …و  شودمی، دوباره عالمت * پنج بار چاپ شودمی 0برابر  i وقتی، شودمیبار چاپ  3، عالمت * توسط حلقه دوم شودمی

هم برای  73بار عالمت * چاپ شود. خط  3سطر ایجاد شود و در هر سطر  1ستون چاپ شود یا  3سطر عالمت * در  1این است که در  for حلقه

* در خطوط جدید چاپ  هایعالمتو  شودمیجرا شد، یک خط جدید ایجاد ایجاد خط جدید است. یعنی وقتی حلقه داخلی به طور کامل ا

 .را هم نوشت ;()Console.WriteLine توانمی. البته به جای این خط شوندمی

 continueو  breakخارج شدن از حلقه با استفاده از 

اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده از کلمه کلیدی  سؤالخواهیم حلقه متوقف شود. می گاهی اوقات با وجود درست بودن شرط

break  حلقه را متوقف کرده و با استفاده از کلمه کلیدیcontinue برنامه زیر نحوه  توان بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله بعد رفت.می

 دهد:می را نشان breakو  continueاستفاده از 

1 
2 
3 
4 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
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26 
27 
28 
29 
30 

using System; 
 
namespace BreakContinueDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Demonstrating the use of break.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    break; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
 
            Console.WriteLine("\nDemonstrating the use of continue.\n"); 
 
            for (int x = 1; x < 10; x++) 
            { 
                if (x == 5) 
                    continue; 
 
                Console.WriteLine("Number " + x); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Demonstrating the use of break. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
 
Demonstrating the use of continue. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 

گر به جای  .برای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است forدر این برنامه از حلقه   do…whileو  whileهای از حلقه forا

رسید سپس دستور  3به عدد  x( آمده است وقتی که مقدار 77همانطور که در شرط برنامه )خط  .آمدمی نتیجه یکسانی به دست ،شدمی استفاده

break  شود حتی اگر شرط می حلقه بالفاصله متوقف (.70خط ) شودمیاجراx < 10 .حلقه  00از طرف دیگر در خط  برقرار باشدfor  فقط برای

 کند و بقیه مقادیر چاپنمیرا چاپ  3رد شده و مقدار  3شود حلقه از  3برابر  x)وقتی مقدار یابد می متوقف شده و سپس ادامهص یک تکرار خا

 .(شوندمی

 هاهیآرا

نوع برای تعریف چندین متغیر از یک  کند.می هم نوع را در خود ذخیرههای از دادهای همجموعهای سآرایه نوعی متغیر است که لیستی از آدر

عریف این ت مطمئنا  استفاده کنید.  آنهااگر بخواهید صد متغیر از نوع اعداد صحیح تعریف کرده و از  مثال   هدفی یکسان بسیار خسته کننده است.

ف اهی ساده برای تعریدر زیر ر را در یک خط تعریف کرد. آنهاتوان همه می اما با استفاده از آرایه همه متغیر بسیار کسالت آور و خسته کننده است.

 یک آرایه نشان داده شده است:

datatype[] arrayName = new datatype[length]; 

Datatype  گیرد و نشان دهنده استفاده از آرایه می کروشه که بعد از نوع داده قرار کند.می دهد که آرایه در خود ذخیرهمی را نشان هاییدادهنوع

به عنوان مثال برای  هنگام نامگذاری آرایه بهتر است که نام آرایه نشان دهنده نوع آرایه باشد. دهد.می ه را نشانکه نام آرای arrayName است.

گوید شما قصد دارید چه تعداد می طول آرایه که به کامپایلر استفاده کنید. numberکند از کلمه می که اعداد را در خود ذخیره هاییآرایهنامگذاری 

برای تعریف یک  شود.می هم برای اختصاص فضای حافظه به اندازه طول آرایه استفاده newاز کلمه کلیدی  مقدار را در آرایه ذخیره کنید.داده یا 

 کند باید به صورت زیر عمل کنیم:می مقدار از نوع اعداد صحیح در خود ذخیره 3آرایه که 

int[] numbers = new int[5]; 

ذخیره  هاآدرسحال چطور مقادیرمان را در هر یک از این  شود.می مقدار رزرو 3فضای حافظه کامپیوتر شما برای ذخیره  آدرس از 3در این مثال 

 شود.می استفاده آنهاکنیم؟ برای دسترسی و اصالح مقادیر آرایه از اندیس یا مکان 
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numbers[0] = 1; 
numbers[1] = 2; 
numbers[2] = 3; 
numbers[3] = 4; 
numbers[4] = 5; 

اندیس آرایه از  عضوی دارید، 3به عنوان مثال شما یک آرایه  شود.می اندیس یک آرایه از صفر شروع شده و به یک واحد کمتر از طول آرایه ختم

 7ت و اندیس نشان دهنده اولین عضو آرایه اس 2این بدان معناست که اندیس  .1برابر است با  3-7پس  ،است 3باشد چون طول آرایه می 1تا  2

 برای درک بهتر مثال باال به شکل زیر توجه کنید: نشان دهنده دومین عضو و الی آخر.

 

در گذاشتن اندیس دچار  معموال   ،اندکردهنویسی برنامه کسانی که تازه شروع به داخل کروشه توجه کنید.های سبه هر یک از اجزاء آرایه و اندی

گر بخواهید به یکی از اجزای شروع کنند. 7را از  هااندیسممکن است در مثال باال  مثال  شوند و می اشتباه آرایه با استفاده از اندیسی دسترسی  ا

شوید و بدین معنی است که می مواجه IndexOutOfRangeException آرایه شما نباشد با پیغام خطایهای سپیدا کنید که در محدوده اندی

 به صورت زیر است: تعریف سریع و مقدار دهی یک آرایههای یکی دیگر از راه که وجود ندارد. خواهیدمی شما آدرسی را

datatype[] arrayName = new datatype[length] { val1, val2, ... valN }; 

بعد از تعریف اندازه آرایه مقادیر را در داخل آکوالد قرار دهید. به یاد داشته باشید که هر کدام از مقادیر را با  فورا  توانید می در این روش شما

 به مثال زیر توجه کنید: استفاده از کاما از هم جدا کنید. همچنین تعداد مقادیر داخل آکوالد باید با اندازه آرایه تعریف شده برابر باشد.

int[] numbers = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

توانید با استفاده از اندیس به مقدار هر یک از می شما دهد.می کدنویسی را کاهشهای طاین مثال با مثال قبل هیچ تفاوتی ندارد و تعداد خ

دهیم. اگر تعداد می مقدار را در آن قرار 3ما است و  3تعداد اجزاء آرایه در مثال باال  را به دلخواه تغییر دهید. آنهااجزاء آرایه دسترسی یابید و 

مده است. آتعریف آرایه در زیر های یکی دیگر از راه شویم.می دهیم کمتر یا بیشتر از طول آرایه باشد با خطا مواجهمی مقادیری که در آرایه قرار

 به عنوان مثال: اندازه آرایه را مشخص کنید.توانید هر تعداد عنصر را که خواستید در آرایه قرار دهید بدون اینکه می شما

int[] numbers = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

. در این حالت کامپایلر بعد از شمردن تعداد ایمنکردهنکته اینجاست که طول آرایه را تعریف  .ایمدادهمقدار را به آرایه اختصاص  72در این مثال ما 

 ،نیدباید برای آن مقدار تعریف ک ،که اگر برای آرایه طولی در نظر نگیرید کنید نکته توجه این هب دهد.می کوالد طول آرایه را تشخیصمقادیر داخل آ 

 شوید:می یر این صورت با خطا مواجهغدر 

int[] numbers = new int[]; //not allowed 
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 ت:یک راه بسیار ساده تر برای تعریف آرایه به صورت زیر اس

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

طول  ،توان مقادیر را در داخل آکوالد قرار داد. کامپایلر به صورت اتوماتیک با شمارش مقادیرمی newبه سادگی و بدون احتیاج به کلمه کلیدی 

 دهد.می آرایه را تشخیص

 forدستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه 

 شود:می حساب آنهامقدار از کاربر گرفته شده و میانگین  3آمده است. در این برنامه ها در زیر مثالی در مورد استفاده از آرایه
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25 
26 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = new int[5]; 
        int total = 0; 
        double average; 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            Console.Write("Enter a number: "); 
            numbers[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        } 
 
        for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
        { 
            total += numbers[i]; 
        } 
 
        average = total / (double)numbers.Length; 
 
        Console.WriteLine("Average = {0}", average); 
    } 
} 

Enter a number: 90 
Enter a number: 85 
Enter a number: 80 
Enter a number: 87 
Enter a number: 92 
Average = 86 

برای  آنهاکه از اند متغیرهایی تعریف شده 1و  1خطوط  عدد صحیح را در خود ذخیره کند. 3تواند می یک آرایه تعریف شده است که 1در خط 

صفر است تا از بروز خطا هنگام اضافه شدن مقدار به آن جلوگیری  totalتوجه کنید که مقدار اولیه  ود.شمی استفاده و جمع کل محاسبه میانگین

رایه برای تشخیص تعداد آ( Lengthاز خاصیت طول ) برای تکرار و گرفتن ورودی از کاربر تعریف شده است. forحلقه  73تا  77در خطوط  شود.

آرایه  Lengthولی استفاده از خاصیت  ،را برای شرط قرار دهیم 3مقدار  forتوانستیم به سادگی در حلقه می اگر چه شود.می اجزای آرایه استفاده

ورودی دریافت شده از کاربر  71در خط  .شود با تغییر جدید هماهنگ forتوانیم طول آرایه را تغییر دهیم و شرط حلقه می کار راحت تری است و

برای مثال در ابتدای حلقه  جاری در حلقه است. i( مقدار 71)خط  numberاندیس استفاده شده در  شود.می تبدیل و در آرایه ذخیره intبه نوع 
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 یک واحد اضافه iشود. در تکرار بعدی می اندیس آن برابر صفر ،شودمی اولین داده از کاربر گرفته 71بنابراین وقتی در خط  ،صفر است i مقدار

برقرار  forشود. این حالت تا زمانی که شرط در حلقه می و بعد از ورود دومین داده توسط کاربر اندیس آن برابر یک 71و در نتیجه در خط  شودمی

انند در این حلقه نیز م آرایه استفاده شده است.های دیگر برای دسترسی به مقدار هر یک از داده forاز حلقه  71-02یابد. در خطوط می است ادامه

 کنیم.می حلقه قبل از مقدار متغیر شمارنده به عنوان اندیس استفاده

 total(. مقدار 00توانیم میانگین اعداد را حساب کنیم )خط می بعد از پایان حلقه شوند.می اضافه totalهر یک از اجزای عددی آرایه به متغیر 

آرایه استفاده  lengthتوان از خاصیت می برای دسترسی به تعداد اجزای آرایه کنیم.یم ( تقسیمعددهارا بر تعداد اجزای آرایه )تعداد  یا جمع کل

خواهد  doubleبنابراین نتیجه عبارت یک مقدار از نوع  ،ایمکردهتبدیل  double را به نوع lengthتوجه کنید که در اینجا ما مقدار خاصیت  کرد.

گر می شد و دارای بخش کسری نتیجه تقسیم یک عدد از نوع صحیح خواهد شد  ،تبدیل نکنیم doubleتقسیم را به نوع  عملوندهایباشد. حال ا

ر کند. به عنوان تواند تغیینمیکند. طول آرایه بعد از مقدار دهی می مقدار میانگین را در صفحه نمایش چاپ 01و دارای بخش کسری نیست. خط 

 هاکالسالبته تعداد خاصی از  تغییر اندازه دهید.جزء  72به  مثال  توانید آن را نمیدار دهی کنید دیگر است مقجزء  3مثال اگر یک آرایه را که شامل 

ما ش بسیار پر کاربرد هستند و تسلط طدر برخی شرایها آرایه کنند و توانایی تغییر تعداد اجزای تشکیل دهنده خود را دارند.می عملها مانند آرایه

 بسیار مهم است. ،استفاده کنید آنهاچطور از بر این مفهوم و اینکه 

 foreachحلقه 

حلقه  طراحی شده است.ها و مجموعهها تلیس ،هابرای آرایه مخصوصا  باشد که شارپ میسی یکی دیگر از ساختارهای تکرار در foreachحلقه 

foreach توانید بواسطه این متغیر به می دهد و شمامی را در داخل یک متغیر موقتی قرار آنهامقادیر هر یک از ، با هر بار گردش در بین اجزاء

 آمده است: foreachدر زیر نحوه استفاده از حلقه  مقادیر دسترسی پیدا کنید.

foreach (datatype temporaryVar in array) 
{ 
   code to execute; 
} 

temporaryVar کند.می ه را در خود نگهداریمتغیری است که مقادیر اجزای آرایtemporaryVar  باید دارای نوع باشد تا بتواند مقادیر آرایه را

آرایه شما دارای اعدادی از نوع صحیح باشد باید نوع متغیر موقتی از نوع اعداد صحیح باشد یا هر نوع  اگر به عنوان مثال در خود ذخیره کند.

در زیر  نویسیم.می و بعد از آن نام آرایه را inسپس کلمه کلیدی  .longیا  doubleره کند مانند دیگری که بتواند اعداد صحیح را در خود ذخی

 است: آمده foreachنحوه استفاده از حلقه 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
        foreach (int n in numbers) 
        { 
            Console.WriteLine("Number {0}", n); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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        } 
    } 
} 

12 
13 
14 

Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 

ما یک  شود.می شروع foreachحلقه  1(. در خط 1قرار داده شده است )خط  آنهادر  3تا  7جزء تعریف شده و مقادیر  3با ای یه آرا باال در برنامه

مقادیر عددی را از آرایه ، nمتغیر موقتی  foreachکند. در هر بار تکرار از حلقه می که اعداد آرایه را در خود ذخیره ایمکردهمتغیر موقتی تعریف 

 دهد.می آرایه را در اختیار ما قرارزء مقادیر اولین تا آخرین ج foreachکند. حلقه می استخراج

 خط) کنیممی مقدار متغیر موقتی را چاپ ،گرفتن مقدار یکی از اجزای آرایه ازبعد  برای دریافت هر یک از مقادیر آرایه کاربرد دارد. foreachحلقه 

را بخوانیم ولی اجازه  آنهادسترسی یابیم و یا ها دادهسازد که به می ست که این حلقه ما را قادرا یک ضعف دارد و آن این foreachحلقه  .(77

 افزایش یابد:یک واحد  برای درک این مطلب در مثال زیر سعی شده است که مقدار هر یک از اجزا آرایه دهد.نمیاصالح اجزاء آرایه را 

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
foreach(int number in numbers) 
{ 
   number++; 
} 

 استفاده کرد. forتوان از حلقه می برای اصالح هر یک از اجزا آرایه .شویدمی برنامه را اجرا کنید با خطا مواجه اگر

int[] numbers = { 1, 2, 3 }; 
 
for (int i = 0; i < number.Length; i++) 
{ 
   numbers[i]++; 
} 

 چند بعدیهای آرایه

 یک آرایه چند بعدی را باید از چندین اندیس استفاده کنیم. آنهاهستند که برای دسترسی به هر یک از عناصر  هاییآرایهچند بعدی های آرایه

دی با چند بعهای یابد و آرایهمی اندازه ابعاد آرایه نیز افزایش هااندیسبا افزایش  ی ستون و ردیف تصور کنید.دتوان مانند یک جدول با تعدامی

 نحوه ایجاد یک آرایه با دو بعد به صورت زیر است: آیند.می جودبیش از دو اندیس به و

datatype[,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY]; 

 شود:می و یک آرایه سه بعدی به صورت زیر ایجاد

datatype[, ,] arrayName = new datatype[lengthX, lengthY, lengthZ]; 

با های سه بعدی یا آرایههای به دلیل اینکه آرایه زیادی بعد ایجاد کرد به شرطی که هر بعد دارای طول مشخصی باشد.یک آرایه با تعداد  توانمی

وع در تعریف این ن دو بعدی تمرکز کنیم.های گیرند اجازه بدهید که در این درس بر روی آرایهمی بیشتر از دو بعد بسیار کمتر مورد استفاده قرار
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سپس یک جفت کروشه و در داخل  کنیم.می کند را مشخصمی ابتدا نوع آرایه یعنی اینکه آرایه چه نوعی از انواع داده را در خود ذخیره ،آرایه

 دهیم.می یک کاما قرارها کروشه

گر آرایه ما دو بعدی است باید  توجه کنید. ،گذاریدمی به تعداد کاماهایی که در داخل کروشه گر سه 7ا  کاما قرار دهیم. 0بعدی است باید  کاما و ا

در یک آرایه دو بعدی برای  کنیم.می نوع داده و طول آن کامل، newسپس یک نام برای آرایه انتخاب کرده و بعد تعریف آنرا با گذاشتن کلمه 

نشان دهنده ستون  Yده ردیف و مقدار نشان دهن Xکه مقدار  Yو دیگری مقدار  Xدسترسی به هر یک از عناصر به دو مقدار نیاز داریم یکی مقدار 

توان به صورت یک مکعب تصور کرد که دارای می یک آرایه سه بعدی را آرایه است البته اگر ما آرایه دو بعدی را به صورت جدول در نظر بگیریم.

 یک مثال از آرایه دو بعدی در زیر آمده است: ارتفاع آن است. Zعرض و  Yطول،  Xسه بعد است و 

int[,] numbers = new int[3, 5]; 

در شکل زیر مکان هر عنصر در یک آرایه دو بعدی  خانه(. 73گوید که فضای کافی به عناصر آرایه اختصاص بده )در این مثال می کد باال به کامپایلر

 نشان داده شده است.

 

چطور یک آرایه چند بعدی را مقدار دهی کنیم؟ چند راه  دهیم.می اختصاص ،ستون داریم 3چون  Yرا به  3سطر و مقدار  0چون  ،xرا به  0مقدار 

 وجود دارد.ها برای مقدار دهی به آرایه

datatype[,] arrayName = new datatype[x, y] { { r0c0, r0c1, ... r0cY }, 
                                             { r1c0, r1c1, ... r1cY }, 
                                                       . 
                                                       . 
                                                       . 
                                             { rXc0, rXc1, ... rXcY } }; 

 صرف نظر کرد. [,]new dataypeقسمت  توان از نوشتنمی برای راحتی کار

datatype[,] arrayName = { { r0c0, r0c1, ... r0cY }, 
                          { r1c0, r1c1, ... r1cY }, 
                                   . 
                                   . 
                                   . 
                          { rXc0, rXc1, ... rXcY } }; 
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 به عنوان مثال:

int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                   { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                   { 11, 12, 13, 14, 15 } }; 

 توان مقدار دهی به عناصر را به صورت دستی انجام داد مانند:می و یا

array[0, 0] = value; 
array[0, 1] = value; 
array[0, 2] = value; 
array[1, 0] = value; 
array[1, 1] = value; 
array[1, 2] = value; 
array[2, 0] = value; 
array[2, 1] = value; 
array[2, 2] = value; 

و یک جفت کروشه  Yو  Xهای ستوان از اندیمی ه دو بعدی به سادگیکنید برای دسترسی به هر یک از عناصر در یک آرایمی همانطور که مشاهده

 مانند مثال استفاده کرد.

 چند بعدیهای گردش در میان عناصر آرایه

تو در تو است.  forو یا حلقه  foreachچند بعدی نیاز به کمی دقت دارد. یکی از راههای آسان استفاده از حلقه های گردش در میان عناصر آرایه

 استفاده کنیم. foreachازه دهید ابتدا از حلقه اج

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            Console.Write(number + " "); 
        } 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

را  هاردیفتوانیم انتهای نمی foreachمشاهده کردید که گردش در میان مقادیر عناصر یک آرایه چند بعدی چقدر راحت است. به وسیله حلقه 

 د.استفاده کنیها برای خواندن همه مقادیر آرایه و تعیین انتهای ردیف forدهد که چطور از حلقه می برنامه زیر نشان .مشخص کنیم

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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        int[,] numbers = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                           { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                           { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                         }; 
 
        for (int row = 0; row < numbers.GetLength(0); row++) 
        { 
            for (int col = 0; col < numbers.GetLength(1); col++) 
            { 
                Console.Write(numbers[row, col] + " "); 
            } 
 
            //Go to the next line 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

تو در  forتوان به مقادیر دسترسی یافت بلکه به یک حلقه نمی forهمانطور که در مثال باال نشان داده شده است با استفاده از یک حلقه ساده 

 کند. این حلقه تا زمانی ادامهمی ( گردشrowآرایه )های ( یک متغیر تعریف شده است که در میان ردیف70)خط  forنیاز داریم. در اولین حلقه  تو

این متد طول آرایه را در  .ایمکردهاستفاده  Arrayکالس  ()GetLengthدر این مثال از متد  یابد که مقدار ردیف کمتر از طول اولین بعد باشد.می

به عنوان مثال برای به دست آوردن طول اولین بعد آرایه  باشد.می دهد و دارای یک پارامتر است که همان بعد آرایهمی یک بعد خاص نشان

 شود.می فر تا یک واحد کمتر از تعداد ابعاد انجامکنیم چون شمارش ابعاد یک آرایه از صمی مقدار صفر را به این متد ارسال

( columns) هایستوندر این حلقه یک شمارنده برای شمارش تعداد  (.71دیگری تعریف شده است )خط  forحلقه  forدر داخل اولین حلقه 

کنیم تا می را به آن ارسال 7این بار مقدار استفاده شده است، ولی  ()GetLengthهر ردیف تعریف شده است و در شرط داخل آن بار دیگر از متد 

 طول بعد دوم آرایه را به دست آوریم.

سپس مقدار هر عنصر از آرایه را با  شود.می اجرا [4 ,0]تا  [0 ,0]از  حلقه دوم، ( صفر باشدrowپس به عنوان مثال وقتی که مقدار ردیف )

 7و ردیف  7باشد مقدار عنصری که در ستون  2برابر  (col) و مقدار ستون 2برابر ( row) دهیم، اگر مقدار ردیفمی استفاده از حلقه نشان

(numbers[0, 0])  است. 7قرار دارد نشان داده خواهد شد که در مثال باال عدد 

که به  ()Console.WriteLineدستورات بعد از آن اجرا خواهند شد، که در اینجا دستور  فورا  بعد از اینکه دومین حلقه تکرار به پایان رسید، 

 کند.می این فرایند را دوباره تکرار rowحلقه با اضافه کردن یک واحد به مقدار  سپس دهد که به خط بعد برود.می برنامه اطالع

طول اولین  کمتر از rowمقدار  شود کهمی این فرایند تا زمانی اجرا شود.می اجرا شده و مقادیر دومین ردیف نمایش داده forسپس دومین حلقه 

گیرد و یم برنامه نمره چهار درس مربوط به سه دانش آموز را از ما این در یک برنامه به کار بریم. ایمگرفتهنچه را از قبل یاد آحال بیایید  بعد باشد.

 کند.می معدل سه دانش آموز را حساب

1 
2 

using System; 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        double[,] studentGrades = new double[3, 4]; 
        double total; 
 
        for (int student = 0; student < studentGrades.GetLength(0); student++) 
        { 
            total = 0; 
 
            Console.WriteLine("Enter grades for Student {0}", student + 1); 
 
            for (int grade = 0; grade < studentGrades.GetLength(1); grade++) 
            { 
                Console.Write("Enter Grade #{0}: ", grade + 1); 
                studentGrades[student, grade] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); 
                total += studentGrades[student, grade]; 
            } 
 
            Console.WriteLine("Average is {0:F2}", (total / studentGrades.GetLength(1))); 
            Console.WriteLine(); 
        } 
    } 
} 

Enter grades for Student 1 
Enter Grade #1: 92 
Enter Grade #2: 87 
Enter Grade #3: 89 
Enter Grade #4: 95 
Average is 90.75 
 
Enter grades for Student 2 
Enter Grade #1: 85 
Enter Grade #2: 85 
Enter Grade #3: 86 
Enter Grade #4: 87 
Average is 85.75 
 
Enter grades for Student 3 
Enter Grade #1: 90 
Enter Grade #2: 90 
Enter Grade #3: 90 
Enter Grade #4: 90 
Average is 90.00 

کنیم که مقدار محاسبه می تعریف totalهمچنین یک متغیر به نام  (.1تعریف شده است )خط  doubleدر برنامه باال یک آرایه چند بعدی از نوع 

برای  sudentیک متغیر به نام  for(. در اولین حلقه 72شویم )خط می تو در تو forشده معدل هر دانش آموز را در آن قرار دهیم. حال وارد حلقه 

اده شده است. وارد بدنه هم برای تشخیص تعداد دانش آموزان استف ()GetLengthاز متد  .ایمکردهتشخیص پایه درسی هر دانش آموز تعریف 

سپس برنامه  کنید که چرا این کار را انجام دادیم.می مشاهدهبعدأ  دهیم.می را برابر صفر قرار totalمقدار متغیر  70در خط  شویم.می forحلقه 

تا به  ایمکردهاضافه  studentرا به  7(. عدد student + 1شماره دانش آموز را وارد کنید ) خواهد کهمی دهد و از شمامی یک پیغام را نشان

 شروع شود، تا طبیعی تر به نظر برسد. Student 1، با Student 0جای نمایش 

کنیم که طول دومین بعد آرایه را با می تعریف gradeرسیم. در این حلقه یک متغیر شمارنده به نام می 72در خط  forسپس به دومین حلقه 

برنامه چهار نمره  دهد.می کند را نشانمی سؤالآورد. این طول تعداد نمراتی را که برنامه از می به دست GetLength(1)ی متد استفاده از فراخوان
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ها شود. وقتی همه نمرهمی اضافه total کند، نمره به متغیرمی گیرد. هر وقت که برنامه یک نمره را از کاربر دریافتمی مربوط به دانش آموز را

توجه  {F2:0}شود. به فرمت می معدل دانش آموز نشان داده 00-01در خطوط  دهد.می هم جمع همه نمرات را نشان totalشدند، متغیر وارد 

آید. از متد می )جمع( بر تعداد نمرات به دست totalدهد. معدل از تقسیم کردن می این فرمت معدل را تا دو رقم اعشار نشان کنید.

GetLength(1) شود.می ای به دست آوردن تعداد نمرات استفادههم بر 

 دندانه دارهای آرایه

 بهای یه آرا ،. آرایه چند بعدی سادهاندمختلف هایستونتعداد با  هاییردیفچند بعدی هستند که شامل های دندانه دار نوعی از آرایههای آرایه

 ینامتفاوت است. بنابر هایستونتعداد ی آرایه دندانه دار دارای سطرهایی با آن یکسان است ول هایستونچون تعداد  ،شکل مستطیل است

 چند بعدی آمده است.های در زیر نحوه تعریف آرایه فرض کرد.ها از آرایهای یه توان یک آرایه دندانه دار را آرامی

datatype[][] arrayName; 

 در زیر نحوه مقدار دهی به یک آرایه دندانه دار نشان داده شده است: است.دندانه دار بسیار گیج کننده های مقدار دهی به آرایه

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3]; 
myArrays[1] = new int[5]; 
myArrays[2] = new int[2]; 

 

آرایه و سپس دو جفت کروشه که در جفت کروشه اول ای هعد نوع دادکنیم، و بمی تعریف newآرایه را به وسیله کلمه کلیدی  هایردیفابتدا تعداد 

های سهر ردیف را با استفاده از سه ردیفی که در دسترس است و با استفاده از اندی هایستونحال تعداد  کنیم.می قرار دارد را تعریف هاتعداد ردیف

 مقادیر اختصاص داد: ازای ههر ردیف مجموع هایستونتوان به می کنیم.می مانند یک آرایه ساده مقدار دهی آنها

int[][] myArrays = new int[3][]; 
 
myArrays[0] = new int[3] { 1, 2, 3 }; 
myArrays[1] = new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }; 
myArrays[2] = new int[2] { 11, 22 }; 

 زیر است: دندانه دار به شکلهای یک راه بهتر برای مقداردهی آرایه
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int[][] myArrays = new int[3][] { new int[3] { 1, 2, 3 }, 
                                  new int[5] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                  new int[2] { 11, 22 } }; 

 آرایه صرف نظر کرد: هایردیفتوان از ذکر طول می همچنین

int[][] myArrays = new int[][] { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                                 new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                                 new int[] { 11, 22 } }; 

 توان ساده تر نوشت:می کد باال را باز هم

int[][] myArrays = { new int[] { 1, 2, 3 }, 
                     new int[] { 5, 4, 3, 2, 1 }, 
                     new int[] { 11, 22 } }; 

 آن استفاده کرد:های و ردیفها توان از ستونمی برای دسترسی به عناصر یک آرایه دندانه دار

array[row][column] 

Console.WriteLine(myArrays[1][2]); 

 استفاده کرد.ها توان برای دسترسی به اجزای این آرایهنمیساده  foreachاز یک حلقه 

foreach (int array in myArrays) 
{ 
      Console.WriteLine(array); 
} 

برای حل این مشکل  آرایه هستند نه عدد یا رشته یا... .، هاچون عناصر این نوع آرایه ،شویممی استفاده کنیم با خطا مواجه foreachاگر از حلقه 

 مثال: دیگری برای دسترسی به مقادیر استفاده کرد. foreachو از حلقه  ( را تغییر دادهarrayباید نوع متغیر موقتی )

foreach (int[] array in myArrays) 
{ 
    foreach (int number in array) 
    { 
         Console.WriteLine(number); 
    } 
} 

 تو در تو قابل اجراست: forاین کار با استفاده از یک حلقه 

for (int row = 0; row < myArray.Length; row++) 
{ 
    for (int col = 0; col < myArray[row].Length; col++) 
    { 
        Console.WriteLine(myArray[row][col]); 
    } 
} 

دوم نیز با استفاده از  forدر حلقه  آوریم.می آرایه را به دستهای تعداد ردیف Length ،myArrayصیت با استفاده از خا forدر اولین حلقه 

 کنیم.می عناصر آرایه را چاپ ،آوریم. سپس با استفاده از اندیسمی را به دست هاستونعنصر ردیف جاری تعداد  Lengthخاصیت 
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 متدها

 د.استفاده کر آنهاتوان از می از کدها هستند که در هر جای برنامهای هیا وظیفه را تعریف کنید و مجموعدهند که یک رفتار می متدها به شما اجازه

یک متد را در داخل متد دیگر  تواننمیشود. می در داخل کالس تعریف متد کنند.می هستند که وظیفه متد را مشخص ییآرگومانهامتدها دارای 

دی متشارپ سی کند. درمی زنید برنامه به قسمت تعریف متد رفته و کدهای آن را اجرامی ه یک متد را صداتعریف کرد. وقتی که شما در برنام

ها همان چیزهایی پارامتر. نام دارد ()Mainاین متد ، ید از کجا شروع شونددانند بانمیها بدون آن برنامه وجود دارد که نقطه آغاز هر برنامه است و

گاهی اوقات دو کلمه پارامتر و آرگومان به  شوند.می مقادیری هستند که به پارامترها ارسال آرگومانها است. آنهاهستند که متد منتظر دریافت 

 ساختار یک متد به صورت زیر است:ترین ساده روند.می یک منظور به کار

returnType MethodName() 
{ 
   code to execute; 
} 

 در این برنامه از یک متد برای چاپ یک پیغام در صفحه نمایش استفاده شده است: به برنامه ساده زیر توجه کنید.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void PrintMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Hello World! 

 تعریف کنید. ()Mainتوانید آن را زیر متد می . مکان تعریف آن در داخل کالس مهم نیست. به عنوان مثالایمکردهیک متد تعریف  3-1در خطوط 

توانیم در داخل آن نام متدی که می است که ()Mainمتد دیگر ما در اینجا متد  دیگر صدا زد )فراخوانی کرد(.توان این متد را در داخل متد می

تعریف شده است. برای اینکه  staticبه صورت  ()Main متد( را صدا بزنیم. ()PrintMessage)یعنی متد  ایمکردهتعریف  برای چاپ یک پیغام

 تعریف کنیم. staticباید آن را به صورت  ،استفاده کنیم ()Mainدر داخل متد  ()PrintMessageمتد  بتوان از

همواره باید  ()Mainساخته شود. متد ای هتوان از متد استفاده کرد بدون اینکه از کالس نمونمی به طور ساده به این معناست که staticکلمه 

ا رسیدید گر ءشینویسی برنامه کند. وقتی به مبحثمی سازی از کالس از آن استفاده و بدون نمونه فورا  تعریف شود چون برنامه  staticبه صورت 

را اجرا  ایمکردهشود که برنامه دو متدی را که تعریف می )مثال باال( زمانی اجرا classگیرد. برنامه می مورد بحث قرار staticبه طور دقیق کلمه 

در تعریف متد باال بعد  آموزیم.می آینده مطالب بیشتریهای سباره این کلمه کلیدی در دردرتعریف شود.  staticبه صورت  ()Mainکند و متد 

در درس آینده در مورد مقدار برگشتی از یک  آمده است که نشان دهنده آن است که متد مقدار برگشتی ندارد. voidکلمه کلیدی  staticاز کلمه 



   
   

 

700 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

به این نکته توجه کنید که در نامگذاری  است. ()PrintMessageمختلف توضیح داده خواهد شد. نام متد ما متد و استفاده از آن برای اهداف 

توان از این روش استفاده می . این روش نامگذاری قراردادی است وایمکردهشود( استفاده می متد از روش پاسکال )حرف اول هر کلمه بزرگ نوشته

ن آاین روش برای تشخیص متدها استفاده کنید. بهتر است در نامگذاری متدها از کلماتی استفاده شود که کار  شود که ازمی نکرد، اما پیشنهاد

 .OpenDoorیا  GoToBedمانند  هایینام مثال   کندمی متد را مشخص

مانند  ،ک کلمه سوالی انتخاب کنیدتوانید اسم متد خود را به صورت یمی ،متد یک مقدار بولی باشد همچنین به عنوان مثال اگر مقدار برگشتی

IsLeapyear  یاIsTeenager ...  . آید نشان دهنده می دو پرانتزی که بعد از نام در آخر اسم متد خودداری کنید. سؤالذاشتن عالمت گولی از

آینده در مورد های سدر در ندارد. چون پارامتریهیچ چیزی نوشته نشده  پرانتزهادر داخل  تعلق به یک متد است. در این مثالآن است که نام م

ر د خواهیم اجرا شوند رامی دهد و کدهایی را کهمی دهیم که بدنه متد را تشکیلمی دهیم. بعد از پرانتزها دو آکوالد قرارمی متدها بیشتر توضیح

 نویسیم.می آکوالدهاداخل این 

پرانتزها  ،زنیم. برای صدا زدن یک متد کافیست نام آن را نوشته و بعد از ناممی را صدا ایمکردهایجاد  70متدی که در خط  ،()Mainدر داخل متد 

گر متد آینده توضیح های سدر این مورد نیز در در. را به ترتیب در داخل پرانتزها قرار دهید آرگومانهادارای پارامتر باشد باید شما  را قرار دهیم. ا

به محل  ()Main برنامه از متد ()PrintMessageشوند. برای اجرای متد می خل بدنه آن اجرادهیم. با صدا زدن یک متد کدهای دامی بیشتری

یعنی جایی ، 1به خط  70برنامه از خط  ،زنیممی صدا 70را در خط  ()PrintMessageوقتی ما متد  مثال  رود. می ()PrintMessage تعریف متد

 توانند آن را صدا بزنند.می کالسهمه متدهای این  کهداریم  Program کالس اکنون ما یک متد در رود.می که متد تعریف شده

 مقدار برگشتی از یک متد

توانند در محاسبات یا به دست آوردن یک داده مورد استفاده قرار می داشته باشند. این مقادیرای هتوانند مقدار برگشتی از هر نوع دادمی متدها

خواهید که کار یک سند را به پایان برساند. می زنید و از اومی ید که کارمند شما یک متد است و شما او را صدادر زندگی روزمره فرض کن بگیرند.

سند را به شما تحویل دهد. سند همان مقدار برگشتی متد است. نکته مهم در مورد یک متد، مقدار  ،خواهید که بعد از اتمام کارشمی سپس از او

 برگشت یک مقدار از یک متد آسان است. کافیست در تعریف متد به روش زیر عمل کنید: برگشتی و نحوه استفاده شما از آن است.

returnType MethodName() 
{ 
   return value; 
} 

returnType کند )می مقدار برگشتی را مشخصای هدر اینجا نوع دادint، bool، ...( در داخل بدنه متد کلمه کلیدی .return  و بعد از آن یک

ل از نام بنویسیم. نوع این مقدار برگشتی باید از انواع ساده بوده و در هنگام نامگذاری متد و قمی را ،مقدار یا عبارتی که نتیجه آن یک مقدار است

مثال زیر یک متد که دارای مقدار برگشتی  قبل از نام متد استفاده کنیم. voidمتد ذکر شود. اگر متد ما مقدار برگشتی نداشته باشد باید از کلمه 

 دهد.می است را نشان

using System; 
 
public class Program 

1 
2 
3 
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{ 
    static int CalculateSum() 
    { 
        int firstNumber = 10; 
        int secondNumber = 5; 
 
        int sum = firstNumber + secondNumber; 
 
        return sum; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = CalculateSum(); 
 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", result); 
    } 
} 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Sum is 15. 

که نشان دهنده آن است که متد  ایمکردهاستفاده  voidبه جای  intکنید هنگام تعریف متد از کلمه می مثال فوق مشاهده 3همانطور که در خط 

. توجه کنید که این متغیرها، متغیرهای اندشدهدو متغیر تعریف و مقدار دهی  1و  1در خطوط  ما دارای مقدار برگشتی از نوع اعداد صحیح است.

قابل دسترسی نیستند و فقط در متدی که در آن تعریف  ()Mainمحلی هستند. و این بدان معنی است که این متغیرها در سایر متدها مانند متد 

 فراخوانی returnتوسط دستور  sumمقدار برگشتی  70گیرد. در خط می قرار sumتغیر در متغیر جمع دو م 72قابل استفاده هستند. در خط اند شده

 شود.می

کنیم. متد می را فراخوانی ()CalculateSumکنیم و متد می تعریف 71در خط  resultبه نام  یک متغیر ()Mainدر داخل متد 

CalculateSum()  در داخل متغیر این مقدار گرداند که می را بر 73مقدارresult مقدار ذخیره شده در متغیر  71در خط  شود.می ذخیرهresult 

با وجودیکه کدهای زیادی در متد باال نوشته شده ولی همیشه مقدار  شود. متدی که در این مثال ذکر شد متد کاربردی و مفیدی نیست.می چاپ

مد است آرا به آن اختصاص دهیم. این متد در صورتی کار 73ی یک متغیر تعریف کرده و مقدار توانستیم به راحتمی است، در حالیکه 73برگشتی 

 switchیا  ifخواهیم در داخل یک متد از دستور می هنگامی که. آینده توضیح خواهیم دادهای سکه پارامترهایی به آن اضافه شود که در در

 برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید: باشند.استفاده کنیم باید تمام کدها دارای مقدار برگشتی 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int GetNumber() 
    { 
        int number; 
 
        Console.Write("Enter a number greater than 10: "); 
        number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (number > 10) 
        { 
            return number; 
        } 
        else 
        { 
            return 0; 

1 
2 
3 
4 
5 
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        } 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int result = GetNumber(); 
 
        Console.WriteLine("Result = {0}.", result); 
    } 
} 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Enter a number greater than 10: 11 
Result = 11 
Enter a number greater than 10: 9 
Result = 0 

خواهد. اگر عدد وارد شده توسط کاربر می را 72از  تربزرگتعریف شده است که از کاربر یک عدد  ()GetNumberیک متد با نام  20-5در خطوط 

در هنگام اجرای برنامه با پیغام  ،را از آن حذف کنیم returnو یا دستور  ifدستور  elseو اگر قسمت  گرداندمی درست نباشد متد مقدار صفر را بر

رود تا مقدار صفر را می elseرا وارد کند( برنامه به قسمت  72نادرست باشد )کاربر مقداری کمتر از  ifشویم. چون اگر شرط دستور می خطا مواجه

چون برنامه نیاز به مقدار  ،حذف شود returnشود و همچنین اگر دستور می حذف شده است برنامه با خطا مواجه elseگرداند و چون قسمت بر 

که توانید از یک متد می خواهیم به شما آموزش دهیم این است که شمامی و آخرین مطلبی که در این درس دهد.می پیغام خطا ،برگشتی دارد

را در آن به  returnتوانید کلمه کلیدی می باز هم ،کنیدمی در یک متد استفاده voidای هحتی اگر از نوع داد، خارج شوید. مقدار برگشتی ندارد

 شود.می باعث خروج از بدنه متد و اجرای کدهای بعد از آن returnاستفاده از  کار ببرید.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void TestReturnExit() 
    { 
        Console.WriteLine("Line 1 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 2 inside the method TestReturnExit()"); 
 
        return; 
 
        //The following lines will not execute                           
        Console.WriteLine("Line 3 inside the method TestReturnExit()"); 
        Console.WriteLine("Line 4 inside the method TestReturnExit()"); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        TestReturnExit(); 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
} 

1 
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Line 1 inside the method TestReturnExit() 
Line 2 inside the method TestReturnExit() 
Hello World! 

و نادیده گرفتن همه کدهای بعد از این کلمه کلیدی نشان داده شده است. در  returnدر برنامه باال نحوه خروج از متد با استفاده از کلمه کلیدی 

 شود.می فراخوانی و اجرا ()Main( در داخل متد ()TestReturnExitمتد تعریف شده ) ،پایان برنامه

 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 703
 

 آرگومانهاپارامترها و 

ید فرض کن. دهدمی کند و سپس اطالعاتی را که به دنبال آن هستید در اختیار شما قرارمی را پردازش آنهاخامی هستند که متد های پارامترها داده

داشته  تواند هر تعداد پارامترمی کارش را به پایان برساند. یک متد آنهاکه بر طبق  ،دهیدمی پارامترها مانند اطالعاتی هستند که شما به یک کارمند

 پارامتر نشان داده شده است: Nدر زیر یک متد با  تواند از انواع مختلف داده باشد.می باشد. هر پارامتر

returnType MethodName(datatype param1, datatype param2, ... datatype paramN) 
{ 
   code to execute; 
} 

توان تعداد پارامترهای زیادی به متد اضافه کرد. می دهدمی گیرند. بر اساس کاری که متد انجاممی پارامترها بعد از نام متد و بین پرانتزها قرار

رسال شوند. ترتیب امی مقادیری هستند که به پارامترها اختصاص داده آرگومانهاکنید.  تأمینآن را نیز  یآرگومانهابعد از فراخوانی یک متد باید 

اجازه  شود.می باعث به وجود آمدن خطای منطقی و خطای زمان اجرا آرگومانهابه پارامترها مهم است. عدم رعایت ترتیب در ارسال  آرگومانها

 بدهید که یک مثال بزنیم:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(int number1, int number2) 
    { 
        return number1 + number2; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num1, num2; 
 
        Console.Write("Enter the first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
        Console.Write("Enter the second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.WriteLine("Sum = {0}", CalculateSum(num1, num2)); 
    } 
} 

1 
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Enter the first number: 10 
Enter the second number: 5 
Sum = 15 

که وظیفه آن جمع مقدار دو عدد است. چون این متد مقدار  ،( تعریف شده است3-1)خطوط  ()CalculateSum در برنامه باال یک متد به نام

کنیم. به نوع می ارسال آنهاپارامتر است که اعداد را به  باشد. متد دارای دو intکند پس نوع برگشتی ما نیز باید می دو عدد صحیح را با هم جمع

کنند. در بدنه متد دستور می ( دریافتintمقادیری از نوع اعداد صحیح ) number2و  number1پارامترها توجه کنید. هر دو پارامتر یعنی ای هداد

return گرداند. در داخل متد می نتیجه جمع دو عدد را برMain() قرار متغیرهارا داخل  آنهاکند و می برنامه از کاربر دو مقدار را درخواست 

شود. می به پارامتر دوم ارسال num2به پارامتر اول و مقدار  num1کنیم. مقدار می فراخوانی ایمکردهآن را آماده  یآرگومانهادهد. حال متد را که می
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گر مکان دو مقدار را هنگام ارسال به متد  به پارامتر دوم ارسال شود( هیچ تغییری  num1به پارامتر اول و مقدار  num2تغییر دهیم )یعنی مقدار حال ا

 چون جمع خاصیت جابه جایی دارد. ،در نتیجه متد ندارد

مطابقت  شده در متد ی تعریفبا ترتیب قرارگیری پارامترها دقیقا  هنگام فراخوانی متد  آرگومانهافقط به یاد داشته باشید که باید ترتیب ارسال 

کنند. به این نکته نیز توجه کنید که نام پارامترها طبق قرارداد به می را دریافت آنهاپارامترها ، به پارامترها 3و  72داشته باشد. بعد از ارسال مقادیر 

( دو 1ود. در داخل بدنه متد )خط شمی ( نوشتهشوند میبجز کلمه اول بقیه کلمات با حرف بزرگ شروع ) camelCasingشیوه کوهان شتری یا 

 شود.می ارسال کند(می را فراخوانی CalculateSum  () متدشوند و نتیجه به متد فراخوان )متدی که می مقدار با هم جمع

توان به سادگی نتیجه جمع را می کنید کهمی ولی در اینجا مشاهده ،کنیممی در درس آینده از یک متغیر برای ذخیره نتیجه محاسبات استفاده

را  ()CalculateSumمتد  71در خط  شود.می دو عدد که قرار است با هم جمع شوند درخواست از ما ()Main(. در داخل متد 1نشان داد )خط 

شود. مقدار می رگرداندهب آنهادو عدد صحیح در داخل متد با هم جمع شده و نتیجه  کنیم.می کنیم و دو مقدار صحیح به آن ارسالمی فراخوانی

. در برنامه زیر یک متد تعریف شده است (71)خط  شودمی نمایش داده Consoleاز کالس  ()WriteLineبرگشت داده شده از متد به وسیله متد 

 مختلف است:ای هکه دارای دو پارامتر از دو نوع داد

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ShowMessageAndNumber(string message, int number) 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
        Console.WriteLine("Number = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        ShowMessageAndNumber("Hello World!", 100); 
    } 
} 

1 
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Hello World! 
Number = 100 

کند. متد به می دریافت intدر مثال باال یک متدی تعریف شده است که اولین پارامتر آن مقداری از نوع رشته و دومین پارامتر آن مقداری از نوع 

کنیم. حال می اول با یک رشته و سپس یک عدد خاص فراخوانی متد را 70دهد. در خط می سادگی دو مقداری که به آن ارسال شده است را نشان

 شد:می اگر متد به صورت زیر فراخوانی

ShowMessageAndNumber(100, "Welcome to Gimme C#!"); 

 .شودمی صحیح ارسالبه پارامتری از نوع اعداد  !Hello World یرشتهبه پارامتری از نوع رشته و  722چون عدد  ،آمدمی در برنامه خطا به وجود

به  intدر آن مثال دو عدد از نوع  .توجه کنید 7به مثال  به پارامترها هنگام فراخوانی متد مهم است. آرگومانهادهد که ترتیب ارسال می این نشان

 ،های متد دارای اهداف خاصی باشنددو پارامتر از یک نوع بودند مهم نبود. ولی اگر پارامتر چون هر آنهاکه ترتیب ارسال  ،پارامترها ارسال کردیم

 مهم است. آرگومانهاترتیب ارسال 
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void ShowPersonStats(int age, int height) 
{ 
    Console.WriteLine("Age = {0}", age); 
    Console.WriteLine("Height = {0}", height); 
} 
 
//Using the proper order of arguments 
ShowPersonStats(20, 160);  
 
//Acceptable, but produces odd results 
ShowPersonStats(160, 20); 

باز هم بهتر است ترتیب بر اساس تعریف پارامترها  ،قبول کندای هدر مثال باال نشان داده شده است که حتی اگر متد دو آرگومان با یک نوع داد

را  آرگومانهاسانتی متر است. اگر  722و قد او  02چون سن شخص  ،آیدنمیین فراخوانی متد باال اشکالی به چشم به عنوان مثال در اول. رعایت شود

دانستن مبانی مقادیر برگشتی و ارسال  که به واقعیت نزدیک نیست. ،شودمی سانتی متر 02و قد او  722سن شخص  ،به ترتیب ارسال نکنیم

ه توانید مقدار برگشتی از یک متد را بمی دهد که شما حتیمی تری تعریف کنید. تکه کد زیر نشانمدآهای کارشود که شما متدمی باعث آرگومانها

 عنوان آرگومان به متد دیگر ارسال کنید.

int MyMethod() 
{ 
   return 5; 
} 
 
void AnotherMethod(int number) 
{ 
   Console.WriteLine(number); 
} 
 
// Codes skipped for demonstration 
 
AnotherMethod(MyMethod()); 

 3شود خروجی کد باال هم عدد می ارسال ()AnotherMethodاست و به عنوان آرگومان به متد  3عدد  ()MyMethodچون مقدار برگشتی متد 

 است.

 آرگومانهانامیدن 

آوری و رعایت ترتیب پارامترها هنگام ارسال به یاد شما را از آرگومانها. استفاده از نام ستآنهااستفاده از نام  آرگومانهاارسال های یکی دیگر از راه

دارد نیازی  Intellisenseکند. در عوض شما باید نام پارامترهای متد را به خاطر بسپارید )ولی از آن جاییکه ویژوال استودیو می راحت آرگومانها

 .به این کار نیست(

 توانید ببینید که چه مقادیری به چه پارامترهایی اختصاص داده شده است.می چون شما ،بردمی خوانایی برنامه را باال آرگومانهااستفاده از نام 

توانید از این خاصیت نمی ،کنیدمی استفاده 0221شارپ سی قبلی مانندهای مطرح شده است و اگر شما از نسخه 0272شارپ سی در آرگومانهانامیدن 

 نشان داده شده است: ،شودمی وقتی که متد فراخوانی آرگومانهادر زیر نحوه استفاده از نام  اده کنید.استف

MethodToCall(paramName1: value, paramName2: value, ... paramNameN: value); 
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 حال به مثال زیر توجه کنید:

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void SetSalaries(decimal jack, decimal andy, decimal mark) 
    { 
        Console.WriteLine("Jack's salary is {0:C}.", jack); 
        Console.WriteLine("Andy's salary is {0:C}.", andy); 
        Console.WriteLine("Mark's salary is {0:C}.", mark); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        SetSalaries(jack: 120, andy: 30, mark: 75); 
 
        //Print a newline 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(andy: 60, mark: 150, jack: 50); 
 
        Console.WriteLine(); 
 
        SetSalaries(mark: 35, jack: 80, andy: 150); 
    } 
} 
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Jack' salary is $120. 
Andy's salary is $30. 
Mark's salary is $75. 
 
Jack's salary is $50. 
Andy's salary is $60. 
Mark's salary is $150. 
 
Jack's salary is $80. 
Andy's salary is $150. 
Mark's salary is $35. 

استفاده کرده است که یک داده عددی را به نوع پولی  ،شودمی نشان داده {C:0}که با  ،از فرمت پول رایج 1-1در خطوط  ()WriteLineمتد 

گر ما ترتیب می خروجی نشان کند.می تبدیل مقادیر مناسب به پارامترهای  ،در سه متد فراخوانی شده را تغییر دهیم آرگومانهادهد که حتی ا

 به شرطی ،ثابت )مقداری( به طور همزمان استفاده کرد یآرگومانهادارای نام و  یآرگومانهاتوان از می همچنین شود.می اختصاص داده شانمربوطه

 .دارای نام قرار بگیرند یآرگومانهاثابت قبل از  یآرگومانهاکه 

SetSalary(30, andy: 50, mark: 60); 
 
 
SetSalary(30, mark: 60, andy: 50); 
 
 
SetSalary(mark: 60, andy: 50, 30); 
 
 
SetSalary(mark: 60, 30, andy: 50); 
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را به  02مقدار ، در کد باال ثابت هنگام فراخوانی متد ذکر شوند. در اولین و دومین فراخوانی یآرگومانهاکنید ابتدا باید می همانطور که مشاهده

دارای  یآرگومانهاچون  ،سومین و چهارمین خط کد باال اشتباه هستند. دهیممی اختصاص jackعنوان اولین آرگومان به اولین پارامتر متد یعنی 

 کند.می از بروز خطا جلوگیری ،ثابت آرگومانهادارای نام بعد از  یآرگومانهاقرار گرفتن  .اندگرفتهثابت قرار  یآرگومانهانام قبل از 

 به روش ارجاع آرگومانهاارسال 

ارسال با ارجاع زمانی مفید  نه مقدار آن را. ،کنیدمی ارسال را ن بدان معناست که شما آدرس متغیرتوان به کمک ارجاع ارسال کرد. ایمی را آرگومانها

در این حالت وقتی که آرگومان ارسال شده را در  ند یک آبجکت( را ارسال کنید.است که شما بخواهید یک آرگومان که دارای مقدار بزرگی است )مان

ای به ج آنهاکه در  پارامترهاتعریف ای یه در زیر دستورالعمل پا کند.می مقدار اصلی آرگومان در خارج از متد هم تغییر ،کنیممی داخل متد اصالح

 مقدار از آدرس استفاده شده است نشان داده شده:

returnType MethodName(ref datatype param1) 
{ 
   code to execute; 
} 

شود هم باید از کلمه کلیدی می ارسال آنهابه  آرگومانهاشود و می استفاده کنید. وقتی یک متد فراخوانی refکه باید از کلمه کلیدی  فراموش نشود

ref .استفاده شود 

MethodName(ref argument); 

 تفاوت بین ارسال با ارجاع و ارسال با مقدار آرگومان را با یک مثال توضیح دهیم. اجازه دهید که

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void ModifyNumberVal(int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 
    } 
 
    static void ModifyNumberRef(ref int number) 
    { 
        number += 10; 
        Console.WriteLine("Value of number inside method is {0}.", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int num = 5; 
 
        Console.WriteLine("num = {0}\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by value to method ModifyNumberVal() ..."); 
        ModifyNumberVal(num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
 
        Console.WriteLine("Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ..."); 
        ModifyNumberRef(ref num); 
        Console.WriteLine("Value of num after exiting the method is {0}.\n", num); 
    } 
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} 31 

num = 5 
 
Passing num by value to method ModifyNumberVal() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 5. 
 
Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ... 
Value of number inside method is 15. 
Value of num after exiting the method is 15. 

شود. اولین می ارسال آنهابه مقداری است که به  72و آن اضافه کردن عدد اند تعریف شده، تد که دارای یک هدف یکسان هستنددر برنامه باال دو م

 زنیم و آرگومانی به آن اختصاصمی متد را صدا وقتی که ( دارد.int( دارای یک پارامتر است که نیاز به یک مقدار آرگومان )از نوع 3-1متد )خطوط 

پس س شود. بنابراین مقدار اصلی متغیر خارج از متد هیچ ارتباطی به پارامتر متد ندارد.می پارامتر متد ارسالکپی آرگومان به ، (01دهیم )خط می

 کنیم.می ( اضافه کرده و نتیجه را چاپnumber) را به متغیر پارامتر 72مقدار 

ی نکرده است. دومین متد کنیم که تغییر می مقدار آن را یکبار دیگر چاپ کرده و مشاهدههیچ تغییری نکرده است،  numاثبات اینکه متغیر برای 

 هآدرس متغیر ب ،ن ارسال شودان آرگومان به آ( نیاز به یک مقدار با ارجاع دارد. در این حالت به جای اینکه یک کپی از مقدار به عنو77-73)خطوط 

دسترسی دارد. وقتی که ما مقدار پارامتری که  ،شودمی حال پارامتر به مقدار اصلی متغیر که زمان فراخوانی متد به آن ارسال. شودمی آن ارسال

ار اصلی متغیر در نهایت مقد .ایمدادهدر واقع مقدار متغیر اصلی در خارج از متد را تغییر  ،(70دهیم )خط می شامل آدرس متغیر اصلی است را تغییر

 تغییر کرده است. واقعا  شود که مقدار آن می دهیم و مشاهدهمی را وقتی که از متد خارج شدیم را نمایش

 out پارامترهای

 زمانی مورد استفاده قرار outکنند. کلمه کلیدی می را قبول ،اندنشدهپارامترهایی هستند که متغیرهایی که مقدار دهی اولیه  ،outپارامترهای 

متغیری است که مقداری به آن اختصاص داده نشده ، بخواهیم یک متغیر بدون مقدار را به متد ارسال کنیم. متغیر بدون مقدار اولیه ،گیرد کهمی

یر غاست که شما بخواهید از طریق متد، متبه متد زمانی مفید  دهد. ارسال متغیر مقداردهی نشدهمی است. در این حالت متد یک مقدار به متغیر

 به مثال زیر توجه کنید: .شود نه مقدارمی باعث ارسال آرگومان به روش ارجاع outاستفاده از کلمه کلیدی  دهی کنید.را مقدار

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void GiveValue(out int number) 
    { 
        number = 10; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        //Uninitialized variable 
        int myNumber; 
 
        GiveValue(out myNumber); 
 
        Console.WriteLine("myNumber = {0}", myNumber); 
    } 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 707
 

} 19 

myNumber = 10 

 73خط ، ()Mainمتغیرهای مقداردهی نشده را قبول کنند. در متد  توانندمیبنابراین  ،پارامترهای متد استفاده شده استبرای  outاز کلمه کلیدی 

و در آنجا  شودمیبه متد ارسال  (myNumber) . متغیر مقداردهی نشدهدهیممیرا قرار  outو قبل از آرگومان کلمه کلیدی  کنیممیمتد را فراخوانی 

که مقدارش برابر مقداری  کنیدمیو مشاهده  شودمینمایش داده  71در خط  myNumber(. مقدار 1)خط  شودمین اختصاص داده به آ 72مقدار 

بدین معنا نیست که شما همیشه نیاز دارید که  out(. استفاده از پارامترهای 72است که در داخل متد به آن اختصاص داده شده است )یعنی 

 حکم به متد ارسال کرد. این کار در توانمیکه شامل مقدار هستند را هم  ییآرگومانهابلکه  ،شده را به متد ارسال کنیدمقداردهی ن یآرگومانها

که متغیر مقدار دهی اولیه و بعد به  گویدمیبه کامپایلر  ref این است که کلمه کلیدی out با ref تفاوت .است refاستفاده از کلمه کلیدی 

که متغیر مقدار دهی اولیه نشده و باید در داخل متد مقدار دهی اولیه شود. زمانی که الزم  گویدمیبه کامپایلر  out متد ارسال شده است ولی

 .کنیممیاستفاده  out باشد یک متد دارای چندین خروجی باشد از

 ارسال آرایه به عنوان آرگومان

زیر توجه  به مثال را به عنوان آرگومان به متد ارسال کرد. ابتدا شما باید پارامترهای متد را طوری تعریف کنید که آرایه دریافت کنند.ها آرایه توانمی

 کنید.

using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo1 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void TestArray(int[] numbers) 
        { 
            foreach (int number in numbers) 
            { 
                Console.WriteLine(number); 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            TestArray(array); 
        } 
    } 
} 
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وقتی  کند.می آرایه دریافت، یک متد ایجاد کرد که پارامتر آن ،پارامترای هتوان با گذاشتن کروشه بعد از نوع دادمی مشاهده کردید که به سادگی

هم به روش ارجاع به ها کنیم. پس آرایهمی شود، آرایه را فقط با استفاده از نام آن و بدون استفاده از اندیس ارسالمی فراخوانی 71در خط متد 



   
   

 

700 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

 ستفادها ،ایمکردهوان آرگومان به متد ارسال نبرای دسترسی به اجزای اصلی آرایه که به ع foreachاز حلقه  1-70شوند. در خطوط می متدها ارسال

 کنیم. در زیر نحوه ارسال یک آرایه به روش ارجاع نشان داده شده است.می

using System; 
 
namespace ArraysAsArgumentsDemo2 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void IncrementElements(int[] numbers) 
        { 
            for (int i = 0; i < numbers.Length; i++) 
            { 
                numbers[i]++; 
            } 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            int[] array = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            IncrementElements(array); 
 
            foreach (int num in array) 
            { 
                Console.WriteLine(num); 
            } 
        } 
    } 
} 
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کند. به این نکته توجه کنید که از می عناصر آن یک واحد اضافهکند و به هر یک از می دهد که یک آرایه را دریافتمی برنامه باال یک متد را نشان

ل . در داخآنهاچون این حلقه برای خواندن مقادیر آرایه مناسب است نه اصالح  ،توان برای افزایش مقادیر آرایه استفاده کنیمنمی foreachحلقه 

کنید که هر یک از مقادیر می دهیم. مشاهدهمی ارج شده و نتیجه را نشانسپس از متد خ. ایمدادهاجزای آرایه را افزایش مقادیر هر یک از  ،متد

 به عنوان مثال: مقداردهی مستقیم به متد فراخوانی شده است.، . راه دیگر برای ارسال آرایه به متداندشدهاصلی متد هم اصالح 

IncrementElements(new int[] { 1, 2, 3, 4, 5 }); 

را مانند آرایه قبول کند. از آنجاییکه در این  آنهاکه کنیم، می را به پارامتر ارسال از مقادیرای هبلکه مجموع ،کنیمنمیتعریف ای یه در این روش ما آرا

گر از چندین پارامتر در متد استفاده نتیجه را چاپ کنیم. ()Mainتوانیم در متد نمی ،ایمنکردهتعریف ی یه اروش آرا همیشه برای هر یک  ،کنیدمی ا

 به عنوان مثال: کنند از یک جفت کروشه استفاده کنید.می از پارامترهایی که آرایه قبول

void MyMethod(int[] param1, int param2) 
{ 
   //code here 
} 
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حال  ( یک عدد صحیح.param2پارامتر دوم )کند ولی می ( آرگومانی از جنس آرایه قبولparam1پارامتر اول ) .توجه کنید به پارامترهای متد باال

 کردیم:می باید برای آن هم از کروشه استفاده ،کردمی ( هم آرایه قبولparam2) اگر پارامتر دوم

void MyMethod(int[] param1, int[] param2) 
{ 
   //code here 
} 

 params کلمه کلیدی

کد زیر طریقه استفاده از  آورد.می در یک آرایه ساده را فراهم آنهاو ذخیره  همنوع پارامترهاي دلخواه تعداد ارسال امكان params کلمه کلیدی

 دهد:می را نشان paramsکلمه کلیدی 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static int CalculateSum(params int[] numbers) 
    { 
        int total = 0; 
 
        foreach (int number in numbers) 
        { 
            total += number; 
        } 
 
        return total; 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4)); 
 
        Console.WriteLine("1 + 2 + 3 + 4 + 5 = {0}", CalculateSum(1, 2, 3, 4, 5)); 
 
    } 
} 

1 + 2 + 3 = 6 
1 + 2 + 3 + 4 = 10 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

 کنیم.می فراخوانی آرگومانهاشود )مثال باال(. حال متد را سه بار با تعداد مختلف می آرایه پارامتر استفادهای هقبل از نوع داد paramsاز کلمه کلیدی 

 را جمع و به متد فراخوان برگشت آرگومانهااین  foreachشوند. با استفاده از حلقه می در داخل یک پارامتر از نوع آرایه ذخیره آرگومانهااین 

 .دهیممی

بوده و همچنین از لحاظ مکانی باید آخرین  paramsباید دارای کلمه کلیدی  آنهافقط یکی از  ،کنیدمی دهوقتی از چندین پارامتر در یک متد استفا

دار  paramsاست( در آخر پارامترهای دیگر قرار نگیرد و یا از چندین پارامتر  params)پارامتری که دارای کلمه کلیدی  اگر این پارامتر پارامتر باشد.

 اشتباه و درست زیر توجه کنید:های لبه مثا شوید.می واجهاستفاده کنید با خطا م

void SomeFunction(params int[] x, params int[] y) //ERROR 
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void SomeFunction(params int[] x, int y, int z)     //ERROR 
 
void SomeFunction(int x, int y, params int[] z)     //Correct 

 متغیر همحدود

ابل متغیر ق توان از متغیر استفاده کرد و یامی گوید که در کجای برنامهمی دارای محدوده هستند. محدوده یک متغیر به شماشارپ سی در متدها

با نام  توان دو متغیرمی فقط در داخل بدنه متد قابل دسترسی است. ،شودمی دسترسی است. به عنوان مثال متغیری که در داخل یک متد تعریف

 کند:می برنامه زیر این ادعا را اثبات یکسان در دو متد مختلف تعریف کرد.

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void DemonstrateScope() 
    { 
        int number = 5; 
 
        Console.WriteLine("number inside method DemonstrateScope() = {0}", number); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int number = 10; 
 
        DemonstrateScope(); 
 
        Console.WriteLine("number inside the Main method = {0}", number); 
    } 
} 

number inside method DemonstrateScope() = 5 
number inside the Main method = 10 

گر ما دو متغیر با نام یکسان تعریف کنیم که دارای محدودهمی مشاهده ادیر مق آنهاتوان به هر کدام از می متفاوتی هستند،های کنید که حتی ا

ندارد. وقتی به  ()DemonstrateScopeهیچ ارتباطی به متغیر داخل متد  ()Mainمختلفی اختصاص داد. متغیر تعریف شده در داخل متد 

 رسیدیم در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد. هاکالسمبحث 

 ختیاریپارامترهای ا

آرگومان ارسال کرد یا نه. این پارامترها دارای مقادیر  آنهاتوان به می اختیاری هستند و ،پارامترهای اختیاری همانگونه که از اسمشان پیداست

گر به اینگونه پا پیشفرضی هستند.  به مثال زیر توجه کنید: کنند.می استفادهفرض پیش آرگومانی ارسال نشود از مقادیر ،رامترهاا

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static void PrintMessage(string message = "Welcome to Visual C# Tutorials!") 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
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    public static void Main() 
    { 
        PrintMessage(); 
 
        PrintMessage("Learn C# Today!"); 
    } 
} 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Welcome to Visual C# Tutorials!  
Learn C# Today! 

توان به آسانی و با استفاده از عالمت = یک می برای تعریف یک پارامتر اختیارییک پارامتر اختیاری دارد.  (3-1)خطوط  ()PrintMessageمتد 

 ،کنیمنمی( ما آرگومانی به متد ارسال 70کنیم. در اولین فراخوانی )خط می (. دو بار متد را فراخوانی3مقدار را به یک پارامتر اختصاص داد )خط 

( یک پیغام )آرگومان( 71)خط  کند. در دومین فراخوانیمی ( استفاده!Welcome to Visual C# Tutorials)فرض پیش بنابراین متد از مقدار

گر از چندین پارامتر در متد استفادهمی پارامترفرض پیش که جایگزین مقدار ،کنیممی به متد ارسال د کنید همه پارامترهای اختیاری بایمی شود. ا

 زیر توجه کنید. هایلبه مثا در آخر بقیه پارامترها ذکر شوند.

void SomeMethod(int opt1 = 10, int opt2 = 20, int req1, int req2) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int opt1 = 10, int req2, int opt2 = 20) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int req2, int opt1 = 10, int opt2 = 20) //Correct 

ختصاص مقدار ا باید به پارامترهایی که از لحاظ مکانی در آخر بقیه پارامترها نیستند ،شوندمی با چندین پارامتر اختیاری فراخوانیوقتی متدهای 

 توان برای نادیده گرفتن یک پارامتر به صورت زیر عمل کرد:نمیبه یاد داشته باشید که . داد

void SomeMethod(int required1, int optional1 = 10, int optional2 = 20) 
{ 
   //Some Code 
} 
 
// ... Code omitted for demonstration 
 
SomeMethod(10, , 100); //Error 

 کنید.اگر بخواهید از یک پارامتر اختیاری که در آخر پارامترهای دیگر نیست رد شوید و آن را نادیده بگیرید باید از نام پارامترها استفاده 

SomeMethod(10, optional2: 100); 

 نویسید،بو بعد مقدار اختصاص شده به آن را  (:)توانید نام مخصوص پارامتر و بعد از نام عالمت کالن می شما به راحتیپارامتر، استفاده از نام  برای

بنابراین این پارامتر از مقدار پیشفرضی که در زمان  ،ندارد optional1متد باال هیچ آرگومانی برای پارامتر اختیاری . (optional2: 100مانند )

 کند.می استفاده ،تعریف متد به آن اختصاص داده شده است

 



   
   

 

702 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
 سربارگذاری متدها

 امه ازبرن و تعداد پارامترهای مختلف هستند. ءبا نام یکسان تعریف کنید که دارای امضا متد چندیندهد که می بارگذاری متدها به شما اجازهسر

 ت.یا کدام متد مد نظر شماساید دهد که کدام متد را فراخوانی کردهمی تشخیص ودکاربه صورت خ ،کنیدمی که شما به متد ارسال ییآرگومانهاروی 

 به مثال زیر توجه کنید: است. دهنده ترتیب و نوع پارامترهای آنامضای یک متد نشان 

void MyMethod(int x, double y, string z) 

 متد باال که امضای

MyMethod(int, double, string) 

 .آمده است متدهااز سربارگذاری ای هشوند. در مثال زیر نموننمیبه این نکته توجه کنید که نوع برگشتی و نام پارامترها شامل امضای متد 
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using System; 
 
namespace MethodOverloadingDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        static void ShowMessage(double number) 
        { 
            Console.WriteLine("Double version of the method was called."); 
        } 
 
        static void ShowMessage(int number) 
        { 
            Console.WriteLine("Integer version of the method was called."); 
        } 
 
        static void Main() 
        { 
            ShowMessage(9.99); 
            ShowMessage(9); 
        } 
    } 
} 

Double version of the method was called. 
Integer version of the method was called. 

یک  برنامه زمان زیادی برای انتخاب ،شدنمیپشتیبانی شارپ سی . اگر سربارگذاری متد توسطاندشدهدر برنامه باال دو متد با نام مشابه تعریف 

ی در صورت همنام بین دو یا چند متد الزم داشت. رازی در نوع پارامترهای متد نهفته است. کامپایلر ،شوندمی متد از بین متدهایی که فراخوانی

اول  دهد. در فراخوانیمی را تشخیص آرگومانهامتد نوع ، کنیممی وقتی یک متد را فراخوانی که پارامترهای متفاوتی داشته باشند. ،گذاردمی فرق

( که دارای پارامتری از 1-72)خطوط  ()ShowMessageدر نتیجه متد  ،ایمکردهارسال  ()ShowMessage را به متد double( ما یک مقدار 71)خط 

 شود.می اجرااست،  doubleنوع 

-73)خطوط  ()ShowMessageمتد  .کنیممی ارسال ()ShowMessage را به متد intما یک مقدار  ،(02شود )خط می در بار دوم که متد فراخوانی

 سربارگذاري از اصلی سربارگذاری متد همین است که توضیح داده شد. هدفشود. معنای اصلی می اجرا ،است int( که دارای پارامتری از نوع 70
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نت داتهای ستعداد زیادی از متدها در کال .کرد تعریف را دهندمی انجام یکسانی وظیفه که متد چندین بتوان که ،است این متدها

تواند یک آرگومان از نوع رشته دریافت می مشاهده کردید که این متد قبال   .Consoleاز کالس  ()WriteLineمانند متد  ،شوندمی سربارگذاری

 تواند دو یا چند آرگومان قبول کند.می کند و آن را نمایش دهد، و در حالت دیگر

 بازگشت

 بحث پیچیده دربازگشت یک م کند تا زمانی که به یک مقدار مورد نظر برسد.می بازگشت فرایندی است که در آن متد مدام خود را فراخوانی

رای بازگشت باید در یک نقطه متوقف شود، در غیر اینصورت که ب ،حتی نیست. به این نکته هم توجه کنیدط به آن کار رالاست و تسنویسی برنامه

یک عدد صحیح دهیم. فاکتوریل می کند. در این درس یک مثال ساده از بازگشت را برای شما توضیحمی بی نهایت بار، متد، خود را فراخوانی

 توجه کنید. 3به فاکتوریل عدد  باشد.می یا مساوی آن ترکوچک( شامل حاصل ضرب همه اعداد مثبت صحیح !nمثبت )

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

ت صحیح است. بفاکتوریل فقط برای اعداد مث، توضیح بازگشتبر اساس  بنابراین برای ساخت یک متد بازگشتی باید به فکر توقف آن هم باشیم.

 کنیم.می است. در نتیجه از این مقدار برای متوقف کردن بازگشت استفاده 7عدد صحیح مثبت  ترینکوچک

using System; 
 
public class Program 
{ 
    static long Factorial(int number) 
    { 
        if (number == 1) 
            return 1; 
 
        return number * Factorial(number - 1); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine(Factorial(5)); 
    } 
}   
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120 

ه مورد تواند در محاسبمی یک آرگومان که یک عدد است وتواند خیلی بزرگ باشد. متد می گرداند چون محاسبه فاکتوریلمی متد مقدار بزرگی را بر

گر آرگومان ارسال شده برابر می 1نویسیم و در خط می ifدر داخل متد یک دستور  پذیرد.می استفاده قرار گیرد را سپس مقدار  ،باشد 7گوییم که ا

در عددی یک واحد  numberمقدار جاری متغیر  72در خط  شود.می را برگردان در غیر اینصورت به خط بعد برو. این شرط باعث توقف تکرارها نیز 7

 numberکند و آرگومان آن در این خط همان می خود را فراخوانی ،()Factorialدر این خط متد  شود.می ( ضربnumber – 1کمتر از خودش )

در  ()Factorialآرگومان متد  ،را به دست بیاوریم 72عدد  ، یعنی اگر ما بخواهیم فاکتوریلباشد number، 72جاری  اگر مقدار مثال  است.  1 –

 را نشان 3شکل زیر فاکتوریل عدد  .برابر نشود 7یابد که آرگومان ارسال شده با عدد می فرایند ضرب تا زمانی ادامه خواهد بود. 1اولین ضرب 

 دهد.می
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 توان نوشت.می نیز forکد باال را به وسیله یک حلقه 

factorial = 1; 
 
for ( int counter = number; counter >= 1; counter-- ) 
   factorial *= counter; 

استفاده از بازگشت زمانی  شود.می خاصی در علوم کامپیوتر استفادههای این کد از کد معادل بازگشتی آن آسان تر است. از بازگشت در زمینه

پس اگر سرعت برای  ،کندمی استفاده از بازگشت حافظه زیادی اشغال ( استفاده کنیم.Iteration)رسد که ما از غیر بازگشتی می طبیعی تر به نظر

 از آن استفاده نکنید. ،شما مهم است

 (Delegates) هاندهینما

Delegate  ک برای تعریف ی. نندتوانند رفتار هر متدی را کپی برداری کمی کنند. همچنینمی انواعی هستند که مرجع یک متد را در خود ذخیرهها

delegate  از کلمه کلیدیdelegate تعریف یک . شودمی استفادهdelegate با این تفاوت که متد بدنه  ،بسیار شبیه به تعریف یک متد است

گویند که چه می ،ها Delegateاز پارامترها هستند. ای همانند متدها دارای نوع برگشتی و مجموع دقیقا   Delegate. ندارد delegateدارد ولی 

 نشان داده شده است: delegateدر زیر نحوه تعریف  توانند در خود ذخیره کنند.می نوع متدی را

delegate returnType DelegateName(dt param1, dt param2, ... dt paramN); 

 و فواید آن نشان داده شده است: delegateدر زیر نحوه استفاده از یک 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    delegate void ArithmeticDelegate(int num1, int num2); 
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    static void Add(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Sum is {0}.", x + y); 
    } 
 
    static void Subtract(int x, int y) 
    { 
        Console.WriteLine("Difference is {0}.", x - y); 
    } 
 
    static void Main() 
    { 
        ArithmeticDelegate Operation; 
 
        int num1, num2; 
 
        Console.Write("Enter first number: "); 
        num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter second number: "); 
        num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
        if (num1 < num2) 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Add); 
        } 
        else 
        { 
            Operation = new ArithmeticDelegate(Subtract); 
        } 
 
        Operation(num1, num2); 
    } 
} 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Enter first number: 3 
Enter second number: 5 
Sum is 8 
Enter first number: 5 
Enter second number: 3 
Difference is 2 

به دنبال آن نوع برگشتی متدی که . برای نشان داده آن استفاده شده است delegateتعریف شده است. از کلمه کلیدی  delegate، 3در خط 

بهتر است  تشخیص بهتر،کنیم. همچنین برای می استفاده Pascalمانند متدها از روش  delegateبرای نامگذاری  هم آمده است. ،کندمی قبول

باید از نظر نوع و تعداد با پارامترهای متدها  ،کنیممی تعریف delegateاستفاده شود. پارامترهایی که برای  آنهادر نامگذاری  delegateاز کلمه 

 برابر باشد.

Delegate  تی نیستند و دو پارامتر از نوع دارای مقدار برگش که کندمی فقط مرجع متدهایی را قبول ،تعریف شده است 3ی که در خطint  .دارند

 دوبرگشتی ندارند و هر دو،  کنیم. هر دو متد هیچ مقدارمی مشابه به عنوان نماینده تعریف دقیقا  دو متد با امضای  delegateبعد از تعریف 

این  (.71کنیم )خط می تعریف، ایمکردهتعریف  قبال  ی که  delegateیک متغیر از نوع  ()Mainدر داخل متد . کنندمی قبول intآرگومان از نوع 

را وارد کند. بعد از وارد  intخواهد دو مقدار از نوع می مطابقت دارد. برنامه از کاربر Delegateمتغیر اشاره به متدی دارد که امضای آن با امضای 

 دو عدد با هم جمع ،اشدکاربر وارد کرده از دومین عدد وارد شده کمتر بچنانچه مقدار اولین عددی که ، شویممی ifوارد اولین دستور  ،کردن مقادیر
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گر مقدار اولین عدددر شوند، می  delegateشوند. برای ارجاع یک متد به یک می از هم کم ،یا مساوی دومین عدد باشد تربزرگ غیر اینصورت ا

 کنیم:می به صورت زیر عمل

variable = new DelegateName(MethodName); 

استفاده کنیم )مثال باال(. در داخل  newاز کلمه کلیدی  delegateباید قبل از نام  ،دهیممی متد برابر قراریک را با مرجع  delegateوقتی یک 

 delegateیک راه بسیار ساده تر برابر قرار دادن نام متد با متغیر  نشان داده شده است. ،کندمی به آن مراجعه delegateپرانتز نام متدی که 

 است:

Operation = Add; 
Operation = Subtract; 

 ()Subtractو هنگامی که شرط نادرست باشد آن را به متد  ()addرا به متد  delegate، گردیم وقتی شرط درست باشدمی بر ifبه دستور 

اگر قصد داشته باشید که بیش از یک متد را  کند.می به آن مراجعه delegateشود که می باعث اجرای متدی delegateاجرای  دهیم.می ارجاع

 : اضافه کنید باید از عملگر =+ استفاده نمایید delegate به

MyDelegate del = Method1; 
del += Method2; 
del += Method3;    
... 

 .دهیممیآینده توضیح  هایدرسکه در  باشدمی رویدادهاها هنگام کار با  delegate کاربرد اصلی

  (Command Line Arguments) خط فرمان یآرگومانها

این متد باید به  که نقطه آغاز برنامه است. ،وجود داشته باشد ()Main ی باید یک متد مهم به نام متدشارپسیبرای اجرای موفق یک برنامه 

چطور؟  Main(string[] args) آرگومان ارسال کرد، اما برای متد توانمیمتدها  بهتعریف شود. همه ما می دانیم که  public static صورت

را برای این متد ارسال کنید. برای روشن شدن  ییآرگومانها CMD از طریق دستور خط فرمان ویندوز یا همان توانیدمیشما  ت.جواب مثبت اس

 : ایجاد کنید، سپس کدهای برنامه را به صورت زیر بنویسید Sampleه نام مطلب یک برنامه کنسول ب

using System; 
 
namespace Sample 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("First Name is " + args[0]); 
            Console.WriteLine("Last  Name is " + args[1]); 
            Console.ReadLine(); 
        } 
    } 
} 

توجه کنید. در حقیقت این پارامتر  args برنامه را یک بار اجرا و ذخیره کنید )ممکن است با پیغام خطا مواجه شوید ولی مهم نیست(. به پارامتر

دسترسی داشته  exe. را ایجاد کرده و به فایل با پسوند تانبرنامهچندین آرگومان از نوع رشته قبول کند. اگر  تواندمییک آرایه رشته ای است که 
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است را به یک درایو  تانبرنامه Debug را که در پوشه Sample.exe ارسال کنید. فایل ()Main پارامترهای رشته ای را به متد توانیدمیباشید 

. دهیممیقرار  C در درایو مستقیما  را  Sample.exe مسیر گیج کننده ای نداشته باشد انتقال دهید. در این مثال ما فایل یا پوشه مشخص که

 : را بزنید Enter نوشته و دکمه CMD ویندوز را اجرا کنید، سپس کدهای زیر را در داخل CMD حال

Microsoft Windows[Version 6.1.7601] 
Copyright(c) 2009 Microsoft Corporation.All rights reserved. 
 
C:\Users\VisualCsharp>cd/ 
 
C:\>Sample Steven Clark 
First Name is Steven 
Last  Name is Clark 

مشاهده  . همانطور که در کدنویسیممیرا   Clark سپسو  Steven. بعد از نوشتن نام فایل کلمه شویممیباعث اجرای آن  ،با نوشتن نام فایل

 اول و دوم آرایه هستند. کلمه هایخانه. این دو متغیر به ترتیب ایمکردهتعریف  args[1] و args[0] هاینامما دو متغیر به  کنیدمی

Steven  در متغیر رشته ایargs[0]  که اولین عنصر آرایه و کلمه Clark را در متغیر رشته ای args[1]  که دومین عنصر آرایه است ذخیره

با  توانیدمیشما . کنندمیاز این تکنیک استفاده  هابرنامه. در حقیقت بسیاری از کنیممیرا چاپ  آنها ()WriteLine و سپس با استفاده از متد

 .نحوه اجرای برنامه را تغییر دهید ()Main به متد ییآرگومانهاارسال 

  (Enumeration) شمارش

واهید خمی به عنوان مثال شما را بپذیرند.اید تعریف کرده محدودی که شما از قبل توانند مقادیرمی است که هاییدادهشمارش راهی برای تعریف 

 enumerationرا در خود ذخیره کند. ابتدا یک  southو  east ،west ،northمانند  یک متغیر تعریف کنید که فقط مقادیر جهت )جغرافیایی(

به نحوه  د.کنیمی توانند در داخل بدنه آن قرار بگیرند تعریفمی انتخاب کرده و بعد از آن تمام مقادیر ممکن کهکنید و برای آن یک اسم می تعریف

 توجه کنید: enumerationتعریف یک 

enum enumName 
{ 
   value1, 
   value2, 
   value3, 
   . 
   . 
   . 
   valueN 
} 

 enumاز روش پاسکال استفاده کنید. در بدنه  enumerationبرای نامگذاری شارپ سی بریم. درمی و سپس نام آن را به کار enumابتدا کلمه کلیدی 

 به یک مثال توجه کنید: مقادیری وجود دارند که برای هر کدام یک نام در نظر گرفته شده است.

enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
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صفر و  Northفرض پیش هستند. به عنوان مثال مقدار intتواند ذخیره کند از نوع می enumerationمقادیری که یک فرض پیش در حالت

 است. 0برابر  West و مقدار 0برابر  South، مقدار 7برابر  Eastمقدار بقیه مقادیر یک واحد بیشتر از مقدار قبلی خودشان است. بنابراین مقدار 

 را به دلخواه تغییر دهید، مانند:فرض پیش توانید این مقادیرمی

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East = 5, 
    South = 7, 
    West = 9 
} 

 یرد.گمی آن عنصر به صورت خودکار مقدار ،اگر به عنوان مثال هیچ مقداری به یک عنصر اختصاص ندهید

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East = 5, 
    South, 
    West 
} 

و به  2 یعنی Eastاین به صورت خودکار یک واحد بیشتر از بنابر ،ایمنگرفتهدر نظر  South کنید که ما هیچ مقداری برایمی اهدهدر مثال باال مش

West  یک واحد بیشتر ازSouth  قادیر یکسانی برای عناصر توان ممی شود. همچنینمی اختصاص داده 1یعنیenumeration .در نظر گرفت 

 مثال:

enum Direction 
{ 
    North = 3, 
    East, 
    South = North, 
    West 
} 

دهیم مقدار می Northرا به  0 است. وقتی مقدار 1، 0، 1، 0به ترتیب  North ،East ،South ،Westمقادیر باال را حدس بزنید؟ مقادیر  توانیدمی

East  سپس وقتی مقدار . شودمی 1برابرSouth  به صورت اتوماتیک مقدار  ،قرار دهیم 0را برابرWest  خواهید که مقادیر نمیاگر  شود.می 1برابر

 اسفاده کنید.آن های مآیتای هبه عنوان نوع داد byte مثال  توانید از نوع می ( باشدint)از نوع فرض پیش شما enumeration هایمآیت

enum Direction : byte 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 

 محدود ،اضافه کنید enumerationتوانید به می این تعداد مقادیر که شماشود بنابرمی 033تا  2فقط شامل مقادیر بین  byteای هنوع داد

 توجه کنید.شارپ سی در یک برنامه enumerationبه نحوه استفاده از  باشد.می

using System; 
 

1 
2 
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enum Direction 
{ 
    North = 1, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection; 
 
        myDirection = Direction.North; 
 
        Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Direction: North 

شود که می باعث. این کار ایمدادهرا خارج از کالس قرار  enumerationکنیم. توجه کنید که می تعریف 0-1را در خطوط  enumerationابتدا 

enumeration .توان می در سراسر برنامه در دسترس باشدenumeration در این صورت فقط در داخل  ا در داخل کالس هم تعریف کرد ولیر

 کالس قابل دسترس است.

class Program 
{ 
    enum Direction 
    { 
        //Code omitted 
    } 
 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        //Code omitted   
    } 
} 

در خط  .اندشدهمقدار دهی  1تا  7با  آنهانام چهار جهت جغرافیایی وجود دارد که هر یک از  enumerationدهیم. در داخل بدنه می برنامه را ادامه

 یف آن به صورت زیر است:نحوه تعر کند.می یک متغیر تعریف شده است که مقدار یک جهت را در خود ذخیره 73

enumType variableName ; 

که  ایمکردهنامی است که برای آن انتخاب  نیز variableName و باشدمی یا مسیر( Direction مثال  نوع داده شمارشی )  enumTypeدر اینجا 

برای اختصاص یک مقدار به صورت  (.71دهیم )خط می اختصاص myDirectionسپس یک مقدار به متغیر . است myDirectionدر مثال قبل 

 کنیم:می زیر عمل

variable = enumType.value; 

به روش زیر مقدار دهی ، فورا  توان یک متغیر را می نویسیم.می ( راNorth مثال  سپس عالمت نقطه و بعد مقدار آن )  Enumerationابتدا نوع 

  کرد:
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Direction myDirection = Direction.North; 

 ()ToStringتوجه کنید که با استفاده از متد . کنیممی را چاپ myDirectionمقدار  ()Console.WriteLineبا استفاده از  71حال در خط 

 ،نبود شما مجبور بودید که به جای کلمات enumerationتصور کنید که اگر  کنیم.می جهت چاپ تبدیل، را به رشته myDirectionمقدار عددی 

متغیرهای  شوند.می در واقع اعدادی هستند که با نام مستعار توسط شما یا هر کس دیگر تعریف enumerationاعداد را حفظ کنید چون مقادیر 

 تواند به نوع شمارشی معادلش تبدیل شود.ای میهتبدیل شوند. همچنین یک مقدار رشت stringیا  intتوانند به انواع دیگری مانند می شمارشی

  تبدیل انواع شمارشی

ر عدد ، به هآنهامقادیر شمارشی در واقع مقادیر عددی هستند که برای درک بهتر  انواع شمارشی را به دیگر مقادیر تبدیل کرد و بالعکس. توانمی

 به مثال زیر توجه کنید: یک نام اختصاص داده شده است.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

using System; 
 
enum Direction 
{ 
    North, 
    East, 
    South, 
    West 
} 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Direction myDirection = Direction.East; 
        int myDirectionCode = (int)myDirection; 
 
        Console.WriteLine("Value of East is {0}", myDirectionCode); 
 
        myDirection = (Direction)3; 
        Console.WriteLine("\nDirection: {0}", myDirection.ToString()); 
    } 
} 

Value of East is 1 
 
Direction: West 

در داخل  Eastمقدار فرض پیش در حالت .ایمدادهرا به اختصاص  myDirectionمتغیر را به  Directionنوع شمارشی  Eastمقدار  71در خط 

از نوع شمارشی به عدد صحیح معادل آن به روش تبدیل صریح نشان آیتم  نحوه تبدیل یک 73در خط  باشد.می 7 ،این داده شمارشیهای مآیت

 نحوه این تبدیل به صورت زیر است: داده شده است.

variable = (DestinationDataType)enumerationVariable; 

توان به سادگی نوع داده می باید در آن قرار بگیرد. intاست در نتیجه یک مقدار  int( از نوع 73)خط  myDirectionCodeاز آنجاییکه متغیر 

 71دهد. در خط می یک مقدار تبدیل شده را برگشت نتیجه (.73مقصد را در داخل یک جفت پرانتز قرار داد و آن را کنار نوع شمارشی بگذارید )خط 

دهیم. می قرار Westآیتم  را برابر 0مقدار  کنیم.می در این خط یک مقدار صحیح را به یک مقدار شمارشی تبدیل دهیم.می معکوس این کار را انجام



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 713
 

 ددی را کهبه این نکته توجه کنید که اگر ع تبدیل صریح(.) کنیممی برای تبدیل آن از روشی شبیه به تبدیل یک نوع شمارشی به صحیح استفاده

 ال:به عنوان مث شمارشی و عدد برابر هم نیستند.آیتم  شود ولی آنمی خواهید تبدیل کنید در محدوده انواع شمارشی نباشد، تبدیل انجاممی

myDirection = (Direction)10; 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 
 

Direction: 10 

 0و  0و  7و  2نوع شمارشی مثال باال به ترتیب های منوع شمارشی مثال باال نیست )مقدار آیتهای ممقدار هیچ کدام از آیت 72از آنجاییکه عدد 

گر به جای عدد  .دهدمی خود عدد را نشان Consoleخروجی  باشد(می معادل با آن آیتم  ،ذکر شده را قرار دهیدهر کدام از مقادیر عددی  72ولی ا

 نمایش داده خواهد شد.

 به یک نوع شمارشیای هتبدیل یک نوع رشت

مثال باال تبدیل  Direction.Westرا به نوع شمارشی  ”West“خواهید رشته می مثال  را به نوع شمارشی تبدیل کرد. ای هیک نوع رشت توانمی

 به صورت زیر استفاده کنید: Systemو فضای نام  Enumکنید. برای این کار باید از کالس 

Direction myDirection = (Direction)Enum.Parse(typeof(Direction), "West"); 
 
Console.WriteLine("Direction: {0}", myDirection.ToString()); 

Direction: West 

دهیم. می نوع شمارشی را برگشت typeofبا استفاده از عملگر . دارای دو پارامتر است. اولین پارامتر نوع شمارشی است ()Enum.Parseمتد 

بنابراین یک تبدیل  ،است (object)شیء  چون مقدار برگشتی از نوع .رار است به نوع شمارشی تبدیل شوداست که قای هرشت، دومین پارامتر

 دانیم که چگونه یک رشته را به نوع شمارشی تبدیل کنیم.می با این جزییات االن. مناسب نوع شمارشی الزم است

enumType name = (enumType)Enum.Parse(typeof(enumType), string); 

 شوید.می خطا مواجهبا  ،داده شمارشی نباشدهای مآیتجزء  کنیدمی که به متد ارسالای هاگر رشت

 ساختارها

 توانند دارای فیلد و متد باشند. با ساختارهامی ( وuser-define) شوندمی توسط کاربر تعریف ،هستند که هادادهانواعی از  ،structساختارها یا 

قوق و ح نام شخص را ذخیره کند بلکه سنایجاد کنیم که نه تنها ای هخواهیم دادمی فرض کنید خیلی سفارشی ایجاد کرد.ای هتوان نوع دادمی

 کنیم:می برای تعریف یک ساختار به صورت زیر عمل ماهیانه او را نیز در خود جای دهد.

struct StructName 
{ 
   member1; 
   member2; 
   member3; 
   ... 
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   member4; 
} 

در  ءاعضا شود.می استفاده Pascalبرای نامگذاری ساختارها از روش نامگذاری . شودمی استفاده structبرای تعریف ساختار از کلمه کلیدی 

 در زیر مثالی از یک ساختار آمده است: توانند متغیر باشند یا متد.می (member1-4) مثال باال

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
 
        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
    } 
} 

Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
 
Employee 2 Datails 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 

در هنگام تعریف توجه کنید. این کلمه  Publicیک ساختار تعریف شده است. به کلمه  0-1در خطوط . دهیممی کد باال را شرح بهتر، برای درک

یکی از سطوح  Publicحتی خارج از برنامه. نامه قابل دسترسی و استفاده باشد، در هر جای بر تواندمی Employeeدهد که می کلیدی نشان

کنیم. نام می استفاده structآینده آمده است. قبل از نام ساختار از کلمه کلیدی های سکه توضیحات بیشتر در مورد آن در در ،دسترسی است
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 . این سه فیلد مشخصات(3-1)خطوط  ایمکردهکند. در داخل بدنه ساختار سه فیلد تعریف می پیروی Pascalساختار نیز از روش نامگذاری 

Employee دهند.می )کارمند( مان را نشان 

 بنابراین در خارج از ساختار نیز ،اندتعریف شده Publicباشد. همچنین هر سه فیلد به صورت می یک کارمند دارای نام، سن و حقوق ماهانه مثال  

تعریف شده است. تعریف یک نمونه از ساختارها بسیار شبیه به  Employee ساختاره از دو نمون 73و  71را فراخوانی کرد. در خطوط  آنهاتوان می

 employeeبه فیلدهای مربوط به هر  00تا  71کنید. در خطوط می تعریف یک متغیر معمولی است. ابتدا نوع ساختار و سپس نام آن را مشخص

تعریف کنید. ابتدا نام متغیر را تایپ کرده  Publicرا به صورت  آنهادهید. برای دسترسی به فیلدها در خارج از ساختار باید می مقادیری اختصاص

این عملگر اجازه دسترسی به اعضای مخصوص  ،کنیممی نویسیم. وقتی که از عملگر دات استفادهمی و در آخر نام فیلد را( .)و سپس عالمت دات 

توانید به مقادیر ذخیره شده در هر فیلد دسترسی می نشان داده شده که شما چطور 03تا  03دهد. در خطوط می کالس را به شماآن ساختار یا 

 یابید.

همه  employee2قرار دهید،  employee1را برابر  employee2در مثال باال  مثال  ساختارها انواع مقداری هستند. این بدین معنی است که اگر 

 کالس یک ساختار ساده است ولی از انواع مرجع به حساب. کندمی کپی برداری، مراجعه کند آنهارا به جای اینکه به  employee1فات مقادیر ص

 مثال زیر اصالح شده مثال قبل است. متد هم اضافه کرد.، توان به ساختارمی آینده توضیح خواهیم داد.های سآید. در مورد کالس در درمی

using System; 
 
public struct Employee 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public decimal salary; 
 
    public void SayThanks() 
    { 
        Console.WriteLine("{0} thanked you!", name); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Employee employee1; 
        Employee employee2; 
 
        employee1.name = "Jack"; 
        employee1.age = 21; 
        employee1.salary = 1000; 
 
        employee2.name = "Mark"; 
        employee2.age = 23; 
        employee2.salary = 800; 
 
        Console.WriteLine("Employee 1 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee1.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee1.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee1.salary); 
 
        employee1.SayThanks(); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator 
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23 
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        Console.WriteLine("Employee 2 Details"); 
        Console.WriteLine("Name: {0}", employee2.name); 
        Console.WriteLine("Age: {0}", employee2.age); 
        Console.WriteLine("Salary: {0:C}", employee2.salary); 
 
        employee2.SayThanks(); 
    } 
} 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Employee 1 Details 
Name: Jack 
Age: 21 
Salary: $1000.00 
Jack thanked you! 
 
Employee 2 Details 
Name: Mike 
Age: 23 
Salary: $800.00 
Mike thanked you! 

را گرفته و  nameدهد و مقدار فیلد می یک متد در داخل ساختار تعریف شده است. این متد یک پیام را در صفحه نمایش نشان 70تا  1در خطوط 

ه نام فیلد را بنویسیم، نام متد را نوشت ،به جای اینکه بعد از عالمت داتبرای فراخوانی متد،  دهد.می یک پیام منحصر به فرد برای هر نمونه نشان

دهیم و در صورتی که متد به آرگومان هم نیاز داشت می ( پرانتزها را قرار11و  03کنید )خطوط می و بعد از آن همانطور که در مثال باال مشاهده

 نویسیم.می را آنهادر داخل پرانتز 
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 (Object Oriented Programming) برنامه نویسی شیء گرا

ماشین را در نظر  برای مثال یک و ساخت اشیاء مانند ساخت اشیاء در دنیای واقعی است. هاکالسشامل تعریف  (OOP) گرا ءبرنامه نویسی شی

سازنده و برخی خواص دیگر است. همچنین دارای رفتارها و حرکاتی مانند شتاب و ، مدل، سرعت، این ماشین دارای خواصی مانند رنگ بگیرید.

را با گ ءشینویسی برنامه مانند ماشین در دنیای واقعی هستند. ءتقلیدی از یک شیشارپ سی اشیاء در پیچش به چپ و راست و ترمز است.

 در ابتدا ما نیاز به تعریف یک کالس برای ایجاد اشیاء مان داریم. .کندمی و اشیاء را بیشتر قابل کنترل هاکالساستفاده از کدهای دسته بندی شده 

اختمان است که س برای مثال نقشه ساختمان شما یک کالس شود.می ایجاد ،ایداز روی کالسی که شما تعریف کرده گرا ءشینویسی برنامه شیء در

در دنیای  .باشدمی بلندی و مواد مورد استفاده در ساخت خانه کالس شامل خواص یک ساختمان مانند مساحت، از روی آن ساخته شده است.

که  ،است نویسیبرنامه شیء گرا یک روش جدید درنویسی برنامه .اندشده )تعریف( نیز بر اساس یک نقشه )کالس( پایه گذاری آنهاواقعی ساختم

 با قابلیت استفاده مجدد، خوانا و راحت طراحی کنند. هاییبرنامهکند که می کمک آنهاگیرد و به می بوسیله برنامه نویسان مورد استفاده قرار

تفاده از اشیاء آموزش در درس زیر به شما نحوه تعریف کالس و اس .است ءیک شیشارپ سی گراست و هر چیز در ءنیز یک برنامه شی شارپسی

 .شویدمی در آینده آشنا ،شیء گرا هستندنویسی برنامه همچنین شما با دو مفهوم وراثت و چند ریختی که از مباحث مهم در داده خواهد شد.

 

 کالس

متدها است را ایجاد ( و propertiesشود و شامل فیلدها و خواص )می که توسط کاربر تعریفای هدهد یک نوع دادمی کالس به شما اجازه

وقتی  د.کنمی یک چیز واقعی است که از ساختار، خواص و یا رفتارهای کالس پیروی ءباشد. شیمی ءکالس در حکم یک نقشه برای یک شی کنید.

مکن د(. ابتدا مو نمونه به جای هم استفاده شو ء)در درس ممکن است از کلمات شیاید سازید یعنی اینکه یک نمونه از کالس ساختهمی ءیک شی

 یمقدار از نوع مرجع و ساختارها از نوع  هاکالستفاوت مهم بین این دو این است که  و ساختارها شبیه هم هستند.ها است فکر کنید که کالس

 هستند.

تعریف کردیم که  Programاگر یادتان باشد در بخشهای اولیه این آموزش کالسی به نام  آینده این موضوع شرح داده خواهد شد.های سدر در

اما به جای استفاده  بود و ذکر شد که این متد نقطه آغاز هر برنامه است. تعریف یک کالس مشابه تعریف یک ساختار است. ()Mainشامل متد 

 استفاده شود. classباید از کلمه کلیدی  structاز کلمه کلیدی 

class ClassName 
{ 
    field1; 
    field2; 
    ... 
    fieldN; 
 
    method1; 
    method2; 
    ... 
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    methodN;   
} 

 استفاده Pascalهم از روش نامگذاری  هاکالسدر نامگذاری . نویسیممی ،کنیممی این کلمه کلیدی را قبل از نامی که برای کالسمان انتخاب

برای رفتارها و ذخیره  آنهاخصوصی هستند که کالس از ای هها اعضای دادفیلد شوند.می کنیم. در بدنه کالس فیلدها و متدهای آن قرار دادهمی

در زیر نحوه تعریف و . تواند انجام دهدمی رفتارها یا کارهایی هستند که یک کالس ،متدها کند.می ( استفادهproperty) هایشخاصیتمقادیر 

 نشان داده شده است. personاستفاده از یک کالس ساده به نام 

using System; 
 
public class Person 
{ 
    public string name; 
    public int age; 
    public double height; 
 
    public void TellInformation() 
    { 
        Console.WriteLine("Name: {0}", name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm", height); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person firstPerson = new Person(); 
        Person secondPerson = new Person(); 
 
        firstPerson.name = "Jack"; 
        firstPerson.age = 21; 
        firstPerson.height = 160; 
        firstPerson.TellInformation(); 
 
        Console.WriteLine(); //Separator 
 
        secondPerson.name = "Mike"; 
        secondPerson.age = 23; 
        secondPerson.height = 158; 
        secondPerson.TellInformation(); 
    } 
} 
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Name: Jack 
Age: 21 years old 
Height: 160cm 
 
Name: Mike 
Age: 23 years old 
Height: 158cm 

است که برنامه برای اجرا به آن احتیاج  ()Mainشامل متد  Programدانیم که کالس می باشد.می Programو  Personبرنامه باال شامل دو کالس 

یک نام به کالس اختصاص  0در خط  تعریف شده است. Personکالس  0-73تمرکز کنیم. در خطوط  Personدارد ولی اجازه دهید که بر روی کالس 

قابل شناسایی باشد.  هاکالستا در دیگر  ایمکردهتعریف  publicسطح دسترسی آن را  تا به وسیله آن قابل دسترسی باشد. همچنین ایمداده

 درباره سطوح دسترسی در یک درس جداگانه بحث خواهیم کرد.



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 737
 

ند. کنمی خصوصیات واقعی یک فرد در دنیای واقعی را در خود ذخیره، این سه فیلد .(3-1)خطوط اند در داخل بدنه کالس فیلدهای آن تعریف شده

تعریف شده  ()TellInformationیک متد هم در داخل کالس به نام  1-71در خطوط  باشد.می یک فرد در دنیای واقعی دارای نام، سن، و قد

گوید. در داخل متد کدهایی برای نشان دادن مقادیر می در مورد خودش چیزهایی ،اگر از فرد سوالی بپرسیم مثال  است که رفتار کالسمان است و 

چون فیلدها در داخل کالس تعریف و به عنوان اعضای  ،این است کهآن درباره فیلدها وجود دارد و ای هوجود در فیلدها نوشته شده است. نکتم

 توانند در داخل کالس یعنی جایی که به آن تعلقمی یک کالس است. این بدین معناست که فیلدها فقط آنهامحدوده  ،اندکالس در نظر گرفته شده

از کالس  ءدو نمونه یا دو شی 07-00خطوط  ،()Mainدر داخل متد  مورد استفاده قرار بگیرند. ،و یا به وسیله نمونه ایجاد شده از کالس دارند

Person کنیم. برای ایجاد یک نمونه از یک کالس باید از کلمه کلیدی می ایجادnew قتی و به دنبال آن نام کالس و یک جفت پرانتز قرار دهیم. و

 زنیم.می نمونه کالس ایجاد شد، سازنده را صدا

 ،وقتی هیچ آرگومانی در داخل پرانتزها قرار ندهید. رودمی به کارشیء  متد خاصی است که برای مقداردهی اولیه به فیلدهای یک ،یک سازنده

مقادیری  01-02در خطوط  آینده توضیح خواهیم داد.ای هسدر درها درباره سازنده کند.می بدون پارامتر را فراخوانیفرض پیش کالس یک سازنده

برای دسترسی به فیلدها یا متدهای یک  ( اختصاص داده شده است.first Person) Personایجاد شده از کالس  ءبه فیلدهای اولین شی

 باشد.می firstPerson ءاز شی name نشان دهنده فیلد firstPerson.nameبه عنوان مثال کد  شود.می از عالمت نقطه )دات( استفاده ،ءشی

 کنیم.می را فراخوانی firstPersonشیء  ()TellInformationبرای چاپ مقادیر فیلدها باید متد 

 را فراخوانی ()TellInformationدهیم و سپس متد می از کالس ایجاد شده تخصیص قبال  دومی که  ءمقادیری به شی نیز 07-01در خطوط 

بنابراین تعیین یک نام برای  متفاوتی از هر فیلد دارند،های نسخه secondPersonو  firstPersonنکته توجه کنید که به این  کنیم.می

secondPerson  هیچ تاثیری بر نامfirstPerson .آینده توضیح خواهیم داد.های سدر مورد اعضای کالس در در ندارد 

 (Constructor) سازنده

دهند که مقادیری را به هر یک از اعضای می به شما اجازه آنها الزم است. ءبرای ساخت اشیا آنهامتدهای خاصی هستند که وجود  ،هاسازنده

گر از هیچ سازند اجرا شوند را به برنامه اضافه کنید. ءخواهید هنگام ایجاد یک شیمی اختصاص دهید و کدهایی که را که )فیلدها(ای هداد ی اها

از تعداد زیادی  انتبرنامهتوانید در می کند.می که یک سازنده بدون پارامتر است استفادهفرض پیش استفاده نکنید، کامپایلر از سازنده نکالستادر 

 کنید.می در مثال زیر یک کالس که شامل سازنده است را مشاهده سازنده استفاده کنید که دارای پارامترهای متفاوتی باشند.

using System; 
 
namespace ConstructorsDemo 
{ 
    public class Person 
    { 
        public string name; 
        public int age; 
        public double height; 
 
        //Explicitly declare a default constructor             
        public Person()                          
        { 
        } 
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        //Constructor that has 3 parameters                    
        public Person(string n, int a, double h) 
        { 
            name = n; 
            age = a; 
            height = h; 
        } 
 
        public void ShowInformation() 
        { 
            Console.WriteLine("Name: {0}", name); 
            Console.WriteLine("Age: {0} years old", age); 
            Console.WriteLine("Height: {0}cm", height); 
        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Person firstPerson = new Person(); 
            Person secondPerson = new Person("Mike", 23, 158); 
 
            firstPerson.name = "Jack"; 
            firstPerson.age = 21; 
            firstPerson.height = 160; 
            firstPerson.ShowInformation(); 
 
            Console.WriteLine(); //Seperator                   
 
            secondPerson.ShowInformation(); 
        } 
    } 
} 
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Name: Jack 
Age: 21 years old 
Height: 160cm 
 
Name: Mike 
Age: 23 years old 
Height: 158cm 

( و دیگری 72-70 )خطوطفرض پیش سازنده آنهایکی از  .ایمکردهاضافه  Personکنید در مثال باال دو سازنده را به کالس می همانطور که مشاهده

به این نکته توجه کنید که سازنده درست شبیه به یک متد است با این تفاوت که نه  (.73 -02کند )خطوط می است که سه آرگومان قبولای هسازند

 و هیچ چیزی ندارد اشبدنهدر داخل فرض پیش سازنده شبیه نام کالس باشد. دقیقا  نام سازنده باید  است. voidاز نوع  مقدار برگشتی دارد و نه

ه مقادیر پیشفرضی ب توانمی شوید که چطورمی در آینده متوجه در کالس مان استفاده نکنیم.ای هشود که ما از هیچ سازندمی وقتی فراخوانی

 ست.آن شبیه نام سازنده اول انام  به دومین سازنده توجه کنید. .کنیدمی استفادهفرض پیش سازنده اختصاص داد، وقتی که از یکای هاعضای داد

 یک سازنده خاص را هنگام تعریف یک نمونه از کالس فراخوانی کنیم. حال اجازه دهید که توانند سربارگذاری شوند.می نیز مانند متدهاها سازنده

Person firstPerson   = new Person(); 
Person secondPerson = new Person("Mike", 23, 158); 

در دومین نمونه  چون پارامتری برای دریافت آرگومان ندارد. ،ایمکردهاستفاده فرض پیش از سازنده Personدر اولین نمونه ایجاد شده از کالس 

 دهد:می استفاده از دو سازنده مختلف را نشان تأثیرکد زیر  کنیم که دارای سه پارامتر است.می استفادهای هایجاد شده، از سازند
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firstPerson.name = "Jack"; 
firstPerson.age = 21; 
firstPerson.height = 160; 
firstPerson.ShowInformation(); 
 
Console.WriteLine(); //Seperator                   
 
secondPerson.ShowInformation(); 

مقادیری اختصاص داده شود تا این  ،کندمی استفادهفرض پیش ای که از سازنده ءکنید الزم است که به فیلدهای شیمی همانطور که مشاهده

کند توجه کنید، می دوم که از سازنده دارای پارامتر استفاده ءحال به شی .را نمایش دهد آنها ()ShowInformationنیز با فراخوانی متد  ءشی

این بدین دلیل است که شما . شودمی رود اجرامی انتظارهمه چیز همانطور که  ()ShowInformationکنید که با فراخوانی متد می مشاهده

مگر اینکه بخواهید  ،نیاز به مقدار دهی مجدد ندارند آنهابنابراین اید مقادیری به هر یک از فیلدها اختصاص داده ،هنگام تعریف نمونه و از قبل

 این مقادیر را اصالح کنید.

 به سازنده پیشفرضفرض پیش اختصاص مقادیر

 مچنینه کدهایی اضافه کنید.فرض پیش توانید به بدنه این سازندهمی شما با بدنه خالی نشان داده شد.فرض پیش قبلی یک سازندههای لادر مث

 توانید مقادیر پیشفرضی به فیلدهای آن اختصاص دهید.می

public Person() 
{ 
   name     = "No Name"; 
   age       = 0; 
   height = 0; 
} 

گر نمون ما چیزی برای اجرا دارد.فرض پیش بینید سازندهمی همانطور که در مثال باال ، ه کنداستفادفرض پیش ایجاد کنیم که از این سازندهای ها

 دهد.می را نشانفرض پیش سازندهفرض پیش نمونه ایجاد شده مقادیر

Person person1 = new Person(); 
 
person1.ShowInformation(); 

Name: No Name 
Age: 0 years old 
Height: 0cm 

 thisاستفاده از کلمه کلیدی 

سازنده  چهارمثال زیر اصالح شده مثال قبل است و نحوه استفاده از  است. thisاستفاده از کلمه کلیدی  ،فرضپیش راهی دیگر برای ایجاد مقادیر

 دهد.می با تعداد پارامترهای مختلف را نشان

1 
2 
3 
4 
5 
6 

using System; 
 
public class Person 
{ 
    public string name; 
    public int age; 



   
   

 

731 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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37 
38 
39 
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    public double height; 
 
    public Person() 
        : this("No Name", 0, 0) 
    { 
    } 
 
    public Person(string n) 
        : this(n, 0, 0) 
    { 
    } 
 
    public Person(string n, int a) 
        : this(n, a, 0) 
    { 
    } 
 
    public Person(string n, int a, double h) 
    { 
        name = n; 
        age = a; 
        height = h; 
    } 
 
    public void ShowInformation() 
    { 
        Console.WriteLine("Name: {0}", name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm\n", height); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person firstPerson   = new Person(); 
        Person secondPerson = new Person("Jack"); 
        Person thirdPerson   = new Person("Mike", 23); 
        Person fourthPerson = new Person("Chris", 18, 152); 
 
        firstPerson.ShowInformation(); 
        secondPerson.ShowInformation(); 
        thirdPerson.ShowInformation(); 
        fourthPerson.ShowInformation(); 
    } 
} 

Name: No Name 
Age: 0 years old 
Height: 0cm 
 
Name: Jack 
Age: 0 years old 
Height: 0cm 
 
Name: Mike 
Age: 23 years old 
Height: 0cm 
 
Name: Chris 
Age: 18 years old 
Height: 152cm 
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ازنده اولین س توانید تعداد زیادی سازنده برای مواقع لزوم در کالس داشته باشید.می شما .ایمکردهی اصالح کالسمان تعریف اما چهار سازنده بر

سومین سازنده دو پارامتر و  .(71-71)خطوط  کندمی از نوع رشته دریافت دومین سازنده یک پارامتر .(1-70)خطوط  استفرض پیش یک سازنده

در خطوط  سه سازنده دیگر به این سازنده وابسته هستند. توجه کنید. 01-01ارمین سازنده در خطوط هبه چ گیرد.می چهارمین سازنده سه پارامتر

این  استفاده کنید. (:)باید بعد از عالمت کالن  thisتوجه کنید که از کلمه کلیدی  بدون پارامتر تعریف شده است.فرض پیش سازندهیک  70-1

 از طریق سازنده ،مقادیر پیشفرضی به فیلدها دهد که یک سازنده دیگر موجود در داخل کالس را فراخوانی کنید.می کلمه کلیدی به شما اجازه

ای هدر نتیجه سازند ایمگرفتهدر نظر فرض پیش سازنده thisچون ما سه آرگومان برای پرانتزهای بعد از کلمه کلیدی  دهیم.می ختصاصافرض پیش

 شود.می فراخوانی شده و سه آرگومان به پارامترهای آن ارسال ،که دارای سه پارامتر است

توانیم نمی شود.می مربوط اختصاص دادهای هپارامترهای آن به هر یک از اعضای داد شوند و مقادیرمی کدهای داخل بدنه چهارمین سازنده اجرا

گر کدی در داخل بدنه سازنده شوند.می چون توسط سازنده چهارم اجرا ،هیچ کدی را در داخل بدنه اولین سازنده بنویسیم  ،سیمبنویفرض پیش ا

وقتی این پارامتر  است. Personکالس  name( به یک آرگومان نیاز دارد که همان فیلد 71-71دومین سازنده )خطوط  شود.می قبل از بقیه کدها اجرا

( heightبرای  2و  ageبرای  2)دیگر فرض پیش پر شد، سپس به پارامترهای سازنده چهارم ارسال شده و در کنار دو مقدارای هبا یک مقدار رشت

سومین  1-00در خط  شود.می چون این کد نیز توسط سازنده چهارم اجرا ،بدنه دومین سازنده هم نباید کدی بنویسیمگیرد. پس در داخل می قرار

یک  یهاضافمقدار دو پارامتر سومین سازنده به  سازنده تعریف شده است که بسیار شبیه دومین سازنده است با این تفاوت که دو پارامتر دارد.

 شود.می ارسال thisاز کلمه کلیدی  به چهارمین سازنده با استفاده، ومین آرگومانصفر برای سفرض پیش مقدار

Person firstPerson   = new Person(); 
Person secondPerson = new Person("Jack"); 
Person thirdPerson   = new Person("Mike", 23); 
Person fourthPerson = new Person("Chris", 18, 152); 

 که نیاز داریم به وجود هاییدادهبر اساس  ءن راه برای ایجاد یک شیکنید با ایجاد چندین سازنده برای یک کالس، چندیمی همانطور که مشاهده

لدهای هر سپس مقادیر مربوط به فی .ایمآوردهو چهار تغییر در سازنده آن به وجود  ایمکردهایجاد  Personنمونه از کالس  1در مثال باال  آید.می

فرض کنید نام پارامترهای متد کالس شما یا سازنده،  به صورت زیر است. thisد استفاده از کلمه کلیدی اریکی از مو دهیم.می نمونه را نمایش

 شبیه نام یکی از فیلدها باشد.

public Person(string name, int age, double height) 
{ 
   name = name; 
   age = age; 
   height = height; 
} 

دی اینجاست که از کلمه کلی تواند متغیر را تشخیص داده و مقداری به آن اختصاص دهد.نمیاین نوع کدنویسی ابهام بر انگیز است و کامپایلر 

this کنیم.می استفاده 

public Person(string name, int age, double height) 
{ 
   this.name = name; 
   this.age = age; 
   this.height = height; 
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} 

کلمه . خواهیم به آن مقداری اختصاص دهیممی دهیم که این همان چیزی است کهمی نویسیم و نشانمی را thisقبل از هر فیلدی کلمه کلیدی 

 دهد.می به خودش را نشان ءارجاع یک شی thisکلیدی 

 (Destructor) مخرب

از حافظه  ءشوند. اشیامی فراخوانی ءمتدهای خاصی هستند که هنگام تخریب یک شی ،هاهستند. مخربها سازندهمقابل نقطه  ،هامخرب

برای پاک کردن منابعی که در برنامه ها توان از مخربمی کنند و اگر پاک نشوند ممکن است با کمبود حافظه مواجه شوید.می کامپیوتر استفاده

( برای پاک کردن garbage collectionفریم ورک به صورت اتوماتیک از زباله روب )نت دات معموال  استفاده کرد.  ،گیرندنمیمورد استفاده قرار 

دهد. مینرا از حافظه پاک کنید. بعضی اوقات زباله روب کارش را به خوبی انجام  ءکند و الزم نیست شما به صورت دستی اشیامی حافظه استفاده

 ی را تعریفکد، هابا استفاده از مخرب کنید.می سازید و یا یک فایل متنی را برای خواندن بازمی کانکشن برای پایگاه دادهبه عنوان مثال وقتی یک 

رب دستور نوشتن مخ شود که از محدوده خارج شود.می وقتی تخریب ءشی معموال  تخریب شده باشد.  ءشود که یک شیمی کنید که وقتی اجرامی

 متفاوت است:کمی با سازنده 

~ClassName() 
{ 
   code to execute; 
} 

. به این نکته توجه کنید که قبل از نام مخرب عالمت )~( را درج کنید. اندشدهباید همنام کالسی باشند که در آن تعریف ها ، مخربهاسازندهمانند 

 دهد:می ه فراخوانی سازنده و مخرب را نشانبرنامه زیر نحو باشد. (publicتواند دارای سطح دسترسی )مانند نمییک مخرب 

using System; 
 
public class Test 
{ 
    public Test() 
    { 
        Console.WriteLine("Constructor was called."); 
    } 
    ~Test() 
    { 
        Console.WriteLine("Destructor was called."); 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Test x1 = new Test(); 
    } 
} 

Constructor was called. 
Destructor was called. 
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. وقتی یک نمونه از ایمکردهیک نمونه از کالس ایجاد  ()Mainیک سازنده و یک مخرب تعریف شده است. سپس در داخل متد  Testدر کالس 

نمونه ایجاد شده نابود و  شویممیخارج  ()Main. وقتی از متد شودمیسازنده فراخوانی شده و پیغام مناسب نمایش داده  کنیممیکالس ایجاد 

صورت زیر  است، به ()Finalizeشده متد  override. دات نت فریم ورک در حقیقت مخرب را به عنوان یک متد که شودمیمخرب فراخوانی 

 : کندمیتفسیر 

protected override void Finalize() 
{ 
    try 
    { 
        // Cleanup statements... 
    } 
    finally 
    { 
        base.Finalize(); 
    } 
} 

 .دهیممی توضیح آنها مورد در آینده هایدرس در. نباشید …و  Override ،protect نگران کلماتی مانند

 خواندنی –فیلدهای فقط 

خواندنی از لحاظ ساختاری بسیار  –دهد. فیلدهای فقط نمیرا  آنهاشود و اجازه تغییر مقادیر می برای فیلدها استفاده readonly از کلمه کلیدی

در داخل  نهاآاختصاص ندهید. هر چند باید به مقداری  آنهاتوانید به می هستند با این تفاوت که در هنگام تعریف این نوع فیلدهاها تشبیه به ثاب

 .شودیم توان آن را تغییر داد چون باعث بروز خطانمیخواندنی  - مقدار به یک فیلد فقطسازنده کالس مقادیری اختصاص دهید. بعد از تخصیص 

public class Sample 
{ 
    readonly int y = 10; 
    readonly int x; 
 
    public Sample(int number) 
    { 
        x = number; 
    } 
} 

 .. اولین فیلد در هنگام تعریف مقدار گرفته است و دومین فیلد در سازنده کالساندشدهخواندنی تعریف  –در کالس باال دو فیلد فقط 

 (Scope) سطح دسترسی

خواهیم به سطح می در این درس یک کالس در چه جای برنامه قابل دسترسی هستند. و فیلدهای کند که متدهامی سطح دسترسی مشخص

به یک متد یا فیلد در  گیرد که شما بخواهیدمی زمانی مورد استفاده قرار Publicسطح دسترسی . نگاهی بیندازیم Publicو  Privateدسترسی 

 کد زیر توجه کنید:به عنوان مثال به  خارج از کالس و حتی پروژه دسترسی یابید.

using System; 
 
public class Test 
{ 
    public int number; 

1 
2 
3 
4 
5 
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} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Test x = new Test(); 
 
        x.number = 10; 
    } 
} 
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 نمونه ایجاد کند. Testدهد که از کالس می اجازه programاین کار به کالس  .ایمکردهتعریف  publicرا به صورت  testدر این مثال کالس 

توانیم آن را می publicبا تعریف این عضو به صورت  (.3کنیم )خط می تعریف Testدر داخل کالس  publicبه صورت ای هسپس یک عضو داد

توانیم در نمی ،استفاده نکنیم publicاگر از کلمه کلیدی  مقدار دهی کنیم. Programکالس  ()Mainداخل متد  و در Testدر خارج از کالس 

ایجاد کنیم و به اعضای آن دسترسی یابیم و این به نوعی به معنی استفاده از سطح دسترسی  Testاز کالس ای هنمون programداخل کالس 

private باشد.می 

using System; 
 
private class Test 
{ 
    public int number; 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Test x = new Test(); 
 
        x.number = 10; 
    } 
} 

1 
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کنیم می وقتی که برنامه را کامپایل (.0)خط  ایمکردهاستفاده  Testدر کالس  privateکنید این بار از کلمه می همانطور که در مثال باال مشاهده

به این نکته توجه کنید که با  و یا هر کالس دیگر قابل دسترسی نیست.  Program کالسدر داخل  Testچون کالس  ،شویممی طا مواجهخبا 

دسترسی  Programتوان به آن در داخل کالس نمیباز هم  ،تعریف شده است Publicبه صورت  (number)یعنی  Testکالس ای هاینکه عضو داد

 است در نتیجه تمام اعضای مربوطه در خارج از آن غیر قابل دسترسی هستند. Privateچون کالسی که در داخل آن قرار دارد از نوع  ،یافت

به این معنی  ،شودمی (internalآن کالس دارای سطح دسترسی داخلی ) ،طح دسترسی تعریف نکنیدنکته دیگر اینکه اگر شما برای یک کالس س

معادل  internalاستفاده از سطح دسترسی  توانند به آن کالس دسترسی یابند.می ،کنیدمی که با آن کارای هداخل پروژهای سکه فقط کال

 یکسانی هستند. تأثیرکدهای زیر دارای  ه در خارج از پروژه قابل دسترسی نیست.است با این تفاوت ک publicاستفاده از سطح دسترسی 

class Test 
{ 
 
} 

internal class Test 
{ 
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} 

دیگر های ستوان یک نمونه از کالس را در داخل کالمی آنگاه، تعریف کنیم Privateو اعضای آن را به صورت  publicاگر یک کالس را به صورت 

 قابل دسترسی هستند. Testفقط به وسیله متد داخل کالس  privateای هاعضای داد ولی اعضای آن قابل دسترسی نیستند. ،ایجاد کرد

using System; 
 
public class Test 
{ 
    private int number; 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Test x = new Test(); 
 
        x.number = 10; //Error, number is private 
    } 
} 
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 توضیح خواهیم داد. آنهاآینده در مورد های سوجود دارد که بعد از مبحث وراثت در درشارپ سی سطوح دسترسی دیگری هم در

 

 کپسوله سازی 

 یکدیگر( یا مخفی کردن اطالعات فرایندی است که طی آن اطلالعات حساس یک موضوع از دید کاربر مخفیبا ها )تلفیق داده کپسوله کردن

لد( برای )فیای هتعدادی اعضای داد معموال   ،کنیممی وقتی که یک کالس تعریف شود.می شود و فقط اطالعاتی که الزم باشد برای او نشان دادهمی

ه عنوان ب آنهاتوسط خود کالس برای عملکرد متدها و برخی دیگر از ای هکنیم. برخی از این اعضای دادمی ریفنیز تعشیء  ذخیره مقادیر مربوط به

 دارند و مانند یک داده قابل تأثیر گویند چون فقط در عملکرد متدهامی به این اعضای داده ای، اعضای مفید نیز روند.می یک متغیر موقت به کار

م که اینکه فیلدها را طوری تعریف کنی یا متدهای کالس دسترسی داشته باشد.ای هنیست که کاربر به تمام اعضای دادالزم  رویت کالس نیستند.

به برنامه ساده زیر توجه  چون ممکن است کاربر رفتار و نتیجه یک متد را تغییر دهد. ،در خارج از کالس قابل دسترسی باشند بسیار خطرناک است

 کنید:

using System; 
 
public class Test 
{ 
    public int five = 5; 
 
    public int AddFive(int number) 
    { 
        number += five; 
        return number; 
    } 
} 
 
public class Program 
{ 
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    public static void Main() 
    { 
        Test x = new Test(); 
 
        x.five = 10; 
        Console.WriteLine(x.AddFive(100)); 
    } 
} 
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یک  ()Mainدر داخل متد  باشد.می به هر عدد 3است و آن اضافه کردن مقدار ای هدارای هدف ساد ()AddFiveبه نام  Testمتد داخل کالس 

کند و شما نتیجه می به خوبی تغییر ()AddFiveدهیم. حال قابلیت متد می تغییر 72به  3و مقدار فیلد آن را از  ایمکردهایجاد  Testنمونه از کالس 

تعریف   public صورتقبلی فیلدها را به های سشود. اینکه ما در درمی کپسوله سازی مشخص اینجاست که اهمیت. کنیدمی متفاوتی مشاهده

تعریف  privateفیلدها باید همیشه به صورت . کار اشتباهی بود ،دسترسی داشته باشد آنهاکالس به  کردیم و به کاربر اجازه دادیم که در خارج از

 شوند.

 خواص

property ()برای دسترسی به اعضای داده ای )فیلدها( با سطح دسترسی  شارپسیاستانداردی در  ،خصوصیتprivate خل یک کالس در دا

با ایجاد یک  توانندمیاشتباه است، چون کاربران  public . همانطور که در درس قبل اشاره شد، تعریف فیلدها در داخل کالس به صورتباشدمی

ارائه  property اختصاص دهند. برای رفع این مشکل مفهوم آنهادسترسی داشته باشند و هر مقداری که دوست دارند به  آنهاشیء از کالس به 

یک  (getو یک بخش برای دسترسی به مقدار )بلوک  (set، یک بخش جهت مقدار دهی )بلوک باشدمیدارای دو بخش  propertyشد. هر 

 . در مثال زیر نحوهباشندمیتعریف شوند تا در کالسهای دیگر نیز قابل دسترسی  publicها باید به صورت  Property. باشدمی privateداده 

 : آمده است propertyتعریف و استفاده از 
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using System; 
 
public class Person 
{ 
    private string name; 
    private int age; 
    private double height; 
 
    public string Name 
    { 
        get 
        { 
            return name; 
        } 
        set 
        { 
            name = value; 
        } 
    } 
 
    public int Age 
    { 
        get 
        { 
            return age; 
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        } 
        set 
        { 
            age = value; 
        } 
    } 
 
    public double Height 
    { 
        get 
        { 
            return height; 
        } 
        set 
        { 
            height = value; 
        } 
    } 
 
    public Person(string name, int age, double height) 
    { 
        this.name = name; 
        this.age = age; 
        this.height = height; 
    } 
 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person person1 = new Person("Jack", 21, 160); 
        Person person2 = new Person("Mike", 23, 158); 
 
        Console.WriteLine("Name: {0}", person1.Name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", person1.Age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm", person1.Height); 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator                      
 
        Console.WriteLine("Name: {0}", person2.Name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", person2.Age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm", person2.Height); 
 
        person1.Name = "Frank"; 
        person1.Age = 19; 
        person1.Height = 162; 
 
        person2.Name = "Ronald"; 
        person2.Age = 25; 
        person2.Height = 174; 
 
        Console.WriteLine(); //Seperator                      
 
        Console.WriteLine("Name: {0}", person1.Name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", person1.Age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm", person1.Height); 
 
        Console.WriteLine(); 
 
        Console.WriteLine("Name: {0}", person2.Name); 
        Console.WriteLine("Age: {0} years old", person2.Age); 
        Console.WriteLine("Height: {0}cm", person2.Height); 
    } 
} 
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Name: Jack 
Age: 21 years old 
Height: 160cm 
 
Name: Mike 
Age: 23 years old 
Height: 158cm 
 
Name: Frank 
Age: 19 years old 
Height: 162cm 
 
Name: Ronald 
Age: 25 years old 
Height: 174cm 

 privateبا سطح دسترسی  فیلددر این برنامه ما سه  ،کنیدمی که مشاهده همانطور آمده است. propertyدر برنامه باال نحوه استفاده از 

 .(2-18)خطوط  ایمکردهتعریف  publicبرای این سه فیلد سه خاصیت با سطح دسترسی  ( و3-1)خطوط 

private string name; 
private int age; 
private double height; 

 ارائه شده امکان پذیر است.های  propertyفقط از طریق  ،دسترسی به مقادیر این فیلدها
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    public string Name 
    { 
        get 
        { 
            return name; 
        } 
        set 
        { 
            name = value; 
        } 
    } 
 
    public int Age 
    { 
        get 
        { 
            return age; 
        } 
        set 
        { 
            age = value; 
        } 
    } 
 
    public double Height 
    { 
        get 
        { 
            return height; 
        } 
        set 
        { 
            height = value; 
        } 
    } 
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را مشخص  کندمییا قبول  گرداندمیتعریف کرده و نوع داده ای را که بر  publicباید سطح دسترسی آن را  ،کنیممیوقتی یک خاصیت ایجاد 

ه . البتشودمیبزرگ نوشته  آنهاحرف اول  با این تفاوت که باشدمیمربوطه  ها همانند نام فیلدهای propertyکنیم. به این نکته توجه کنید که نام 

یکی  ،بینیدمیداخل بدنه دو بخش  در .باشدمی شارپسی لدها اجبار نیست و یک قرارداد درها و فی propertyکه شباهت نام  شویممییادآور 

ه کار نشان داده شده است برای مقدار دهی به فیلدها )اعضای داده ای( ب set که با کلمه کلیدی، setبخش  .getو دیگری بخش  setبخش 

که یک مقدار را از فیلدها )اعضای داده ای( استخراج  دهدمیبه شما اجازه  ،نشان داده شده است getکه با کلمه کلیدی  ،getبخش  .رودمی

. دهیممیبه فیلد اختصاص  propertyهمان مقداری است که از طریق ، Value. توجه کنید setدر داخل بلوک  valueبه کلمه کلیدی  .کنید

 : کافیست که به صورت زیر عمل کنید property ی اختصاص یک مقدار به یک فیلد از طریقبرا

Object.Property = Value; 

 از طریق بخش خواهیممیکه  فهمانیممیو ما به برنامه  ،است setاین کار )قرار دادن یک مقدار بعد از عالمت مساوی( به منزله فراخوانی بخش 

set  مقداردهی کنیمیک فیلد را .Object ، ،شیء ایجاد شده از کالسProperty  نام پراپرتی وValue  به فیلد  خواهیممیمقداری است که

 age، name برای اختصاص مقدار به سه فیلد مثال  استفاده کنید.  (.) از عالمت دات توانیدمیاختصاص دهیم. برای دسترسی به یک خاصیت 

 : باید به صورت زیر عمل کنید property طریق از height و

person1.Name = "Frank"; 
person1.Age = 19; 
person1.Height = 162; 

 . برای فراخوانی بخشدهدمیرا فراخوانی کرده و مقادیری به هر یک از فیلدها اختصاص  propertyمربوط به هر  setدستورات باال بخش 

get  در آخر نامکافیست که نام شیء و سپس عالمت نقطه و property  که ما نیاز به مقدار فیلد  فهمانیممیرا بنویسیم. با این کار به برنامه

 .داریم

Console.WriteLine("Name: {0}", person1.Name); 
Console.WriteLine("Age: {0} years old", person1.Age); 
Console.WriteLine("Height: {0}cm", person1.Height)); 

فرض کنید که یک فیلد دارید که مقادیر پولی را در  مثال  تغییراتی بر روی فیلدها اعمال کرد.  توانمیهم  get نکته توجه کنید که در بخش به این

خروجی به صورت سه رقم سه  مثال  نحوه نمایش مقدار موجود در این فیلد را مشخص کنید.  get در بخش توانیدمی. شما کندمیخود ذخیره 

گر بخواهید یک اعتبارسنجی برای اختصاص یک  مخصوصا   .کندمیکد نویسی را انعطاف پذیر  ،ها propertyاستفاده از  .ایش داده شودرقم نم ا

 ایجاد کنید. آنهامقدار به فیلدها یا استخراج یک مقدار از 

 .به فیلدها اختصاص دهد خواهدمیکاربر  ،ها، اعتبار سنجی مقادیری است که property کاربرد اصلی، گفت که توانمیپس 

سن( اختصاص داده شود. همانطور که در کد ابتدای درس ) ageیک محدودیت ایجاد کنید که فقط اعداد مثبت به فیلد  توانیدمیشما  مثال  

را به این فیلد  0711110211تا  -0711110211هر رقمی بین اعداد  تواندمی. یعنی کاربر ایمدادهقرار  int را age ما نوع فیلد کنیدمیمشاهده 

کاربر را با  توانیممی ،باشد 722تا  7باید یک عدد مثبت و از لحاظ عقلی عددی از  (age) اختصاص دهد. ولی چون غیر معقوالنه است و سن
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این کار را  Age خاصیت setبا تغییر بخش  توانیدمیاختصاص دهد.  age مجبور کنیم که رقمی بین این دو عدد را به set استفاده از بخش

 : انجام دهید

public int Age            
{                         
    get                   
    {                     
        return age;       
    }                     
    set                   
    {                     
        if (value > 0 && value <= 100) 
        age = value;                   
        else                           
        age = 0;                       
    }                     
} 

فقط خواندنی  propertyیک  توانمی. همچنین صفر خواهد شد ageمقدار  ،اختصاص دهد ageحال اگر کاربر بخواهد یک مقدار منفی به فیلد 

(read-only)  ایجاد کرد. اینproperty  فاقد بخشset  یک خاصیت  توانمیاست. به عنوان مثالName فقط خواندنی مانند زیر ایجاد کرد 

: 

public string Name 
{ 
    get 
    { 
        return name; 
    } 
} 

. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است شویدمیبا خطا مواجه  ،اختصاص دهید nameدر این مورد اگر بخواهید یک مقدار جدید به فیلد 

 : سطح دسترسی ایجاد کنید. به تکه کد زیر توجه کنید getیا  setبرای بخش  توانیدمیشما  ،که

public string Name 
{ 
    get 
    { 
        return name; 
    } 
    private set 
    { 
        name = value; 
    } 
} 

 propertyمقادیر جدید بگیرند. یک  توانندمی Personفقط در خارج از کالس قابل خواندن است اما متدها فقط داخل کالس  Nameخاصیت 

 : فیلد باشد. به کد زیر توجه کنید بیش از یکدارای  تواندمی

private string firstName; 
private string lastName; 
 
public FullName 
{ 
   get { return firstName + " " + lastName; } 
} 
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و  firstNameکه مقدار برگشتی آن ترکیبی از دو فیلد  ایمکردهفقط خواندنی تعریف  propertyیک  کنیدمیهمانطور که در مثال باال مشاهده 

lastName  همچنین یک راه حل کوتاه برای ایجاد  شارپسی. اندشدهاست که به وسیله فاصله از هم جداproperty  در این روش دهدمیارائه .

نخواهید اعتبار سنجی انجام دهید. در این صورت بهتر  اصال  بدون فیلد ایجاد کنید. گاهی اوقات ممکن است که شما  propertyیک  توانیدمی

ز نوع خالصه ا توانیدمینگر باشید و باز هم به ازای هر فیلد موجود در کالس یک خاصیت تعریف کنید. البته برای کاهش کدنویسی،  است که آینده

 : های خودکار استفاده کنید property ها یعنی property شده

public int MyProperty { get; set; } 

روش هیچ کدی برای  این در که کنید توجه نکته این به. است شده معرفی 0٫2 شارپسینام دارد و در  propertyاین ویژگی فراخوانی خودکار 

مربوط در یک  propertyاست و  privateبا سطح دسترسی  int . دستور باال معادل تعریف یک فیلد از نوعنویسیمنمی getو  setبخش 

و فیلد مربوط به آن در  کندمیشناسایی  property را به صورت خودکار به عنوان یک . کامپایلر کد باالشودمیخط مختصر نوشته شده و اجرا 

آن را نیز تعریف  setو  getباید هر دو بخش  ،کنیدمیخودکار ایجاد  property. توجه کنید وقتی یک شودمیطول زمان اجرای برنامه ساخته 

بدون  توانیدمیبعدها اگر الزم بود که برای فیلدها اعتبارسنجی صورت بگیرد،  .دکنید. همچنین نباید هیچ کدی در داخل این دو بخش بنویسی

های معمولی ولی با  property های خودکار را به صورت propertyنیاز به تغییری داشته باشد،  کندمیاینکه کدی که از کالس استفاده 

 .اعتبارسنجی بنویسید

 

 فضای نام

 حداقل در یک فضای نام قرار دارد. وقتی برای یک کالس اسمی انتخابنت دات باشد. هر چیز درمی کدهای برنامهفضای نام راهی برای دسته بندی 

 تانبرنامهدر ها برای کالسشان انتخاب کنند. وقتی شما از آن کالس ،ممکن است برنامه نویسان دیگر به صورت اتفاقی اسمی شبیه به آن ،کنیدمی

 .در برنامه ممکن است خطا به وجود آید ،کنیدمی همنام استفادههای سکه از کالاز آنجایی ،استفاده کنید

و  ایمشدهقبلی ما فقط با یک فضای نام آشنا های ستا کنون و در در .دهندمی را کاهش آنهافضاهای نامی از وقوع این خطاها جلوگیری کرده یا 

باشد. اما اگر یک پروژه جدید می ()Writeline متدو  Consoleمانند کالس ، متداست که شامل تعداد زیادی کالس و  Systemآن فضای نام 

 باشد. در این درس به شما نشانمی تانپروژهیک فضای نام برای شما ایجاد خواهد شد که نام آن شبیه به نام فرض پیش ایجاد کنید به صورت

 Visual Studioجدا استفاده کنید. برنامه های لدر فای آنهاو سپس از در کدهای جداگانه بنویسید را دهیم که چگونه کالسهایتان می

Community یک فایل جدید ایجاد کنید. چندین راه برای ایجاد یک فایل وجود ، را اجرا و یک پروژه جدید ایجاد کنید. بعد از اینکه پروژه ایجاد شد

را انتخاب  New Item و بعد Add راست کلیک کرده و سپس گزینه Solution Explorerدر  تانپروژهبر روی  ،این است کهها یکی از راه .دارد

 .کنید
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 :کلیک کنید  Add New Itemروی دکمه  و سپس Project گزینه بر روی در نوار منو راه دیگر این است که

 

را که انتخاب کنید در نهایت یک صفحه برای شما ها هر کدام از این راه .استفاده کرد Ctrl + Shift + Aتوان از دکمه تر کیبی می همچنین

 : ایجاد کنید  خواهیدمی فایلی را  شود که چهمی سؤالشود و از شما می نشان داده
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برای درک منظور این درس همه . هستند csدارای پسوند شارپ سی هایکالس .بگذارید Sample.csرا انتخاب کرده و نام آنرا  Classگزینه 

 : آیند را حذف کنید و کدهای زیر را وارد کنیدمی ددر هنگام ایجاد کالس به وجو کدهایی که

namespace MyNamespace 
{ 
    class Sample 
    { 
        public void ShowMessage() 
        { 
            System.Console.WriteLine("Hello World!"); 
        } 
    } 
} 

یک  (Sample) گذاریم. در داخل کالس مانمی MyNamespaceکنید فضای نام مان را تعریف کرده و نام آن را می باال مشاهده همانطور که در کد

دسترسی   Console کالس ()WriteLine به متد، Systemمتد برای نمایش پیغام وجود دارد. به این نکته توجه کنید که با استفاده از فضای نام 

ننویسید )کد  ()WriteLineفضای نام را از قبل تعریف کنید و آن را هنگام فراخوانی متد   using کلیدیتوانید با استفاده از کلمه می. ایمیافته

 : نویسیدمی ایجاد کردید بروید. محتویات آنرا پاک کرده و کدهای زیر را قبال  که ای برنامه  Program.cs فایلزیر(. حال به 

using MyNamespace; 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        Sample test = new Sample(); 
 
        test.ShowMessage(); 
    } 
} 
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(. اگر خط اول 7خط ) کنیممی وارد برنامه جدید ،ایجاد کردیم قبال  را که  MyNamespace نامهمه محتویات فضای  using کلیدیبا استفاده از کلمه 

 .استفاده کنیم MyNamespaceاز کلمه  Sample برای استفاده از هر چیز باید قبل از  باال را حذف کنیم،کد 

MyNamespace.Sample test = new MyNamespace.Sample(); 

 :را به یک فضای نام اضافه کرد (interface) چندین کالس یا رابط توانمی

namespace MyNamespace 
{ 
    class Sample1 
    { 
 
    } 
 
    class Sample2 
    { 
 
    } 
} 

رون و کدهایتان را در د کردهنید یک فضای نام تو در تو ایجاد توامی در داخل یک فضای نام نیستید. کالستانشما محدود به دسته بندی کدهای 

 : آن بنویسید

namespace MyNamespace1 
{ 
    namespace MyNamespace2 
    { 
        class Sample 
        { 
            public void ShowMessage() 
            { 
                System.Console.WriteLine("Hello World!"); 
            } 
        } 
    } 
} 

 :قرار دارد بنویسید آنهادر  Sampleمجبورید اول نام تمام فضاهای نامی را که کالس ، Sampleبرای دسترسی به کالس 

MyNamespace1.MyNamespace2.Sample 

 : استفاده کرد usingتوان از کلمه کلیدی می یا

using MyNamespace1.MyNamespace2; 

برای   نتوامی باشد.می ای تو در توضسه ف System.Data.SqlClient باشد. به عنوان مثالمی دات نت فریم ورک دارای فضاهای نام تو در تو

 : یک فضای نامی مستعاری ایجاد کنید  ر کد نویسی فضاهای نامی تو در تو،راحتی د

using AliasNamespace = MyNamespace1.MyNamespace2; 
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 هاکالسساختارها در برابر 

مقدار از ساختار را در یک متغیر وقتی یک  .Stringو  int ،Doubleانواع مقداری هستند مانند  ساختارها تفاوت بین کالس و ساختار چیست؟

اجازه دهید  دات نت.های سانواع مرجع هستند مانند همه کال هاکالس نه آدرس یا مرجع آن را.اید کنید، در اصل خود مقدار را کپی کردهمی کپی

 تفاوت این دو را با یک مثال توضیح دهیم.
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23 
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29 
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using System; 
 
struct MyStructure 
{ 
    public string Message { get; set; } 
} 
 
class MyClass 
{ 
    public string Message { get; set; } 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        MyStructure structure1 = new MyStructure(); 
        MyStructure structure2 = new MyStructure(); 
 
        structure1.Message = "ABC"; 
        structure2 = structure1; 
 
        Console.WriteLine("Showing that structure1 " + 
            "was copied to structure2."); 
        Console.WriteLine("structure2.Message = {0}", structure2.Message); 
 
        Console.WriteLine("\nModifying the value of structure2.Message..."); 
        structure2.Message = "123"; 
 
        Console.WriteLine("\nShowing that structure1 was not affected " + 
            "by the modification of structure2"); 
        Console.WriteLine("structure1.Message = {0}", structure1.Message); 
 
 
        MyClass class1 = new MyClass(); 
        MyClass class2 = new MyClass(); 
 
        class1.Message = "ABC"; 
        class2 = class1; 
 
        Console.WriteLine("\n\nShowing that class1 " + 
            "was copied to class2."); 
        Console.WriteLine("class2.Message = {0}", class2.Message); 
 
        Console.WriteLine("\nModifying the value of class2.Message..."); 
        class2.Message = "123"; 
 
        Console.WriteLine("\nShowing that class1 was also affected " + 
            "by the modification of class2"); 
        Console.WriteLine("class1.Message = {0}", class1.Message); 
    } 
} 

Showing that structure1 was copied to structure2. 
structure2.Message = ABC 
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Modifying the value of structure2.Message... 
 
Showing that structure1 was not affected by the modification of structure2 
structure1.Message = ABC 
 
 
Showing that class1 was copied to class2. 
class2.Message = ABC 
 
Modifying the value of class2.Message... 
 
Showing that class1 was also affected by the modification of class2 
class1.Message = 123 

برای هر دو قرار  Messageیک خاصیت به نام  .ایمدادهو تفاوت بین استفاده از این دو را نشان  ایمکردهدر باال یک ساختار و یک کالس ایجاد 

از نمونه اول ایجاد شده از ساختار  Messageمقداری به خاصیت  (.03-02و  71-71)خطوط  ایمکردهسپس دو نمونه از هر کدام ایجاد  .ایمداده

(structure1اختصاص ) سپس مقدار  دهیم.میstructure1  را برابرstructure2 دهیم، با این کار همه چیزهای داخل می قرارstructure1 

 شود.می کپی structure2در 

 دهیم و مشاهدهمی را نشان Message ،structure2کپی شده است، مقدار خاصیت  structure1برای ثابت کردن اینکه همه محتویات 

برای اثبات اینکه ساختارها انواع مقداری هستند یک پیغام دیگر را به خاصیت  باشد.می Message ،structure1کنیم که همان مقدار خاصیت می

Message ،structure2 خاصیت  دهیم.می اختصاصMessage ،structure1  گیرد چون نمیقرار  تأثیرتحتstructure2  یک کپی از

structure1 باشد.می 

کنند نه می آدرس خود را ارسال ،شوندمی وقتی با یک متغیر برابر قرار داده هاکالس. انواع مرجع هستندها کنیم که چرا کالسمی حال اثبات

وقتی  کند.می کنید خاصیت شیء اصلی نیز تغییرمی بنابراین وقتی یک خاصیت از شیی که دارای آدرس شیء اصلی است را ویرایش مقدارشان را.

 ءیبر ش ،داخل متد به وجود بیاید ءهر تغییری که در شی شود.می ارسال ءکنید، فقط آدرس شیمی را به عنوان آرگومان به متد ارسال ءیک شی

 گذارد.می تأثیراصلی که آدرس آن به متد ارسال شده است نیز 

 کتابخانه کالس

توانند کامپایل شوند و در نرم افزارهای دیگر برای استفاده می هایی است کهو کد هاکالساز ای هکتابخانه کالسی ایجاد کنید که مجموع توانیدمی

قابل خواندن نیستند.  ،خواندن فایل متنی یبرنامهبا هیچ  هاDLL. شوندمی کامپایل DLLهای لکالس به فایهای مجدد به کار روند. کتابخانه

ل یک کتابخانه کالس به روش برای حل مشکالت استفاده کرد. حا راه حل شخصیتوان از آن به عنوان یک می است کهای هکتابخانه کالس پروژ

 : رویممی Go to File > New> Projectگذاریم. به مسیر می Sampleزیر ایجاد کرده و نام آن را 
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 .گذاریممی Sample راکنیم و همانطور که نشان داده شده است نام آن می را انتخاب Class Library گزینهدر لیست ظاهر شده 

 

 :توانید کدهایی که الزم دارید را به آن اضافه کنیدمی شود و شمامی ایجاد Class1 بعد از ایجاد کتابخانه کالس، یک کالس به طور خودکار با نام

public class Class1 
{ 
    public void ShowMessage() 
    { 
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        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
} 

شود می بروید. این کار باعث choosing Build > Build به مسیر Solution Explorer بعد از نوشتن کدها در داخل کالس در قسمت

بعدی استفاده کنید. یک برنامه های توانید از آن در پروژهمی ایجاد شود که کدهای نوشته شده توسط شماست و DLL که یک فایل با پسوند

 : بروید choose Add > New Projectنام پروژه راست کلیک کنید و سپس به مسیر  ییگر ایجاد و بر روکنسولی د

 

 : را انتخاب کنید Console Application سپس
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بر روی پروژه راست کلیک کرده و مانند  DLL کردنبه آن اضافه کنید. برای اضافه اید را که از قبل ایجاد کرده ی DLLبعد از ایجاد برنامه جدید، 

 : کنیممی را انتخاب Add Referenceشکل زیر گزینه 

 

 : با کلیک بر روی این گزینه کادر زیر نمایش داده خواهد شد

 

  Solution Explorer داخل Referencesشوند. اگر پوشه نمیپروژه شما  واردفرض پیش در حالتها لبه این نکته توجه کنید که همه این فای

 اسمبلی بیشتری درهای لمشاهده خواهید کرد. اگر بخواهید از فای ،رااند اسمبلی که در دسترس شما قرار داده شدههای لهمه فای ،را باز کنید
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جاری را  projects ،solutionبه پروزه اضافه کنید. سربرگ  (Assemblies را از اولین سربرگ )سربرگ آنهاتوانید می ،استفاده کنیدنت دات

برای پیدا کردن  (Shared Projects) سومین سربرگ .کندمی را لیست آنهاکتابخانه کالس اسکن کرده و بعد از یافتن، های برای پروژه

 solution یکرود. به عنوان مثال اگر شما یک کتابخانه کالس ساده در می جاری هستند به کار solutionی که در خارج از  DLLهای لفای

های لفای ،دهد کهمی هم به شما اجازه  Browseسربرک دیگر کرده و از آن استفاده کنید. solution واردن را آتوانید می جداگانه ایجاد کنید،

DLL را یافته و به برنامه اضافه کنید. مکان فایلاید در کامپیوتر ذخیره کرده قبال  که  ی .DLL  پوشهدر داخل Debug یا Release  پروژه کتابخانه

 .کتابخانه کالس قرار دارند Solution پوشهواقع در  bin پوشهباشد. این دو پوشه نیز به نوبه خود در داخل می کالس

 

 : شودمی به صورت زیر به پروژه اضافه DLL فایل add بعد از زدن دکمه
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 : بنویسید ConsoleApplication1′s Program.cs حال کدهای زیر را در فایل

using Sample; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Class1 sampleClass = new Class1(); 
            sampleClass.ShowMessage(); 
        } 
    } 
} 

را  Set as Startup Project راست کلیک کرده و گزینه Solution Explorer در ConsoleApplication1 سپس بر روی نام پروژه

 : کلیک کنید. سپس برنامه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید

Hello World! 
 

 وراثت

به طوریکه  ،ماندمی ند رابطه پدر و پسریوراثت مان دهد که خصوصیات یا متدهایی را از کالس دیگر به ارث برد.می وراثت به یک کالس اجازه

 فرزند خصوصیاتی از قبیل قیافه و رفتار را از پدر خود به ارث برده باشد.

  برند.می از آن ارث هاکالسکالس پایه یا کالس والد کالسی است که بقیه 

 کند.می کالس مشتق یا کالس فرزند کالسی است که از کالس پایه ارث بری 

 .privateو متدهای با سطح دسترسی اعضاء  توانند در کالس مشتق مورد استفاده قرار بگیرند به استثنایمی خصوصیات کالس پایههمه متد و 

 مفهوم اصلی وراثت در مثال زیر نشان داده شده است: برند.می ارث Objectاز کالس  NET Framework. در هاکالسهمه 
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using System; 
 
class Parent 
{ 
    private string message; 
 
    public string Message 
    { 
        get { return message; } 
        set { message = value; } 
    } 
 
    public void ShowMessage() 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
 
    public Parent(string message) 
    { 
        this.message = message; 
    } 
} 
 
class Child : Parent 
{ 
    public Child(string message) 
        : base(message) 
    { 
 
    } 
} 

و یکبار  (3)خط  privateدر این مثال یک عضو را یکبار با سطح دسترسی  تعریف شده است. Childو  Parentهای مدر این مثال دو کالس با نا

تعریف شده است که  Parentیک سازنده در کالس  .ایمکردهسپس یک متد را برای نمایش پیام تعریف (، و 1-77)خط  publicبا سطح دسترسی 

این کالس تمام متدها و . (01توجه کنید )خط  Childحال به کالس  دهد.می ایشکند و یک پیغام نممی یک آرگومان از نوع رشته قبول

 نحوه ارث بری یک کالس به صورت زیر است: را به ارث برده است. Parentکالس های خاصیت

class DerivedClass : BaseClass 

 شود )کالس پایه( این کار را انجام داد.می بعد از نام کالس و سپس نوشتن نام کالسی که از آن ارث بری (:)کالن  توان با قرار دادن یکمی براحتی

کنیم، هم می استفاده هاکالسوقتی از وراثت در . کندمی قبولای ههم یک سازنده ساده وجود دارد که یک آرگومان رشت Childدر داخل کالس 

 اگر برای یک یک سازنده بدون پارامتر است.فرض پیش سازنده شوند.می هر دو اجرا ،کالس پایهفرض پیش سازنده کالس مشتق و هم سازنده

 کند.می کامپایلر به صورت خودکار یک سازنده برای آن ایجاد ،تعریف نکنیمای هکالس سازند

یک  baseکلمه کلیدی  استفاده کنیم. baseباید از کلمه کلیدی  ،اگر هنگام صدا زدن سازنده کالس مشتق بخواهیم سازنده کالس پایه را صدا بزنیم

 messageمقدار پارامتر  تأمیندر مثال باال به وسیله  را تایپ کنیم. (:)قبل از این کلمه کلیدی باید عالمت کالن  زند.می سازنده از کالس پایه را صدا

را به آن  messageسازنده معادل آن در کالس پایه فراخوانی شده و مقدار ، baseسازنده کالس مشتق و ارسال آن به داخل پرانتز کلمه کلیدی 

توانید کدهایی را می دهد.می قرار Private)فیلد( ای ه( را در یک عضو دادmessageهم این مقدار )مقدار  parentسازنده کالس . کندمی ارسال

گر از کلمه کلیدی  اجرا شوند. Parentاضافه کنید تا بعد از سازنده  Childبه داخل بدنه سازنده   سازنده ،به جای کالس پایه ،استفاده نشود baseا
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متدها و  Child بسازیم تا نشان دهیم که چگونه کالس Childو  Parentهای ساجازه بدهید که اشیایی از کال شود.می فراخوانیفرض پیش

 برد.می را به ارث parentخواص کالس 

class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        Parent myParent = new Parent("Message from parent."); 
        Child myChild = new Child("Message from child."); 
 
        myParent.ShowMessage(); 
 
        myChild.ShowMessage(); 
 
        myParent.Message = "Modified message of the parent."; 
        myParent.ShowMessage(); 
 
        myChild.Message = "Modified message of the child."; 
        myChild.ShowMessage(); 
 
        //myChild.message; ERROR: can't access private members of base class 
    } 
} 
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Message from parent. 
Message from child. 
Modified message of the parent. 
Modified message of the child. 

 Childشیء  سپس با استفاده از ارث بری و از طریق .(3-2 خطوط) کنیممی مربوط به خودشان مقدار دهیهای را با استفاده از سازندهشیء  هر دو

ارث ببرد باز هم اعضای با سطح دسترسی  Parentاز کالس  Childحتی اگر کالس  یابیم.می دسترسی parentو متدهای کالس اعضاء  به

Private  در کالسChild  سطح دسترسی  .(71خط ) نیستندقابل دسترسیProtect به شما اجازه  ،که در درس آینده توضیح داده خواهد شد

ارث بری کند، باز هم تمام  Childبه نکته دیگر توجه کنید. اگر کالس دیگری بخواهد از کالس  دهد.می و متدهای کالس پایه راء اعضا دسترسی به

 برد.می را به ارث ،ارث برده است به Parent که از کالس Childمتدها و خواص کالس 

class GrandChild : Child 
{ 
    //Empty Body 
} 

کنید با می را فراخوانی Parentکنید و یک خاصیت از کالس می را ایجاد GrandChildاین کالس هیچ چیزی در داخل بدنه ندارد. وقتی کالس 

 بنابراین شما ،تعریف نشده است GrandChild قبول کند در داخل بدنهای هکه یک آرگومان رشتای هچون هیچ سازند شوید.می مواجه خطا

  یا بدون پارامتر استفاده کنید.فرض پیش فقط از سازندهتوانید می

GrandChild myGrandChild = new GrandChild();  
 
myGrandChild.Message = "Hello my grandchild!"; 
myGrandChild.ShowMessage(); 
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شود و سپس سازنده می فراخوانی Parentابتدا سازنده کالس  ،کنیممی را فراخوانی GrandChildکنیم و سازنده می وقتی یک کالس ایجاد

Child  و در نهایت سازندهGrandChild را برای خوانایی بیشتر  هاکالسدوباره  دهد.می را نشانها برنامه زیر ترتیب اجرای سازنده شود.می اجرا

 دهیم.می در داخل کدهای جدا قرار

using System; 
 
class Parent 
{ 
    public Parent() 
    { 
        Console.WriteLine("Parent constructor was called!"); 
    } 
} 
 
class Child : Parent 
{ 
    public Child() 
    { 
        Console.WriteLine("Child constructor was called!"); 
    } 
} 
 
class GrandChild : Child 
{ 
    public GrandChild() 
    { 
        Console.WriteLine("GrandChild constructor was called!"); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        GrandChild myGrandChild = new GrandChild(); 
    } 
} 
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Parent constructor was called! 
Child constructor was called! 
GrandChild constructor was called! 

 Protectسطح دسترسی 

بدیهی است که  مشتق شده از کالس پایه قابل دسترسی باشند.های سدهد که اعضای کالس، فقط در کالمی اجازه protectسطح دسترسی 

طح توانند به اعضای با سنمیاند که از کالس پایه ارث بری نکرده هاییکالس دسترسی داشته باشد.اعضاء  تواند به اینمی خود کالس پایه هم

سطح ذکر در جدول زیر نحوه دسترسی به سه  توضیح دادیم. قبال   privateو  publicدر مورد سطوح دسترسی  یابند.دست  protectدسترسی 

 نشان داده شده است: ،شده

 public private protected قابل دسترسی در

 true true true داخل کالس

 true false false خارج از کالس



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 711
 

 true false true کالس مشتق

 صرف نظر از مکان:بیشترین سطح دسترسی را داراست.  publicکنید که می مشاهده

  اعضایpublic شوند و قابل دسترسی هستند.می در هر جا فراخوانی 

  اعضایprivate .فقط در داخل کالسی که به آن تعلق دارند قابل دسترسی هستند 

  اعضایprotect مشتق شده از آن کالس قابل دسترسی هستند.های سو همچنین کالاند فقط در کالسی که در آن تعریف شده 

 دهد:می سه سطح دسترسی را نشانکد زیر رفتار اعضای دارای این 

using System; 
 
class Parent 
{ 
    protected int protectedMember = 10; 
    private int privateMember = 10; 
    public int publicMember = 10; 
} 
 
class Child : Parent 
{ 
    public Child() 
    { 
        protectedMember = 100; 
        privateMember = 100; 
        publicMember = 100; 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Parent myParent = new Parent(); 
 
        myParent.protectedMember = 100; 
        myParent.privateMember = 100; 
        myParent.publicMember = 100; 
    } 
} 
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همانطور  را ندارند. Parentکالس  privateو  Protectاجازه دسترسی به فیلدهای  آنهاچون  شوند،می باعث بروز خطا 01و  02خطوط کدهایی 

در  Privateاز آنجاییکه اعضای  دست یابد. Parentکالس  Privateکند که به عضو می سعی Childکنید کالس می مشاهده 73در خط که 

گر شما به خط  کند.می نیز ایجاد خطا 73خارج از کالس قابل دسترسی نیستند، حتی کالس مشتق در خط  تواند می Childتوجه کنید کالس  71ا

خواهیم می که جایی 02به خط  حال مشتق شده است. Parentاز کالس  Childچون کالس  ،دسترسی یابد Parentکالس  Protectبه عضو 

دهد چون کالس می بینید که برنامه پیغام خطامی نگاهی بیندازید. ،دسترسی یابیم Parentکالس  Protectبه فیلد  Programدر کالس 

Program  از کالسParent همچنین کالس  .مشتق نشده استProgram  به اعضایPrivate  کالسParent  تواند دسترسی یابد.نمینیز 
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 Staticاعضای 

 کنیم.می استفاده staticکالس قابل دسترسی باشد از کلمه کلیدی های )فیلد( یا خاصیتی ایجاد کنیم که در همه نمونهای هاگر بخواهیم عضو داد

وقتی که یک متد  کالس تقسیم شوند.های خواهند در همه نمونهمی ،رود کهمی به کار هاییخاصیتو ای هبرای اعضای داد staticکلمه کلیدی 

 هایخاصیتبه مثالی در مورد متدها و  ، فراخوانی کنید.کالساز ای هرا بدون ساختن نمون آنهاتوانید می تعریف شود، staticیا خاصیت به صورت 

static :توجه کنید 

using System; 
 
class SampleClass 
{ 
    public static string StaticMessage { get; set; } 
    public string NormalMessage { get; set; } 
 
    public static void ShowStaticMessage() 
    { 
        Console.WriteLine(StaticMessage); 
    } 
 
    public void ShowNormalMessage() 
    { 
        Console.WriteLine(NormalMessage); 
    } 
 
    public void ShowStaticFromInstance() 
    { 
        Console.WriteLine(StaticMessage); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        SampleClass sample1 = new SampleClass(); 
        SampleClass sample2 = new SampleClass(); 
 
        SampleClass.StaticMessage = "This is the static message!"; 
        SampleClass.ShowStaticMessage(); 
 
        sample1.NormalMessage = "\nMessage from sample1!"; 
        sample1.ShowNormalMessage(); 
        sample1.ShowStaticFromInstance(); 
 
        sample2.NormalMessage = "\nMessage from sample2!"; 
        sample2.ShowNormalMessage(); 
        sample2.ShowStaticFromInstance(); 
    } 
} 
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22 
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29 
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31 
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34 
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This is the static message! 
 
Message from sample1! 
This is the static message! 
 
Message from sample2! 
This is the static message! 
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( تعریف 1-77)خطوط  ()ShowStaticMessage( و یک متد استاتیک به نام 3)خط  StaticMessageدر مثال باال یک خاصیت استاتیک به نام 

توان به وسیله نمیمتد استاتیک را  قابل دسترسی است. SampleClassکالس های در همه نمونه StaticMessageخاصیت  مقدار .ایمکرده

توان نام کالس و بعد از آن می به سادگی ،ا خاصیت استاتیکبی فراخوانی یک متد برا فراخوانی کرد. SampleClassنمونه ایجاد شده از کالس 

کنید که الزم نیست می ( مشاهده کرد. مشاهده07-00توان در خطوط )می این موضوع را و در آخر نام متد یا خاصیت را نوشت. (.)عالمت دات 

و با فراخوانی یک متد استاتیک  ایمدادهاختصاص  StaticMessageیغام را به یک پ بینیدمی همانطور که از کالس ایجاد شود.ای ههیچ نمون

(ShowStaticMessage()) دهیم.می مقدار آن را نمایش  

 کنیم و یک متد را هم برای نشان دادن مقدار آن فراخوانیمی را به وسیله دو نمونه ایجاد شده فراخوانی NormalMessageدر مرحله بعد خاصیت 

مخصوص خودشان هستند چون خاصیت  NormalMessageایجاد شده دارای مقدار های نمونه کنیدمی همانطور که مشاهده کنیم.می

NormalMessage .سپس  غیر استاتیک استShowStaticFromInstance()  کنیم که متدی برای نشان دادن مقدار می فراخوانیرا

StaticMessage استاتیک استفاده کنند ولی عکس این قضیه امکان پذیر های توانند از فیلدها و خاصیتمی کمتدهای غیر استاتی باشد.می

 استفاده کنید. ،نیست staticمتد، یا فیلدی که ، توانید از هر خاصیتنمیداشته باشید  staticنیست. به عنوان مثال اگر شما یک متد 

private int number = 10; 
 
public static void ShowNumber() 
{ 
   Console.WriteLine(number); //Error: cannot use non-static member 
} 

کنید باید می است. اگر از یک متد غیر استاتیک استفاده Consoleکالس  ()WriteLineشود. یک مثال متد می باعث بروز خطااصرار بر این کار 

 ه روش زیر عمل کنید:ب

Console display = new Console(); 
 
display.WriteLine("My message!"); 

 static باید به صورت ()Mainمتد  ،به این نکته نیز توجه کنید که ایجاد کنید. Consoleشما قبل از نمایش پیغام ابتدا باید یک نمونه از کالس 

 نیاز دارد تا بتواند برنامه را بدون ساختن نمونه اجرا کند. ()Mainبودن متد  Staticتعریف شود. کامپایلر به 

 متدهای مجازی

به . کرده و به صورت دلخواه پیاده سازی نمود overrideرا  آنهاکالس مشتق  درتوان می متدهایی از کالس پایه هستند که ،متدهای مجازی

اما  در دسترس خواهد بود. Bدر کالس  Aکند، در این صورت متد می ث بریار Aاز کالس  Bدارید و کالس  Aرا در کالس  Aعنوان مثال شما متد 

 حال اگر بخواهید که این متد رفتار متفاوتی از خود نشان دهد چکار به ارث برده شده است. Aهمان متدی است که از کالس  أدقیق Aمتد 

  .به تکه کد زیر توجه کنید کند.می متد مجازی این مشکل را برطرف کنید؟می

using System; 
 
class Parent 
{ 

1 
2 
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4 
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    public virtual void ShowMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Message from Parent."); 
    } 
} 
 
class Child : Parent 
{ 
    public override void ShowMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Message from Child."); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Parent myParent = new Parent(); 
        Child myChild = new Child(); 
 
        myParent.ShowMessage(); 
        myChild.ShowMessage(); 
    } 
} 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Message from Parent. 
Message from Child. 

تواند می دهد که متدمی این کلمه کلیدی نشان .(3خط ) شودمی هنگام تعریف متد، تعریف virtualمتد مجازی با قرار دادن کلمه کلیدی 

override کالسی که از کالس  .سازی شود اند به صورت دیگر پیادهتومی شود یا به عبارت دیگرParent برد شامل متدی است که متد می ارث

توان متد مجازی کالس پایه می overrideبا استفاده از کلمه کلیدی  کند.می یا به صورت دیگری پیاده سازی overrideمجازی کالس پایه را 

شده  overrideتوانید متد مجازی را در داخل متد می (کد زیر 71خط ) baseبا استفاده از کلمه کلیدی  را به صورت دیگر پیاده سازی کرد.

 فراخوانی کنید:
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using System; 
 
class Parent 
{ 
    private string name = "Parent"; 
 
    public virtual void ShowMessage() 
    { 
        Console.WriteLine("Message from Parent."); 
    } 
} 
 
class Child : Parent 
{ 
    public override void ShowMessage() 
    { 
        base.ShowMessage(); 
        Console.WriteLine("Message from Child."); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

        Parent myParent = new Parent(); 
        Child myChild = new Child(); 
 
        myParent.ShowMessage(); 
        myChild.ShowMessage(); 
    } 
} 

Message from Parent. 
Message from Parent. 
Message from Child. 

در مثال باال وجود نداشته باشد(، شبیه  71فرض کنید خط  مثال  نباشد )  overrideاگر بخواهید از متد پایه استفاده کنید و هیچ کدی داخل متد 

متد  کرد. overrideرا  staticو یا یک متد  virtual توان متد غیرنمی .ایدنکردهی استفاده  overrideبه این است که از هیچ متد 

override .توان یک کالس دیگر که از کالس می نیز باید دارای سطح دسترسی شبیه به متد مجازی باشدChild کند ایجاد کرده و می ارث بری

به وسیله سایر اید اگر بخواهید متدی را که ایجاد کرده کرده و آنرا به صورت دیگر پیاده سازی کنیم. overrideرا  ()ShowMessageدوباره متد 

 به صورت زیر استفاده کنید: sealedکافیست که از کلمه کلیدی  ،نشود override هاکالس

public sealed override void ShowMessage() 

 به یک مثال دیگر توجه کنید. فرض کنید کند. overrideرا  ()ShowMessageتواند متد نمی ،ارث ببرد Childحال اگر کالس دیگری از کالس 

شارپ سی در هاکالسهمانطور که در درس آینده خواهید دید همه  کنیم. overrideرا  System.Objectکالس  ()ToStringخواهیم متد می

 .برندمی ارث Objectاز کالس 
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using System; 
 
class Person 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set; } 
 
    public override string ToString() 
    { 
        return FirstName + " " + LastName; 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person person1 = new Person(); 
 
        person1.FirstName = "John"; 
        person1.LastName = "Smith"; 
 
        Console.WriteLine(person1.ToString()); 
    } 
} 

John Smith 

شده و  خروجی ما سفارشیفرض پیششیء  به جای چاپ نوع، ایمکرده overrideرا  System.Objectکالس  ()ToStringاز آنجاییکه متد 

 شود.می نام و نام خانوادگی نمایش داده
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 (System.Object Class) آبجکتکالس 

 نشان داده objectبا کلمه کلیدی شارپ سی برند. کالس آبجکت درمی ( ارثSystem.Objectاز کالس آبجکت )نت داتهای سهمه کال

در زیر لیست برخی از متدهای معمول در کالس  کنیم.می استفاده System.Objectبرای راحتی در این درس از کلمه آبجکت به جای  شود.می

 آبجکت آمده است:

 Virtual Static نوع برگشتی متد

Object() None No No 

~Object() None No No 

Equals(object) bool Yes No 

Equals(object, object) bool No Yes 

ReferenceEquals (object,object) bool No Yes 

ToString() string Yes No 

MemberwiseClone() object No No 

GetType() System.Type No No 

GetHashCode() int Yes No 

این   نیز دارای آنهابرند، می از این کالس ارثشارپ سیهای ساز آنجاییکه همه کال گیرند.نمیمورد استفاده قرار  معموال  همه متدهای این کالس 

 برد.می ( ارثObjectاین کالس به صورت ضمنی از کالس آبجکت )، کنیدمی وقتی یک کالس ایجاد باشند.می Staticمتدهای جزء  متدها به

 شوند:می کنید کدها در حقیقت به صورت زیر به وسیله کامپایلر خواندهمی بنابراین وقتی یک کالس تعریف

class MyClass : System.Object 
{ 
} 

 به دلیل امکان استفاده از چندریختی است که در درس آینده در باره آن توضیح ،کنندمی ارث بری objectاز نت دات در هاکالساینکه چرا همه 

به همین  ( به عنوان آرگومان است.objectقبول نوع آبجکت ) ()Console.WriteLine متدهای یبه عنوان مثال یکی از سربارگذار  دهیم.می

 برای نشان دادن اینکه هر چیز در ارسال کنید. ()Console.WriteLineهر چیز را به عنوان آرگومان به متد  تقریبا  توانید می دلیل است که شما

 به مثال ساده زیر توجه کنید: .است ءیک شیشارپ سی

using System; 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int myInt = 1; 
        double myDouble = 4.0; 
        string myString = "Hello"; 
 
        Console.WriteLine(myInt.ToString()); 
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        Console.WriteLine(myDouble.ToString()); 
        Console.WriteLine(myString.ToString()); 
    } 
} 

 objectکه این متد از کالس  چون کنندمی را فراخوانی ()ToString همگی متد stringو  int ،doubleکنید اشیاء می همانطور که مشاهده

 به ارث برده شده است.

Boxing  وUnboxing 

Boxing ( فرایندی است که طی آن یک نوع مقداری مانند ساختارStructبه یک نوع مرجع مانند یک )  شیء(Objectتبدیل ) شودمی .

Unboxing کد زیر فرایند  باشد.می برعکس، عمل تبدیل یک نوع مرجع به یک نوع مقداریboxing دهد.می را نشان 
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struct MyStruct 
{ 
    public int Number { get; set; } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MyStruct valueType = new MyStruct(); 
        valueType.Number = 10; 
        object refType = valueType; 
    } 
} 

 در فرایند .ایمگرفته( برای تست اهداف برای آن در نظر propertyو یک خاصیت ) ایمکردهایجاد  MyStructدر کد باال یک ساختار به نام 

boxing در کد باال  شود.می نوع مقداری به سادگی با یک متغیر از نوع آبجکت برابر قرار دادهrefType  شامل آدرس یک نوعMyStruct  است

 نشان داده شده است. unboxingبه وسیله  MyStructبه نوع مقداری  refTypeدر زیر نحوه تبدیل  .valueTypeنه آدرس اصلی متغیر 

MyStruct valueType2 = (MyStruct)refType; 

 .ایمکردهتبدیل  MyStructرا به متغیر نوع مقدار  refTypeکنید با استفاده از تبدیل صریح متغیر نوع مرجع می همانطور که مشاهده

 (Containment) بیترک

 Personبه عنوان مثال کالس  د.شومی محدود نگه داشتن یا ترکیب فرایندی است که طی آن یک کالس به عنوان یک عضو به کالس دیگر اضافه

 به کد زیر توجه کنید: داشته باشد. Nameتواند یک فیلد از نوع کالس می

using System; 
 
class Name 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName   { get; set; } 
 
    public Name(string f, string l) 
    { 
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        FirstName = f; 
        LastName   = l; 
    } 
} 
 
class Person 
{ 
    private Name myName; 
 
    public Name MyName 
    { 
        get { return myName; } 
        set { myName = value; } 
    } 
 
    public Person(Name name) 
    { 
        myName = new Name(name.FirstName, name.LastName); 
    } 
 
    public override string ToString() 
    { 
        return myName.FirstName + " " + myName.LastName; 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person person1 = new Person(new Name("John", "Smith")); 
 
        Console.WriteLine(person1.ToString()); 
    } 
} 

John Smith 

 دهیم:می حال برنامه را به صورت بخش بخش توضیح

class Name 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName   { get; set; } 
 
    public Name(string f, string l) 
    { 
        FirstName = f; 
        LastName   = l; 
    } 
} 

( و FirstNameکنیم. این کالس دارای یک سازنده است که نام )می یک کالس که قرار است به عنوان یک فیلد در کالس دیگر به کار رود را تعریف

 شود.می اضافه آنهابه  شانمربوطهای ذکر شده هم به وسیله خواص کند. مقادیر فیلدهمی ( را از شخص دریافتLastNameنام خانوادگی )

class Person 
{ 
    private Name myName; 
 
    public Name MyName 
    { 
        get { return myName; } 
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        set { myName = value; } 
    } 
 
    public Person(Name name) 
    { 
        myName = new Name(name.FirstName, name.LastName); 
    } 
 
    public override string ToString() 
    { 
        return myName.FirstName + " " + myName.LastName; 
    } 
} 

کند. به می را در خود نگهداری Personشیء  و خاصیت متناضر با آن است. این خصوصیت مقدار نام هر Nameاین کالس شامل یک فیلد از نوع 

به این فرایند  کند.می را مقداردهی myNameپذیرد و سپس با استفاده از نام شیء فیلد می را Nameاین نکته توجه کنید که سازنده یک شیء 

کنیم می (override) یرا بازنویس System.Objectاز کالس  ()ToStringمتد  Personهمچنین در کالس  گویند.می (aggregationترکیب )

 به طوری که در هنگام فراخوانی نام کامل شخص را نمایش دهد.

class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person person1 = new Person(new Name("John", "Smith")); 
 
        Console.WriteLine(person1.ToString()); 
    } 
} 

را شیء  این .ایمکردهکند استفاده می به عنوان آرگومان قبول Nameاز نوع کالس شیء  که یکای هاز سازند را ایجاد و Personشیء  باال یکدر 

د با استفاده از مت، در نهایت .ایمکردهرا به آن ارسال  lastnameو  firstnameتعریف و همچنین مقادیر خصوصیات  پرانتزهادر داخل  مستقیما  

 از نوع خود کالس داشته باشند. به عنوان شیءهایی توانندها میبه این نکته توجه کنید که کالس کنیم.می نتیجه را چاپ ()ToStringسفارشی 

 داشته باشد. به کد زیر توجه نمایید: Personتواند یک عضو با نوع می Personنمونه کالس 

class Person 
{ 
    public Person Sibling { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

 ،کنیدمی تعریف Personشیء  تعریف شده است. پس هنگامی که یک Personدر داخل کالس  Personکنید که چگونه فیلدی از نوع می مشاهده

 در داخل خود دارد. Personاز نوع شیء  ایجاد شده یکشیء 

Person person1 = new Person(); 
person1.Sibling = new Person(); 
person1.Name = "John Smith"; 
person1.Sibling.Name = "Mike Smith"; 
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 است پس Personاز نوع  Siblingرا نشان داده است. از آنجایی که خصوصیت  Personکد باال چگونگی دسترسی و مقدار دهی به عضو 

داشته  person1شیء  خواهید در داخلمی که siblingتوان هر تعداد می بنابراین ل خود داشته باشد.در داخ Siblingشیء  تواند یکمی

 باشید:

person1.Sibling.Sibling = new Person(); 
person1.Sibling.Sibling.Name = "Franc Smith"; 
person1.Sibling.Sibling.Sibling = new Person(); 
person1.Sibling.Sibling.Sibling.Name = "Bob Smith"; 
//And so on... 

 سربارگذاری عملگرها

سربارگذاری عملگرها  سفارشی کنید. آنهارا بسته به نوع عملوندهای شارپ سی دهد که رفتار عملگرهایمی به شما اجازه سربارگذاری عملگرها

 به کد زیر توجه کنید: به روشی دیگر ترجمه کند.را شیء  دهد که یکمی همچنین به عملگر اجازه

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 class MyNumber 
{ 
    public int Number { get; set; } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MyNumber firstNumber   = new MyNumber(); 
        MyNumber secondNumber = new MyNumber(); 
 
        firstNumber.Number   = 10; 
        secondNumber.Number = 5; 
 
        MyNumber sum = firstNumber + secondNumber; 
    } 
} 

رفتاری که ما از کد باال انتظار داریم  با هم جمع کند.را شیء  تواند دونمیچون کامپایلر  .( کد قابل قبولی نیست72گ شده در کد باال )خط پررن خط

 قرار بگیرد. سپس این نآ داخلجدید که حاصل جمع دو مقدار در شیء  دو عملوند و سپس ایجاد یک Numberاضافه کردن مقادیر به خاصیت 

 تخصیص داده شود. sumجدید به متغیر شیء 

 سر بارگذاری عملگرهای دو تایی

 دهیم.می تغییر ،کندمی اضافه کردن سربارگذاری یک عملگر دوتایی )+( که دو عملوند قبولبرنامه را برای 

using System; 
 
class MyNumber 
{ 
    public int Number { get; set; } 
 
    public static MyNumber operator +(MyNumber n1, MyNumber n2) 
    { 
        MyNumber result = new MyNumber(); 
        result.Number = n1.Number + n2.Number; 
        return result; 
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    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MyNumber firstNumber   = new MyNumber(); 
        MyNumber secondNumber = new MyNumber(); 
 
        firstNumber.Number   = 10; 
        secondNumber.Number = 5; 
 
        MyNumber sum = firstNumber + secondNumber; 
 
        Console.WriteLine("Sum = {0}", sum.Number); 
    } 
} 

 Sum = 15 

 برای سربارگذاری عملگرها به صورت زیر عمل کنید:

public static returnType operator operatorSymbol(type operand1, type operand2) 
{ 
   //Codes here 
   return result; 
} 

 staticاین متد باید  شود.می استفاده ،باشد publicو هم  staticکنید در سربارگذاری عملگرها از یک متد که هم می همانطور که مشاهده

سپس از کلمه  باشد تا بتوان در خارج از کالس از آن استفاده کرد. publicکنند و هم باید می کالس از آن استفادههای باشد چون همه نمونه

در سربارگذاری یک عملگر دوتایی به دو عملوند نیاز است،  کنیم.می استفاده –و بعد از آن از عالمت یک عملگر مانند + یا  operatorکلیدی 

 کند.می ایجاد شده است که نتیجه را در خود نگداریشیء  در داخل کد یک کند.می ارامتر است که این دو عملوند را قبولبنابراین متد دارای دو پ

کند( می )که نتیجه را در خود ذخیره resultشیء  Numberدر خاصیت   برای دو پارامتر اضافه کرده و حاصل جمع این دو را Numberدو خاصیت 

همه  ارجاع داده شده است. sumبه متغیر  resultشیء  (.88خط ) دهیممی نتیجه را به فراخوان بازگشت  . و در آخر(82خط ) دهیممی قرار

ین توانید عملگر + را سربارگذاری کنید که در امی توانید عملگر += را سربارگذاری کنید. شمانمیشما  مثال  توانند سر بارگذاری شوند. نمیعملگرها 

را به  >عملگر  توان نمی مثال   باید به صورت جفت سربارگذاری شوند. <یا  >  شود. عملگرهایمی به صورت خودکار سربارگذاریصورت عملگر =+ 

 هایی سربارگذاری کنید.تن

public static bool operator >(MyNumber n1, MyNumber n2) 
{ 
    return (n1.Number > n2.Number); 
} 
 
public static bool operator <(MyNumber n1, MyNumber n2) 
{ 
    return (n1.Number < n2.Number); 
} 
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 سربارگذاری عملگرهای یگانی

 کند.می لعملوند قبو، یک انیهمه کاری که شما باید انجام دهید تهیه یک پارامتر است چون عملگر یگ سربارگذاری عملگر یگانی بسیار ساده است.

 دهید که عملگر یگانی ++ را سربارگذاری کنیم.اجازه ، به عنوان مثال

public static MyNumber operator ++(MyNumber n1) 
{ 
    MyNumber result = new MyNumber(); 
    result.Number = n1.Number + 1; 
    return result; 
} 

 د:در سربارگذاری عملگرها به نکات زیر توجه کنی گرهای دوتایی است.بینید سربارگذاری عملگرهای یگانی شبیه به سربارگذاری عملمی همانطور که

 کنید ایجاد جدید عملگر یک توانیدنمی. 

 دهید تغییر را عملگر یک زبان دستور. 

 کرد تعریف دوباره تواننمی را عملگر یک عملکرد. 

 کرد عوض را عملگر یک متقد تواننمی. 

 دارند در زیر آمده است.لیست عملگرهایی که قابلیت سربارگذاری را  

 عملگرهای دوتایی:

+, -, *, /, %, &, |, ^, <<, >>, ==, !=, >, <, >=, <= 

 عملگرهای یگانی

+, -, !, ~, ++, --, true, false 

 is عملگر

تبدیل  دیگریشیء  صریح بهتواند به طور کامل به وسیله تبدیل می ءدهد که تست کنید که آیا یک شیمی به شما اجازهشارپ سی در isعملگر 

داریم، سپس یک  Animelبه عنوان مثال، فرض کنید یک کالس به نام  به دو عملوند نیاز دارد و یک مقدار بولی را برمی گرداند. isعملگر  .شود

 کنیم:می نمونه از آن ایجاد

using System; 
 
class Animal 
{ 
 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Animal myAnimal = new Animal(); 
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        if (myAnimal is Animal) 
        { 
            Console.WriteLine("myAnimal is an Animal!"); 
        } 
    } 
} 

myAnimal is an Animal 

کاربرد آن در مثال باال  استفاده شده است. ifبینید از آن به عنوان شرط در عبارت می همانطور که را در این مثال مشاهده کردید. isرفتار عملگر 

 شود.می اجرا ifاست و چون نتیجه درست است کدهای داخل دستور  Animalیک نمونه از  myAnimalشیء  کند که آیامی این است که چک

 به این مثال توجه کنید: راتب وراثت یک نوع خاص است.خاص در سلسله مشیء  تواند چک کند که آیا یکمی این عملگر همچنین

using System; 
 
class Animal 
{ 
 
} 
 
class Dog : Animal 
{ 
 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Dog myDog = new Dog(); 
 
        if (myDog is Animal) 
        { 
            Console.WriteLine("myDog is an Animal!"); 
        } 
    } 
} 

myDog is an Animal! 

( Dogسپس یک نمونه از این کالس ) برد.می ارث Animalکه از کالس  ایمکردهایجاد  Dogبینید ما یک کالس به نام می همانطور که در مثال باال

است یا یک کالس مشتق شده از کالس  Animalکالس جزء  کنیم که آیا نمونه ایجاد شدهمی تست isکنیم و سپس با استفاده از عملگر می ایجاد

Animal از آنجاییکه کالس  باشد.میDog  از کالسAnimal سگ من یک حیوان است.(، نتیجه عبارت درست )می ارث( بردtrue.است )  حال

 افتد؟می شود چه اتفاقیمی برعکسوقتی جمله  .”حیوان من یک سگ است “جمله باال را تغییر دهیم: 

Animal myAnimal = new Animal(); 
 
if (myAnimal is Dog) 
{ 
    Console.WriteLine("myAnimal is a Dog!"); 
} 
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ولی همه  ،توان از کد باال این را درک کرد که همه حیوانات سگ نیستندمی گرداند.می را بر falseشود و عبارت فقط نتیجه نمیاین باعث خطا 

 System.Objectکالس  ()GetTypeو متد  typeof( استفاده از عملگر object)شیء  راه دیگر برای چک کردن نوع یک حیوان هستند. هاسگ

 است.

if (myAnimal.GetType() == typeof(Animal)) 
{ 
} 

عملگر  باشد.می شیئی که آن را فراخوانی کرده است،گرداند که نشان دهنده نوع می را بر System.Typeاز نوع شیء  یک ()GetTypeمتد 

typeof شیء  نام یک نوع را قبول کرده وSystem.Type گرداند.می متناظر با آن را بر 

 (Interfaces)ها رابط

 توان به عنوان پالگینمی راها رابط باشند.می (Propertyاما فقط شامل تعاریفی برای متدها و خواص ) ،هستند هاکالسشبیه به ها رابط

(Plugin)و متدهای توسط اعضاء  الزم است که کدهایی برای اجرا ،کندمی در نظر گرفت. کالسی که یک رابط خاص را پیاده سازیها کالس های

ک رابط در کالس را اجازه دهید که نحوه تعریف و استفاده از ی و متدهای رابط هیچ کد اجرایی در بدنه خود ندارند.اعضاء  آن فراهم کند چون

 توضیح دهیم:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

using System; 
 
interface ISample 
{ 
    void ShowMessage(string message); 
} 
 
public class Sample : ISample 
{ 
    public void ShowMessage(string message) 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Sample sample = new Sample(); 
 
        sample.ShowMessage("Implemented the ISample Interface!"); 
    } 
} 

Implemented the ISample Interface! 

 آنهاو همه  شوندمیبه شیوه پاسکال نامگذاری  هارابط. بر طبق قراردادهای نامگذاری، ایمکردهتعریف  ISampleیک رابط به نام  0-2در خطوط 

ریف شده فاقد بدنه است و به این نکته توجه کنید که متد تع (.3)خط  کنیممیشروع شوند. یک متد در داخل بدنه رابط تعریف  I باید با حرف

نام و پارامترهای آن(  ،فقط الزم است که عنوان متد )نوع ،کنیدمیوقتی که متد را در داخل رابط تعریف  .لن استفاده شوداد از سمیکن بایآدر آخر 

ون باید همیشه هنگام اجرای چ ،را بنویسید. به این نکته نیز توجه کنید که متدها و خواص تعریف شده در داخل رابط سطح دسترسی ندارند
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. کنیمیماستفاده ، کردیممیابط داشته باشد، از همان روشی که در وراثت استفاده ر یک اجرای به نیاز کالس یک وقتی. باشند  در دسترس هاکالس

متد ، Sampleکالس  بینیدمیهمانطور که در مثال باال  .کندمیکدهای واقعی را برای اعضای آن فراهم  ،کندمیکالسی که رابط را اجرا 

ShowMessage()  رابطISample  به مثال زیر توجه کنید هارابطبرای روشن شدن کاربرد  .کندمیرا اجرا و تغذیه: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

using System; 
  
 class CA 
 { 
     public string FullName; 
     public int    Age; 
 } 
  
 class CB 
 { 
     public string FirstName; 
     public string LastName; 
     public double PersonsAge; 
 } 
  
 class Program 
 { 
     static void PrintInfo(CA item) 
     { 
         Console.WriteLine("Name: {0}, Age {1}", item.FullName, item.Age); 
     } 
     static void Main() 
     { 
         CA a = new CA() { FullName = "John Doe", Age = 35 }; 
  
         PrintInfo(a); 
  
         Console.ReadLine(); 
     } 
 } 

 ،FirstName هاینامسه فیلد به  CB و در کالس Age و FullNameدو فیلد به نام  CA در کالس ،اندشدهتعریف  CB و CAدر کد باال دو کالس 

LastName و PersonsAge  در کالسایمکردهتعریف . Program یک متد به نام PrintInfo() داریم که یک پارامتر از نوع کالس CA  .دارد

 CA از کالسشیء  یک ()Main . در متدشودمیل شده است چاپ ای که به این متد ارساشیء  فیلدهایبه شکل ساده در این متد مقدار 

از نظر مفهومی  CB و CA هایکالس. کنیممیارسال  ()PrintInfo را به متدشیء  . سپس اینایمکردهآن را مقدار دهی  فیلدهایو  ایمساخته

برای نمایش نام و نام خانوادگی  CB خانوادگی دارد ولی کالسرا برای نمایش نام و نام  FullName فیلد CA کالس مثال   .شبیه یکدیگر هستند

 نام آن CA را دارد. و همچنین یک فیلد برای نگهداری مقدار سن داریم که در کالس LastName و FirstName هاینامدو فیلد جدا از هم به 

Age و در کالس CB نام آن PersonAge گر ما یک. باشدمی از  ،ارسال کنیم ()PrintInfo را به متد CA کالس ازشیء  مشکل اینجاست که ا

را به آن ارسال کنیم که دارای سه فیلد  CB از کالسشیء  اگر بخواهیم یک ،شودمیآنجایی که در داخل بدنه این متد فقط مقدار دو فیلد چاپ 

(. برای رفع این مشکل باید شناسد نمیرا  CB یفیلدهاسازگار است و  CA با ساختار کالس PrintInfo )زیرا متد شویممیاست با خطا مواجه 

 .دهیممیانجام  Interface را شبیه هم کنیم و این کار را با استفاده از CB و CA ساختار دو کالس

1 
2 
3 
4 
5 

using System; 
 
interface IInfo       
{                     
    string GetName(); 
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6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

    string GetAge();  
}                     
 
class CA : IInfo 
{ 
    public string FullName; 
    public int Age; 
    public string GetName() { return FullName;       } 
    public string GetAge()  { return Age.ToString(); } 
} 
 
class CB : IInfo 
{ 
    public string FirstName; 
    public string LastName; 
    public double PersonsAge; 
    public string GetName() { return FirstName + " " + LastName; } 
    public string GetAge()  { return PersonsAge.ToString();      } 
} 
 
class Program 
{ 
    static void PrintInfo(IInfo item) 
    { 
        Console.WriteLine("Name: {0}, Age {1}", item.GetName(), item.GetAge()); 
    } 
 
    static void Main() 
    { 
        CA a = new CA() { FullName = "John Doe", Age = 35 }; 
        CB b = new CB() { FirstName = "Jane", LastName = "Doe", PersonsAge = 33 }; 
 
        PrintInfo(a); 
        PrintInfo(b); 
 
        Console.ReadLine(); 
    } 
} 

Name: John Doe, Age 35 
Name: Jane Doe, Age 33 

 CB و CA توسط دو کالس 71و  1تعریف و آن را در خطوط  IInfoیک رابط به نام  0-1به اینصورت توضیح داد که در خط  توانمیکد باال را 

کدهای بدنه دو متد  00-00و  70-71پس در خطوط  ،دارند متدهای این رابط را پیاده سازی کنند ه. چون این دو کالس وظیفایمکردهپیاده سازی 

که یک پارامتر از نوع رابط دریافت  کنیممیرا طوری دستکاری  ()PrintInfo متد 01. در خط نویسیممی، خواهیممیاین رابط را آن طور که 

ارسال  ()PrintInfoبه متد  01و  01را در دو خط  آنهاو  کنیممیایجاد  02و  03در دو خط  CB و CA کند. حال زمانی که دو شیء از دو کالس

. یعنی کالسی که یک رابط را پیاده سازی شودمیبه طور صریح به رابط تبدیل  ،اندکردهرا پیاده سازی  IInfo س رابط، چونکه این دو کالکنیممی

ارسال شده است، متد مربوط به آن  ()PrintInfo به رابط تبدیل شود. حال بسته به اینکه شیء کدام کالس به متد تواندمیکند به طور صریح 

 : چند رابط را در کالس اجرا کرد توانمی. شودمیدیر فیلدها چاپ کالس فراخوانی شده و مقا

class Sample : ISample1, ISample2, ISample3 
{ 
    //Implement all interfaces 
} 
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گر یک را تغذیه کند. هارابطتواند همه اعضای می توان از چند رابط در کالس استفاده کرد ولی باید مطمئن شد که کالسمی درست است که  ا

 زیر دکبه . ذکر شودها هم استفاده کند، در این صورت باید نام کالس پایه قبل از نام رابطها کالس از کالس پایه ارث ببرد و در عین حال از رابط

 :توجه کنید

class Sample : BaseClass, ISample1, ISample2 
{ 
} 

 کند یا نه استفاده کرد:می خاص از یک رابط استفاده ءدن اینکه آیا یک شیبرای چک کر isتوان از عملگر می همچنین

Sample sample = new Sample(); 
 
if(sample is ISample) 
{ 
   Console.WriteLine("sample implements the ISample Interface!"); 
} 

 کد زیر اشتباه است: مثال  دارای سازنده نیستند، ها ایجاد کرد چون رابطای هتوان از یک رابط نموننمینکته دیگر اینکه 

ISample sample = new ISample(); 

 دهد:می هست را نشان propertyکد زیر یک رابط که دارای یک 

interface ISample 
{ 
    int Number { get; set; } 
} 

 کند.می کند آن را اجرامی پیاده سازی کالسی که رابط را خاصیت نوشته شود. setو  getنباید هیچ کدی در قسمت 

class Sample : ISample 
{ 
    private int number; 
 
    public int Number 
    { 
        get { return number; } 
        set { number = value; } 
    } 
} 

 مثال زیر توجه کنید:به  دیگر را پیاده سازی یا اجرا کنند.های طتوانند رابمی حتی هارابط
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using System; 
 
interface IBase 
{ 
    void BaseMethod(); 
} 
 
interface ISample : IBase 
{ 
    void ShowMessage(string message); 
} 
 
public class Sample : ISample 
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{ 
    public void ShowMessage(string message) 
    { 
        Console.WriteLine(message); 
    } 
 
    public void BaseMethod() 
    { 
        Console.WriteLine("Method from base interface!"); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Sample sample = new Sample(); 
 
        sample.ShowMessage("Implemented the ISample Interface!"); 
        sample.BaseMethod(); 
    } 
} 

گر کالس می مشاهده را هم پیاده سازی کند  IBaseرا پیاده سازی کند، الزم است که همه اعضای  ISampleفقط رابط  Sampleکنید که حتی ا

 (.1کند )خط می از آن ارث بری ISampleچون 

 

 (Abstract Classانتزاعی )های سکال

 عادی دارایهای ستوانند مانند کالمی هاکالساین نوع  هستند. هاکالسهستند که کالس پایه سایر  هاییکالس( Abstractمجرد )های سکال

به  نهاآانتزاعی استفاده از های سکال چون که هدف اصلی از به کار بردن ؛انتزاعی نمونه ایجاد کنیدهای سد از کالتوانینمیشما  .سازنده باشند

به مثال زیر در مورد  شود.می استفاده abstractبرای تعریف یک کالس انتزاعی از کلمه کلیدی  مشتق است.های سعنوان کالس پایه برای کال

 انتزاعی توجه کنید:های ساستفاده از کال

using System; 
 
namespace AbstractClassDemo 
{ 
    public abstract class Base 
    { 
        protected int number; 
        protected string name; 
 
        public abstract int Number 
        { 
            get; 
            set; 
        } 
 
        public string Name 
        { 
            get { return name; } 
            set { name = value; } 
        } 
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        public abstract void ShowMessage(); 
 
        public Base(int number, string name) 
        { 
            this.number = number; 
            this.name = name; 
        } 
    } 
 
    public class Derived : Base 
    { 
        public override void ShowMessage() 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World!"); 
        } 
 
        public override int Number 
        { 
            get 
            { 
                return number; 
            } 
            set 
            { 
                number = value; 
            } 
        } 
 
        public Derived(int number, string name) 
            : base(number, name) 
        { 
        } 
    } 
} 
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( برنامه مورد استفاده propertyکه توسط خواص )( 1 و 1)خطوط  ایمکرده( تعریف protectedدر داخل کالس انتزاعی دو فیلد محافظت شده )

(. به این نکته توجه کنید که برای تعریف این 72)خط  ایمکرده( تعریف abstractرا به صورت انتزاعی ) هاpropertyیکی از  گیرند.می قرار

شود ولی  overrideبرند می که از این کالس ارث هاییکالسباید به وسیله  propertyاین  .ایمبردهرا به کار  abstractخاصیت کلمه کلیدی 

 .(00)خط  کنیممی تعریف abstractیک متد . فاقد بدنه هستند getو  set هایقسمتتعریف شده است  abstractاز آن جاییکه به صورت 

در  ( باشند.72-02)خطوط  Nameمعمولی مانند خاصیت  هایPropertyتوانند شامل می Abstractهای سکنید کالمی همانطور که مشاهده

 ((.00کند )به صورت دیگر پیاده سازی کند )خط  overrideاستفاده شده و کالس باید این متد را  abstractکالس مشتق نیز از کلمه کلیدی 

 داشته باشند. Abstractحداقل باید یک عضو  Abstractهای سکال فاقد سازنده است. abstractکالس 

یک خاصیت  override سپس با استفاده از کلمه کلیدی .(07-31)خطوط  بری کند ارث Base کنید که از کالسمی فیک کالس دیگر تعری

abstract یا  و همچنین یک متد را به صورت دیگر پیاده سازیoverride کنیم و می همچنین یک سازنده تعریف (.11تا  00خطوط ) کنیممی

ولی از  ،نمونه ایجاد کرد abstractیک کالس  توان ازنمی. کنیممی مقادیر پارامترها را به سازنده پایه ارسال baseبا استفاده از کلمه کلیدی 

 توان نمونه ایجاد کرد.می شوند،می مشتقها که از این نوع کالس هاییکالس
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 (Sealed Classمهر و موم شده )های سکال

 (abstract) تواند مجردنمی ،توانند از آن ارث بری کنند و چون قابلیت ارث بری نداردنمیها کالس مهر و موم شده، کالسی است که دیگر کالس

 : دهدمی هم باشد. مثال زیر یک کالس مهر و موم شده را نشان

public sealed class Base 
{ 
    private int someField; 
 
    public int SomeProperty 
    { 
        get { return someField; } 
        set { field = value; } 
    } 
 
    public void SomeMethod 
    { 
        //Do something here 
    } 
 
    //Constructor 
    public Base() 
    { 
        //Do something here 
    } 
} 
 
public class Derived : Base 
{ 
    //This class cannot inherit the Base class 
} 
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عادی، دارای های سو موم شده مانند کال مهرهای سکنید که کالمی مشاهده شود.می استفاده sealedاز کلمه کلیدی  ،هابرای تعریف این کالس

تفاده از اس تواند از کالس پایه ارث بری کند.نمیچون  ؛با خط قرمز نشان داده شده است ،مشتق در مثال باالکالس  باشند.می و متد فیلد، خواص

 .کنندارث بری نتوانند از آن ها همانطور که ذکر شد زمانی مفید است که بخواهید کالسی ایجاد کنید که دیگر کالسها این کالس

 (partial-classesتکه تکه )های سکال

توانید فیلدها، می به عنوان مثال فایل جداگانه تعریف کنید. ندهد که یک کالس را در چندیمی به شما اجازه partialاده از کلمه کلیدی استف

 شود.می استفاده partialاز کلمه کلیدی ها را در فایل دیگر قرار دهید. برای تعریف این نوع کالس متدهارا در یک فایل و ها و سازندهها تخاصی

 در دو فایل جدا نشان داده شده است: partialدر مثال زیر نحوه تعریف یک کالس 
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public partial class Sample 
{ 
    private int sampleField; 
 
    public int SampleProperty 
    { 
        get { return sampleField; } 
        set { sample = value; } 
    } 
} 
public partial class Sample 
{ 
    public void DoSomething() 
    { 
        //Do something here 
    } 
} 
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جدا در یک کالس به نام های لاستفاده شده است. همچنین فای partialاز کلمه کلیدی  هاکالسکنید که برای تعریف می در این مثال مشاهده

Sample  فایل اول( یک فیلد و یک  .اندشدهتعریف( در قسمت اولproperty .یک متد تعریف شده است )هنگام  و در قسمت دوم )فایل دو

گر بخش اول کالس را . برای ارث بری نیاز است partialهای سفقط یک بخش از کالها یا پیاده سازی رابطها ارث بری از کالس  IInterface1ا

 بنامیم در نهایت کالس اصلی ترکیبی از این دو بخش خواهد بود. IInterface2و بخش دوم آن را 

public partial class Sample : IInterface1 
{ 
} 
 
public partial class Sample : IInterface2 
{ 
} 

 کالس را به صورت زیر نیز نوشت: توانمی

public class Sample : IInterface1, IInterface2 
{ 
} 

 ،روندمی به کارها مکه در سرتا سر طراحی این فر هاییفایلکد از های لبرای جدا کردن فایها مویندوزی و وب فرهای متکه تکه در فرهای ساز کال

 .شودمی استفاده

 چند ریختی

ویس دهد و همچنین به برنامه نمی که در یک سلسله مراتب وراثتی مشابه هستند اجازه تغییر شکل و سازگاری مناسب هاییکالسچند ریختی به 

به عنوان مثال در دنیای واقعی همه حیوانات  .کلی و عمومی تری ایجاد کندهای خاص، برنامههای دهد که به جای ایجاد برنامهمی این امکان را

بعد از ایجاد این  کنید.می ایجاد Animalیک کالس به نام ، در یک برنامه برای مثال متفاوت است. آنهاغذا خوردن های خورند، اما روشمی غذا

 به مثالی در باره چند ریختی توجه کنید: را فراخوانی کنید. ()Flyکنید و متد  Birdتوانید آن را چند ریخت )تبدیل( به کالس می کالس
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using System; 
 
class Animal 
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{ 
    public virtual void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The animal ate!"); 
    } 
} 
 
class Dog : Animal 
{ 
    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The dog ate!"); 
    } 
} 
 
class Bird : Animal 
{ 
    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The bird ate!"); 
    } 
} 
 
class Fish : Animal 
{ 
    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The fish ate!"); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Dog myDog = new Dog(); 
        Bird myBird = new Bird(); 
        Fish myFish = new Fish(); 
        Animal myAnimal = new Animal(); 
 
        myAnimal.Eat(); 
 
        myAnimal = myDog; 
        myAnimal.Eat(); 
        myAnimal = myBird; 
        myAnimal.Eat(); 
        myAnimal = myFish; 
        myAnimal.Eat(); 
    } 
} 

The animal ate! 
The dog ate! 
The bird ate! 
The fish ate! 

هر کالس متد  شوند.می کالس پایه است و سه کالس دیگر از آن مشتق Animal .ایمکردهکالس مختلف تعریف  1کنید می همانطور که مشاهده

Eat() .حال متد  (.01-10) ایمکردهاز هر کالس ایجاد ای هنمون مربوط به خود را داردEat()  را به وسیله نمونه ایجاد شده از کالسAnimal  به

 کنیم:می صورت زیر فراخوانی

Animal myAnimal = new Animal(); 
 
myAnimal.Eat(); 
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 قرار Animalایجاد شده از کالس شیء  را برابر Dogشیء  ،کنیدمی همانطور که در مثال باال مشاهده دهد.می در مرحله بعد چندریختی روی

 ()Eatولی متد  ایمکردهاستفاده  Animalحال با وجود اینکه ما از نمونه کالس  کنیم.یم را بار دیگر فراخوانی ()Eat( و متد 12دهیم )خط می

 چند ریختی است. تأثیراین به دلیل  شود.می فراخوانی Dogکالس 

 کنیممی نیمربوط به هر یک را فراخوا ()Eatدهیم و متد می قرار Animalبرابر نمونه ایجاد شده از کالس  ( راFish و Birdدیگر )شیء  سپس دو

 ،ایمنکردهاستفاده  Castعمل  دهیم ازمی قرار Animalبه این نکته توجه کنید که وقتی در مثال باال اشیاء را برابر نمونه کالس . (11-37خطوط )

 الزم نیست. ،( ذخیره کنیمAnimalپایه )را در شیی از کالس  (Dog مثال  از کالس مشتق ) شیء  وقتی که بخواهیم یک ،(castچون این کار )

 را با سازنده هر کالس مشتق دیگر مقدار دهی اولیه کرد: Animalتوان کالس می همچنین

Animal myDog = new Dog(); 
Animal myBird = new Bird(); 
Animal myFish = new Fish(); 
 
myDog.Eat(); 
myBird.Eat(); 
myFish.Eat(); 

 برنامه باال را اصالح کنیم تا مفهوم چند ریختی را بهتر متوجه شوید:اجازه دهید که 

using System; 
 
class Animal 
{ 
    public virtual void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The animal ate!"); 
    } 
} 
 
class Dog : Animal 
{ 
    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The dog ate!"); 
    } 
 
    public override void Run() 
    { 
        Console.WriteLine("The dog ran!"); 
    } 
} 
 
class Bird : Animal 
{ 
    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The bird ate!"); 
    } 
 
    public override void Fly() 
    { 
        Console.WriteLine("The bird flew!"); 
    } 
} 
 
class Fish : Animal 
{ 
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    public override void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The fish ate!"); 
    } 
 
    public override void Swim() 
    { 
        Console.WriteLine("The fish swam!"); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Animal animal1 = new Dog(); 
        Animal animal2 = new Bird(); 
        Animal animal3 = new Fish(); 
 
        Dog myDog = (Dog)animal1; 
        Bird myBird = (Bird)animal2; 
        Fish myFish = (Fish)animal3; 
 
        myDog.Run(); 
        myBird.Fly(); 
        myFish.Swim(); 
    } 
} 
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The dog ran! 
The bird flew! 
The fish swam! 

سپس با  (.31-32)خطوط  ایمکردهمشتق مقدار دهی اولیه های سرا بوسیله سه سازنده از کال آنهاو  ایجاد Animalاز کالس  ءدر باال سه شی

وقتی این کار را  (.31-22 کنیم )خطوط می مشتق ذخیرههای ساز کال هایینمونهرا در  Animalایجاد شده از کالس  ءاشیا castاستفاده از عمل 

میانبر دیگر به وسیله کد زیر  هیک را (.20-21مشتق را فراخوانی کنیم )خطوط های ستوانیم متدهای مخصوص به هر یک از کالمی ،انجام دادیم

 کنید.می ذخیره ،مشتقهای ساز کال هایینمونهرا در  Animalایجاد شده از کالس اشیاء  توانیدنمیروش شما  ولی در این .مشخص شده است

((Dog)animal1).Run(); 
((Bird)animal2).Fly(); 
((Fish)animal3).Swim(); 

 به کد زیر توجه کنید: هم استفاده کرد.ها توان در رابطمی از چند ریختی

using System; 
 
interface IAnimal 
{ 
    void Eat(); 
} 
 
class Dog : IAnimal 
{ 
    public void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The dog ate!"); 
    } 
} 
 
class Bird : IAnimal 
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{ 
    public void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The bird ate!"); 
    } 
} 
 
class Fish : IAnimal 
{ 
    public void Eat() 
    { 
        Console.WriteLine("The fish ate!"); 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        IAnimal myDog = new Dog(); 
        IAnimal myBird = new Bird(); 
        IAnimal myFish = new Fish(); 
 
        myDog.Eat(); 
        myBird.Eat(); 
        myFish.Eat(); 
    } 
} 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

The dog ate! 
The bird ate! 
The fish ate! 

 ضروری است.نت دات ریختی و وراثت برای درک بهترتسلط کامل بر چند 

 as عملگر

ل تبدیل کاری معاد ،این عملگر شود.می استفاده ،برای تبدیل یک کالس به کالس دیگر که در سلسله مراتب وراثتی یکسانی هستند asاز عملگر 

 به صورت زیر است: asنحوه استفاده از عملگر  دهیم.می دهد و فقط دارای تفاوتی جزئی هستند که در ادامه توضیحمی صریح انجام

myObject as DestinationType; 

ر با کدهای زی به آن تبدیل شود. ءعملگر سمت چپ شیی است که قرار است تبدیل شود و عملگر سمت راست نوع مقصد است که قرار است شی

 هم برابر هستند:

Destination someObject = (Destination)myObject; 
Destination someObject = myObject as Destination; 

گر تبدیل دو کالس با شکست مواجه شود باعث به وجود آمدن استثناء castدر کد اول از عمل  در  ود.شمی )تبدیل صریح( استفاده شده است و ا

 asتوانید به وسیله عملگر می شما گرداند.می ( را برnullمقدار تهی ) ،استفاده شده است و اگر تبدیل با شکست مواجه شود asکد دوم از عملگر 

 در درس قبل مراجعه نمایید.ها به مبحث کالس یک متد از کالس مشتق را از طریق کالس پایه فراخوانی کنید.

(Animal as Dog).Run(); 
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 هالیتبدسربارگذاری 

توان از سربارگذاری می ،ل برای تبدیل یک کالس به یک کالس غیر مرتبط دیگربه عنوان مثا توان سربارگذاری کرد.شارپ میسی را درها لتبدی

 توان عملگرهای تبدیل را سربارگذاری کرد.می دهد که چطورمی مثال زیر نشان )صریح و ضمنی( استفاده کرد.ها لتبدی

using System; 
 
class Animal 
{ 
    public int Height { get; set; } 
 
    public static implicit operator Plant(Animal animal) 
    { 
        Plant result   = new Plant(); 
        result.Height = animal.Height; 
        return result; 
    } 
} 
 
class Plant 
{ 
    public int Height { get; set; } 
 
    public static explicit operator Animal(Plant plant) 
    { 
        Animal result = new Animal(); 
        result.Height = plant.Height; 
        return result; 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Animal myAnimal = new Animal(); 
        myAnimal.Height = 100; 
 
        //Implicit conversion  
        Plant myPlant = myAnimal; 
 
        Console.WriteLine("myAnimal.Height = {0}cm", myAnimal.Height); 
        Console.WriteLine("myPlant.Height = {0}cm", myPlant.Height); 
 
        myPlant.Height = 200; 
 
        //Explicit conversion 
        myAnimal = (Animal)myPlant; 
 
        Console.WriteLine("\nmyAnimal.Height = {0}cm", myAnimal.Height); 
        Console.WriteLine("myPlant.Height = {0}cm", myPlant.Height); 
    } 
} 

myAnimal.Height = 100cm 
myPlant.Height = 100cm 
 
myAnimal.Height = 200cm 
myPlant.Height = 200cm 

یچ ارتباطی به هم ندارند. برای هکنند و درنتیجه نمیهیچ کدام از دیگری ارث بری  Planetو  Animalکنید که دو کالس می در مثال باال مشاهده

کند. به این نکته توجه می را سربارگذاری Plantتبدیل ضمنی خود به کالس  Animal. کالس ایمکردههر کالس یک سربارگذاری تبدیل هم تعریف 
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و کلمه کلیدی ، ایمکردهاستفاده  explicitو  implicitبه ترتیب از کلمه کلیدی ، کنید که برای مشخص کردن اینکه تبدیل ضمنی است یا صریح

operator گیرد.می نشان دهنده این است که متد برای سربارگذاری مورد استفاده قرار 

شود. می کد داخل متد سربارگذاری شده اجرا ،دهیممی اختصاص Plantشیء  را به یک Animalاز شیء  نویسیم. وقتی یکمی س مقصد رانام کال

ید امتد یک پارامتر دارد که ارجاع به نمونه کالسی است که باید تبدیل شود. این متد همچنین، نه دارای نوع برگشتی هست و نه نام، در ضمن ب

 تعریف شود. staticو  publicبه صورت 

 نسبتشیء  Heightارسالی به متد را به خاصیت  Plantشیء  Heightرا ساخته و مقدار خاصیت  Animalیک نمونه از کالس ، در داخل متد

به  explicitز کلمه کلیدی ا، مقصد را بنویسید. در متد دومشیء  به مبدأشیء  شما باید کدهای الزم برای انتقال مقادیر الزم از، اساسا  دهیم. می

با این  ،این کلمه نشان دهنده تبدیل صریح است. دستور زبان نوشتن این تبدیل شبیه به تبدیل قبلی است .ایمکردهاستفاده  implicitجای 

 .ایمکردهاستفاده کنید. در داخل این متد از کدهای مشابهی برای سربارگذاری استفاده  explicitاز  implicitتفاوت که به جای کلمه کلیدی 

 : توجه فرمایید Plant به Animal به تبدیل ضمنی کالس

Plant myPlant = myAnimal; 

 : را بر عکس نماییم آنهاتوانیم مکان قرارگیری نمی

Animal myAnimal = myPlant; 

توانیم می ،ایمکردهاما چون برای تبدیل صریح متدی را تعریف  تعریف نشده است. Animalبه  Plantل ضمنی کالس چون که متدی برای تبدی

 کد را به شکل زیر تغییر دهیم:

Animal myAnimal = (Animal)myPlant; 

 .ایمکردهاستفاده  castingبرای انجام تبدیل صریح از 

 

 هاکالساز ای ه یایجاد آرا

از  آرایه ای شبیه به ایجاد تقریبا  ها از کالسآرایه ای  ساخت. ایجاد کردها از کالسای ه یتوان آرامی دهیم که چگونهمی به شما نشاندر این درس 

 ایجاد کرد: Person از کالسآرایه ای  توانمی به عنوان مثال است. intمانند ای هانواع داد

using System; 
 
public class Person 
{ 
    public string Name { get; set; } 
 
    public Person(string name) 
    { 
        Name = name; 
    } 
} 
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public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Person[] people = new Person[3]; 
 
        people[0] = new Person("Johnny"); 
        people[1] = new Person("Mike"); 
        people[2] = new Person("Sonny"); 
 
        foreach (Person person in people) 
        { 
            Console.WriteLine(person.Name); 
        } 
    } 
} 

Johnny 
Mike 
Sonny 

عناصر آن  در نهایتکنیم و می کنیم. سپس یک آرایه از آن )کالس ایجاد شده( تعریفمی تعریف ،است propertyابتدا یک کالس که دارای یک 

توان از می. دهیممی نمایش foreachرا با استفاده از یک حلقه ها هر یک از نمونه propertyکنیم. سپس مقدار می را مانند باال مقدار دهی

 توان به صورت زیر هم نوشت:می مثال باال را ،مثال   هم استفاده کنید. در مورد ایجاد آرایه آموختید قبال  دیگر که های تکنیک

Person[] people = new Person[] 
{ 
    new Person("Johnny"), 
    new Person("Mike"), 
    new Person("Sonny") 
}; 

از این تکنیک برای ساخت  دهد.می آن را تشخیص ،هانمونهباشد و کامپایلر هم با شمارش تعداد می people ،8در اینجا، تعداد عناصر آرایه 

 توان استفاده کرد.می چند بعدی و دندانه دار همهای آرایه

 ایندکسرها

 کنیدمی مشاهده ()Main. همانطور که در داخل متد ایمکردهتعریف  ،که دارای سه فیلد از نوع رشته است ،Employeeفرض کنید یک کالس به نام 

 دست یافت. آنهابا استفاده از نام فیلدها به توان می

using System; 
 
public class Employee 
{ 
    public string LastName;                         // Call this field 0. 
    public string FirstName;                        // Call this field 1. 
    public string CityOfBirth;                      // Call this field 2. 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        Employee emp1 = new Employee(); 
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        emp1.LastName = "Doe"; 
        emp1.FirstName = "Jane"; 
        emp1.CityOfBirth = "Dallas"; 
 
        Console.WriteLine("{0}", emp1.LastName); 
        Console.WriteLine("{0}", emp1.FirstName); 
        Console.WriteLine("{0}", emp1.CityOfBirth); 
    } 
} 

Doe 
Jane 
Dallas 

گر با نمونه ایجاد شده از کالس مانند در این صورت دسترسی به فیلدها با استفاده از اندیس که  از فیلدها رفتار شودآرایه ای  اما در نظر بگیرید ا

تعریف  Employeeاگر بخواهید یک ایندکسر برای کالس  دهند.می ن راآکاری است که ایندکسرها به شما اجازه انجام  دقیقا  این  راحت تر است.

 هبرای دستیابی به فیلدها استفاد (.)را به صورت زیر تعییر دهید. به این نکته توجه کنید که نمونه از عالمت دات  ()Mainباید کد داخل متد  ،کنید

 وجود دارند.  کند ولی ایندکسرها از اندیسی که در داخل کروشهمی

static void Main() 
{ 
   Employee emp1 = new Employee(); 
 
   emp1[0] = "Doe"; 
   emp1[1] = "Jane"; 
   emp1[2] = "Dallas"; 
 
   Console.WriteLine( "{0}", emp1[0] ); 
   Console.WriteLine( "{0}", emp1[1] ); 
   Console.WriteLine( "{0}", emp1[2] ); 
} 

 تعریف ایندکسر

 :تعریف ایندکسر به صورت زیر است دستور

ReturnType this [ Type param1, ... ] 
{  
 get  
 { 
     ... 
 } 
 set 
 { 
     ... 
 } 
} 

 به نکاتی در مورد ایندکسرها توجه کنید:

  ایندکسرها اسم ندارند و به جای اسم باید کلمه کلیدیthis شود داده قرار. 

 گیرندمی قرار پارامترها بین کروشه. 

 .باید حداقل یک پارامتر داشته باشد 

 صورت به نباید است، نمونه عضو یک همواره آنجاییکه از static  .تعریف شود 
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 تعریف ایندکسر شبیه به تعریف خاصیت است. تفاوت و شباهت این دو به صورت زیر است:

 بر خالف خاصیت، ایندکسر:

 به جای نام دارای کلمه کلیدی this  .است 

 .دارای لیستی از پارامترها است که در داخل یک جفت کروشه قرار دارند 

 ایندکسر:، مانند خاصیت

 .دارای نوع است 

  دارای متدهایget و set است. 

 به یک مثال در مورد ایندکسر توجه کنید:

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

using System; 
 
namespace Indexers 
{ 
    public class Person 
    { 
        private string[] friends; 
 
        //Constructor to add friends 
        public Person(params string[] friends) 
        { 
            this.friends = friends; 
        } 
 
        //This is the indexer 
        public string this[int index] 
        { 
            get { return friends[index]; } 
            set { friends[index] = value; } 
        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            //Create a new person and add some friends 
            Person person = new Person("Jenny", "Robert", "Susan", "Charles", "Mandy"); 
 
            for (int i = 0; i < 5; i++) 
            { 
                //You can now access each element of the  
                //  private field by specifying the index 
                Console.WriteLine(person[i]); 
            } 
 
            //Changing the second element to John 
            person[1] = "John"; 
        } 
    } 
} 

Jenny 
Robert 
Susan 
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Charles 
Mandy 

 ،کندمی ( را در خود ذخیره21)خط  Personشیء  مربوط به friends  مقادیر( و 1یک کالس که شامل یک آرایه خصوصی است )خط در کد باال، 

 (.72-70خطوط ) کنیممی دهد تعریفمی تخصیص friendsرا به فیلد  آنهارا دریافت کرده و ای هسپس یک سازنده که مقادیر رشت .ایمکردهایجاد 

 دهیم.می مقدار یک عنصر آرایه را به وسیله اندیس آن برگشت getدر داخل بدنه  رسد.می ( برای کالس72-02خطوط ) ایندکسرحال نوبت به تعریف 

 توان به وسیله اندیس یک مقدار را به یک عنصر تخصیص داد.می setدر داخل بدنه 

نمونه را با  friendهمه عناصر فیلد خصوصی  (.01دهیم )خط می سپس یک نمونه از کالس ایجاد کرده و مقادیری را به این نمونه تخصیص

به این نکته توجه کنید که ما از هیچ خاصیتی برای به دست آوردن مقادیر استفاده  (.80-82کنیم )خطوط می پرس و جو forاستفاده از یک حلقه 

به دستیابی به  )درست شبیه ایمیافته( به مقادیر عناصر دست person[i]، فقط به سادگی و با استفاده از اندیس بعد از نام نمونه )ایمنکرده

 collection)ای هتوان از تکنیکی مشابه برای تخصیص مقادیر به یک آرایه خصوصی یا فیلدهای مجموعمی همچنین عناصر یک آرایه(.

fields.بدون ایندکسر، مجبوریم یک خاصیت عمومی برای فیلد  ( استفاده نمودfriends .ایجاد کنیم 

public string[] Friends 
{ 
    get { return friends; } 
    set { friends = value; } 
} 

 و به فیلد آرایه خصوصی به وسیله خاصیت باال دست یابید:

Console.WriteLine(person1.Friends[0]); 
person1.Friends[1] = "John"; 

لد اگر شما دارای دو فی، به عنوان مثال اد کنید.توانید فقط یک ایندکسر برای هر کالس ایجمی یکی از معایب ایندکسر این است که شما فقط

 بهتر است که ایندکسر برای رود.  ، الزم است انتخاب کنید که ایندکسر برای کدام فیلد خصوصی به کارclassmatesو  friendsخصوصی به نام 

عریف تها خصوصی و کلکسیونهای ه آرایهکه برای کالس بیشتر مفید است به کار رود و سپس یک خاصیت عمومی برای همآرایه ای  یک فیلد

ه در داخل گیرد کمی به عنوان اندیس استفاده کنید و این زمانی مورد استفاده قرارای هتوان از یک نوع رشتمی به این نکته توجه کنید که کنید.

 دهیم.می آینده توضیحهای سدر مورد دیکشنری در در کالس یک دیکشنری داشته باشیم.

String Interpolation 

String interpolation شارپ سی قبلیهای با خوانایی بیشتر ایجاد کنید. در نسخهای هدهد که عبارات رشتمی به شما اجازهها یا الحاق رشته

دستور  شود.می برای این کار استفاده String interpolation از ویژگی 2و در نسخه ها برای الحاق رشته ()string.format از متد

 : استفاده از این ویژگی جدید به صورت زیر است

$"some text {expression} some other text" 
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دهیم. در داخل رشته هم یک یا چند عبارت را می قبل از هر رشته یک عالمت $ قرارها کنید، برای الحاق رشتهمی همانطور که در کد باال مشاهده

تواند یک متغیر و یا حاصل یک یا چند متغیر باشد. هر چیز در داخل آکوالد ارزیابی شده و می نویسیم. این عبارتمی که در داخل آکوالد هستند،

گر بخواهید خود آکوالدها هم پردازش شده و در نتیجه نهایی می رشته تبدیل و در داخل رشته قرار داده به ()ToString متدبا استفاده از  شود. ا

 : به مثال زیر توجه کنید(. {{ and }}) کنیدنمایش داده شوند باید از دو عالمت آکوالد استفاده 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

public class Program 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        string message = "Hello World"; 
 
        string interpolatedString = $"The message is {message}"; 
 
        Console.WriteLine(interpolatedString); 
    } 
} 

The message is Hello World 

 string و با استفاده از ویژگی 1بچسبانیم. برای این کار در خط خواهیم این رشته را به رشته دیگر می یک رشته تعریف شده است. 3در خط 

interpolation   همانطور که ایمکردهگیرد را تعریف می . در این خط یک متغیر که نتیجه الحاق دو رشته در آن قرارایمدادهاین کار را انجام .

 قرار 1. مقدار این متغیر در داخل عبارت موجود در خط ایمدادهوالد قرار داخل عالمت آک 1را در خط  3کنید متغیر تعریف شده در خط می مشاهده

  گیرد. در مثال زیر نحوه الحاق چندین رشته نمایش داده شده استمی

public class Program 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        string firstName = "John"; 
        string lastName  = "Smith"; 
        int age = 20; 
 
        Console.WriteLine($"His name is {firstName} {lastName} and his age is {age}."); 
    } 
} 

His name is John Smith and his age is 20. 

 قریبا  تبچسبانیم. در مثال زیر ها را هم به رشتهای ههای غیر رشتمتغیرتوانیم می ده از این ویژگیکنید، با استفامی همانطور که در مثال باال مشاهده

 : تمام حاالت ممکن در الحاق رشته آمده است

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

using System; 
 
namespace StringInterpolation 
{ 
    class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
 
        public Person() 
        { 
 
        } 
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14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int num1 = 10; 
            int num2 = 20; 
            string message = "hello world"; 
            Person person = new Person { FirstName = "John", LastName = "Smith" }; 
 
            Console.WriteLine($"The sum of num1 and num2 is {num1 + num2}"); 
            Console.WriteLine($"num1 less 1 is {num1 - 1}"); 
            Console.WriteLine($"num2 divided by num1 is {num2 / num1}"); 
 
            Console.WriteLine($"num1 is equal to num2? {num1 == num2}"); 
 
            Console.WriteLine($"{message} in all caps is {message.ToUpper()}"); 
            Console.WriteLine($"num1 added by 100 is {Add100(num1)}"); 
 
            Console.WriteLine($"Full name is {person.FirstName}" + " " + $"{person.LastName}"); 
        } 
 
        private static int Add100(int number) 
        { 
            return number + 100; 
        } 
    } 
}  

The sum of num1 and num2 is 30 
num1 less 1 is 9 
num2 divided by num1 is 2 
num1 is equal to num2? False 
hello world in all caps is HELLO WORLD 
num1 added by 100 is 110 
Full name is John Smith 

گرداند می را بر false یا true از دستور شرطی که مقدار 01از عبارات ساده ریاضی به عنوان عبارات الحاقی و در خط  03 – 01در خطوط 

روش قدیمی  01گیرند. در خط می در عبارات الحاقی قرار آنهااز متدهایی استفاده شده که مقدار برگشتی از  07و  00. در خطوط ایمکردهاستفاده 

 .توانید از عبارات الحاقی به جای آن استفاده کنیدمی که شما ،به کار برده شده استها الحاق رشته

 قالب بندی عبارات الحاقی

به  تواناند میاعداد آمدهو ها نتیجه یک عبارت الحاقی را قالب بندی کرد. برای این کار از کاراکترهای خاص که در درس قالب بندی رشته توانمی

 : صورت زیر استفاده کرد

$"some text {expression:format} some other text" 

 : به عنوان مثال

1 
2 
3 
4 
5 
6 

public class Program 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        double number = 100.1234; 
        DateTime today = DateTime.Now; 
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        Console.WriteLine($"Formatted to currency: {number:C}"); 
        Console.WriteLine($"2 decimal places {number:F2}"); 
        Console.WriteLine($"As percentage: {(number / 100):P}"); 
 
        Console.WriteLine($"Current Month {today:MM}"); 
        Console.WriteLine($"Current Day {today:dd}"); 
        Console.WriteLine($"Current Hour {today:hh}"); 
 
        Console.WriteLine($"Date today is {today:MM/dd/yyyy hh:mm:ss}"); 
    } 
} 

Formatted to currency: $100.12 
2 decimal places 100.12 
As percentage: 100.12 % 
Current Month 08 
Current Day 15 
Current Hour 04 
Date today is 08/15/2015 04:48:28 

 : زیر آمده استهای لیست کاراکترهای قالب بندی اعداد و تاریخ در لینک

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k(v=vs.110).aspx 

 مشخص کردن طول فیلدها

 : مختلفی نمایش دهیدهای را در ستون آنهااگر بخواهید که  مخصوصا  ، تعیین طول فیلدها برای تراز بندی مقادیر مفید است

$"some text {expression, fieldWidth} some other text" 

توانی از اعداد مثبت و منفی به صورتی که در مثال می خواهیم یک رشته یا عدد را تراز کنیم. برای اینکارمی این یک مثال ساده بود. فرض کنید که

د منفی باعث اضافه شدن فضای خالی به سمت چپ زیر آمده است، استفاده کنیم. عدد مثبت باعث اضافه شدن فضای خالی به سمت راست و عد

را  72کاراکتر داریم و عدد  3شود. البته این تعداد فضای خالی به طول رشته یا عدد بستگی دارد. فرض کنید که یک رشته به طول می عدد یا رشته

شود. یعنی تعداد می راکتر به سمت راست آن اضافهکا 72 – 3=  3بریم. در اینصورت می برای اضافه کردن فضای خالی به سمت راست آن، به کار

 : آیدمی فیلد و طول رشته به دست های خالی اضافه شده از تفاضل طولفضا

public static void Main(string[] args) 
{ 
    int number = 100; 
 
    Console.WriteLine("Using field width of 10."); 
    Console.WriteLine($"Start {number, 10} End"); 
 
    Console.WriteLine("\nUsing field width of -10."); 
    Console.WriteLine($"Start {number,-10} End"); 
} 

Using field width of 10. 
Start 100        End 
 
Using field width of -10. 
Start        100 End 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k%28v=vs.110%29.aspx
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توان از ترازبندی و قالب بندی می شود.می فضای خالی به سمت راست یا چپ آن اضافه 1سه کاراکتر است. بنابراین  ″722“در مثال باال طول رشته 

 : به طور همزمان در یک عبارت الحاقی استفاده کرد

$"some text {expression, fieldWidth:format} some other text" 

 : قالب بندی به طور همزمان نشان داده شده استدر مثال زیر نحوه استفاده از ترازبندی و 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace StringInterpolation 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            List<Product> products = new List<Product> 
            { 
                new Product { ID = 1, Name = "Soap", Price = 5 }, 
                new Product { ID = 2, Name = "Toothpaste", Price = 20 }, 
                new Product { ID = 3, Name = "Portal Gun", Price = 999999999 } 
            }; 
 
            // Print the header 
            Console.WriteLine($"|{ "Code",-5}|{ "Name",-15 }|{ "Price", 20}|"); 
 
            foreach(var p in products) 
            { 
                Console.WriteLine($"|{ p.ID, -5 }|{ p.Name, -15 }|{ p.Price, 20:C}|"); 
            } 
        } 
    } 
 
    public class Product 
    { 
        public int ID { get; set;} 
        public string Name { get; set; } 
        public decimal Price { get; set; } 
    } 
} 

|Code |Name           |               Price| 
|1    |Soap           |               $5.00| 
|2    |Toothpaste     |              $20.00| 
|3    |Portal Gun     |     $999,999,999.00| 

 مدیریت استثناءها و خطایابی

با  ،هنگام تست برنامهها درصد زیادی از برنامه شوند.می مواجه شانبرنامهدر ها با خطاها و باگنویسی برنامه بهترین برنامه نویسان در هنگام

 اخطار داده شود. آنهابهتر است برای از بین بردن یا به حداقل رساندن این خطاها، به کاربر در مورد دالیل به وجود آمدن  شوند.می خطا مواجه

 برای این مشکل راه حلی ارائه داده است.شارپ سی خوشبختانه

راهی برای نت دات استثناءها در کند.می استفاده آنهااست که برای برطرف کردن خطاهای خاص از  هاییکالسدات نت دارای مجموعه بزرگی از 

 توانید با استفاده ازمی استثناء است که شماهای سدارای مجموعه بزرگی از کالنت دات نشان دادن دلیل وقوع خطا در هنگام اجرای برنامه است.

توسط  ،استثناءها. توانید یک کالس استثناء شخصی ایجاد کنیدمی حتی را برطرف کنید. ،دهندمی روی مختلف هایموقعیتخطاهایی که در  آنها
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یم تواند بر صفر تقسنمییک عدد صحیح هرگز  ،به عنوان مثال در دنیای کامپیوتر را اداره کنید. آنهاآیند و شما الزم است که می برنامه به وجود

گر بخواهید این کار را ان شود. نین با چشارپ سی یک برنامه در اگر. شویدمی جام دهید )یک عدد صحیح را بر صفر تقسیم کنید(، با خطا مواجها

 توان بر صفر تقسیم کرد.نمیشود که بدین معنا است که عدد را می نشان داده “ DivideByZeroException “خطایی مواجه شود پیغام خطای 

نی بدین مع، است  هاباگخطایابی فرایند برطرف کردن  کند.می در برنامه ایجادای هیا کدی است که رفتارهای ناخواست خطا اصطالحا   (Bugباگ ) 

 که خطاها را یافته و به شما اجازه، دارای ابزارهایی برای خطایابی هستندشارپ سی ویژوال استودیو و ویژوال که خطاها را از برنامه پاک کنیم.

قبل  استفاده کنید. هاباگمد جهت برطرف کردن آآینده خواهید آموخت که چگونه از این ابزارهای کارهای سدر در ا برطرف کنید.ر آنهادهند می

 را اشکال زدایی کنید. تانبرنامهالزم است که  ،از اینکه برنامه را به پایان برسانید

 استثناءهای اداره نشده

 شوند که برنامه به پایان برسد. در اینجامی و باعثاند هستند که به درستی توسط برنامه اداره نشدهاستثناءهای اداره نشده، استثناءهایی 

ه افتد. در آیندمی کند چه اتفاقینمیشود و آن را اداره می خواهیم به شما نشان دهیم که وقتی یک برنامه در زمان اجرا با یک استثناء مواجهمی

ها شود. از ابتدای آموزش تا کنون برای اجرای برنامهمی ونه به صورت بالقوه باعث نابودی جریان و اجرای برنامه شماخواهید دید که یک استثناء چگ

دارای  Debug یا Non-Debug حالت. اجرا کردن یک برنامه بدون خطا در ایمکردهبدون خطایابی( استفاده ) Non-Debugو نمونه کدها از حالت 

 ExceptionTest راد. قصد داریم این تفاوت را برای شما توضیح دهیم. یک برنامه جدید کنسول ایجاد کرده و نام آن باشمی جزئی هایتفاوت

 .گذاریممی

using System; 
 
namespace ExceptionTest 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            int five = 5; 
            int zero = 0; 
 
            //Generate an exception by dividing 5 by 0 
            int result = five / zero; 
        } 
    } 
} 

 خطایکنید تقسیم یک عدد صحیح بر صفر غیر مجاز است و باعث ایجاد می که در مثال باال مشاهده همانطور

System.DivideByZeroException شودمی. 

 (Non-Debugحالت بدون اداره کردن استثناء )حالت 

 کنیم. برنامه با موفقیت اجرا شده ولی با پیغام خطای زیر مواجهمی اجرا Ctrl+F5به وسیله کلیدهای ترکیبی  Non-Debugبرنامه را در حالت 

 : شویدمی
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Unhandled Exception: System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero. 
at ExceptionTest.Program.Main() in C:UsersTheUserAppDataLocalTemporary Proje 

ctsExceptionTestProgram.cs:line 9 

 : شودمی و بالفاصله پنجره زیر بعد از بستن برنامه نمایش داده

 

 معموال  . ایدنکردهاستفاده  ،اداره استثناءهای چون که شما از هیچ کدام از تکنیک .اداره نشده استنمایش پنجره باال به دلیل وجود یک استثناء 

 .الزم نیست ،کندمی جزییات باال برای کسی که از برنامه شما استفاده

 (Debug Mode) حالت اداره کردن استثناء

است. برای استفاده از این حالت برنامه را از  Debugاره نشده استفاده از حالت بهتر برای دیدن اطالعاتی در مورد استثناءهای ادهای یکی از راه

استفاده نمایید. به  toolbarو یا فلش سبزرنگ واقع در  F5توانید از دکمه می اجرا نمایید. همچنین  Debug > Start Debugging مسیر

دارای ایراد باشد  هاییقسمتشود. در طول اجرای برنامه در این حالت اگر برنامه در می اجرا Debugوسیله هر یک از سه حالت باال برنامه در حالت 

 .گرددمینمایان  (Exception Assistant) و پنجره دستیار استثناء شودمیمتوقف شده و خطاهای آن با رنگ زرد نمایش داده 

 



   
   

 

072 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

ه مخفی گذارد. اگر این پنجرمی ن اطالعاتی در اختیار شماآگی برطرف کردن مفید است که در مورد استثناء و چگونای هپنجره دستیار استثناء پنجر

 .شودمی دوباره ظاهر ،به سادگی و با کلیک بر روی دستوری که دارای خطا است ،شد

 catch و tryدستورات 

 tryدر داخل بلوک  ،دهید ایجاد خطا کندمی اداره کرد. بدین صورت که کدی را که احتمال try…catchخطاها را با استفاده از دستور  توانمی

این دو بلوک به این  یسادهتعریف  شوند که برنامه با خطا مواجه شود.می شامل کدهایی است که وقتی اجرا ،هم catchبلوک  دهید.می قرار

دستورات مربوط به  ،برنامه ،باشدکند که دستورات را اجرا کند و اگر در بین دستورات خطایی وجود داشته می سعی tryصورت است که بلوک 

 دهد:می را نمایش try…catchبرنامه زیر نحوه استفاده از دستور  دهد.می را انجام catchبخش 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int result; 
        int x = 5; 
        int y = 0; 
 
        try 
        { 
            result = x / y; //ERROR                                       
        } 
        catch 
        { 
            Console.WriteLine("An attempt to divide by 0 was detected."); 
        } 
    } 
} 

An attempt to divide by 0 was detected. 

. نتیجه محاسبه به وجود آمدن خطای ایمکردهاست تقسیم  0که مقدار آن  yاست بر  2را که  x، مقدار tryدر داخل بلوک 

DivideByZeroException داخل بلوک کدهای  ،)عدد تقسیم بر صفر( است. از آنجاییکه در برنامه باال خطایی به وجود آمده استcatch اجرا 

 بنابراین: شوند.می

try 
{ 
    result = x / y; //Error: Jump to catch block 
    Console.WriteLine("This line will not be executed."); 
} 
catch 
{ 
    Console.WriteLine("An attempt to divide by 0 was detected."); 
} 

برای خطای تقسیم عدد بر صفر از  مثال  استفاده کنید،  catchوک از یک نوع استثناء مخصوص به یک خطا در داخل بل توانیدمی

DivideByZeroException :به شکل زیر استفاده کنید 

try 
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{ 
    result = x / y; //ERROR 
} 
catch (DivideByZeroException) 
{ 
    Console.WriteLine("An attempt to divide by 0 was detected."); 
} 

 را در داخل یک متغیر قرار داده و سپس آن را نمایش دهید: ءتوانید مقدار استثنامی همچنین

try 
{ 
    result = x / y; //ERROR 
} 
catch (DivideByZeroException error) 
{ 
    Console.WriteLine(error.Message); 
} 

Attempted to divide by zero. 

 استفاده Messageبرای نمایش اطالعاتی در مورد استثناء هم از خاصیت  استثناء به وجود آمده است.متغیر دارای اطالعات مفیدی در مورد 

 هیم.دمی بیشتر توضیح استثناءهاآینده در مورد خصوصیات های سدهند. در درمی استثناء توضیحاتی در مورد خطاهاهای سهمه کال کنیم.می

ولی به یاد داشته  .استفاده نمایید catchتوانید از چندین بلوک می ممکن است با چندین خطا مواجه شوید tryکنید که در بلوک می اگر فکر

 استفاده کنید. همان خطاباشید که برای هر کدام از آن خطاها از کالس استثناء مربوط به 

int result; 
int x = 5; 
int y; 
 
try 
{ 
    y = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
    result = x / y; 
} 
catch (DivideByZeroException error) 
{ 
    Console.WriteLine(error.Message); 
} 
catch (FormatException error) 
{ 
    Console.WriteLine(error.Message); 
} 

آن باید با توجه به مثال باال غیر صفر باشد )عدد تقسیم بر شود، مقدار می تعیین، شودمی به وسیله ورودی که از کاربر گرفته yنجاییکه مقدار آاز 

که در این صورت  ،یک حرف( مثال  چون ممکن است که کاربر یک مقدار غیر عددی وارد کند )  صفر تعریف نشده است(. اما یک مشکل وجود دارد.

مربوط به  catchبلوک  ،افتد. وقتی استثناء اتفاق افتادمی ( اتفاقFormatExceptionتواند حرف را به عدد تبدیل کند و خطای نوع )نمیبرنامه 

خواهید تمام خطاهای احتمالی که می حال فرض کنید شما شود.می نادیده گرفته yبر  xشود و محاسبه خارج قسمت تقسیم می این خطا اجرا

به راحتی و با استفاده از کالس عمومی  امکانپذیر است؟ افتند را فهمیده و اداره کنید این کار چگونهمی اتفاق tryممکن است در داخل بلوک 

Exception یی توانید هر نوع استثناءمی بنابراین شما ،کندمی از این کالس ارث برینت دات هر کالس استثناء در توانید این کار را انجام داد.می

 ذخیره نمایید. Exceptionرا در شئی از کالس 
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try 
{ 
    //Put your codes to test here 
} 
catch (Exception error) 
{ 
    Console.WriteLine(error.Message); 
} 

 tryگونه خطایی که در داخل بلوک برای هر  catchبا استفاده از این روش دیگر الزم نیست نگران اتفاق خطاهای احتمالی باشید چون بلوک 

های سهمراه با سایر کال Exceptionبه این نکته توجه کنید که اگر بخواهید از کالس پایه  دهد.می پیغام مناسبی نشان ،تشخیص داده شود

 قرار گیرد. catchدر آخرین بلوک  Exceptionباید کالس پایه  ،شوند در برنامه استفاده کنیدمی استثناء دیگر که از آن مشتق

try 
{ 
    //Put your codes to test here 
} 
catch (DivideByZeroException) 
{ 
    Console.WriteLine("Division by zero is not allowed."); 
} 
catch (FormatException) 
{ 
    Console.WriteLine("Error on converting the data to proper type."); 
} 
catch (Exception) 
{ 
    Console.WriteLine("An error occured."); 
} 

 استثناء از این کالس مشتقهای سچون تمام کال ،قرار دهیم و خطایی در برنامه رخ دهد catchرا در اولین بلوک  Exceptionاگر کالس پایه 

 شما شوند.نمیاجرا  ،مربوط باشد آنهاحتی با وجود اینکه خطای مورد نظر به ها اجرا شده و سایر بلوک catchاولین بلوک  ،در نتیجه ،شوندمی

 نیز به صورت زیر استفاده نمایید. isتوانید از عمگر می

try 
{ 
 
} 
catch(Exception error) 
{ 
    if (error is DivideByZeroException) 
    { 
        Console.WriteLine("Cannot divide by zero!"); 
    } 
    if (error is FormatException) 
    { 
        Console.WriteLine("Format cannot be accepted!"); 
    } 
} 

در داخل بلوک  کند.می آید استفادهمی برای به دام انداختن همه استثناءهایی که به وسیله برنامه به وجود Exceptionاز کالس  catchبلوک 

catch توانید با استفاده از یک دستور میif  و کلمه کلیدیis آمده را بیابید. نوع استثناء به وجود 
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 finally استفاده از بلوک

 شود.می استفاده finallyرخ دهد، خواه رخ ندهد، در این صورت از بلوک استثناء  خواه ،خواهید برخی کدها همیشه اجرا شوندمی گاهی اوقات

 رود.می catchیک استثناء رخ دهد همه کدهای موجود در این بلوک نادیده گرفته شده و برنامه به قسمت  tryیاد گرفتیم که اگر در بلوک  قبال  

هم حفظ نقش این کدها به صورت غیر مستقیم  finallyهدف بلوک  کدهای نادیده گرفته شده ممکن است در برنامه نقش حیاتی داشته باشند.

برنامه زیر نحوه  قرار دهید. finallyهستند و برای اجرای برنامه الزم هستند را در داخل بلوک ای  هیکنید کدهای پامی کدهایی را که فکر است.

 دهد:می استفاده از این بلوک را نشان

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int result; 
        int x = 5; 
        int y = 0; 
 
        try 
        { 
            result = x / y; 
        } 
        catch (DivideByZeroException error) 
        { 
            Console.WriteLine(error.Message); 
        } 
        finally 
        { 
            Console.WriteLine("finally blocked was reached."); 
        } 
    } 
} 

Attempted to divide by zero. 
finally blocked was reached. 

 آنهاباید بعد از همه  finallyکنید بلوک می در برنامه استفاده catchشود. اگر از چندین بلوک می نوشته catchبعد از بلوک  finallyبلوک 

 نداشته باشیم به صورت زیر استفاده کرد. catchدر صورتی که بلوک  finallyو  tryتوان از بلوک می قرار گیرد.

try 
{ 
    //some code 
} 
finally 
{ 
    //some code 
} 

 شود.می برای بستن یک اتصال پایگاه داده یا بستن یک فایل استفاده معموال  از این بلوک 
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 ایجاد استثناء

خواه توانید به دلمی استثناءها را دوست نداریدفرض پیش خطای ساختگی ایجاد کنید. همچنین اگر پیغامتوانید در هر جای برنامه یک می شما

 به مثال زیر توجه کنید: خودتان یک پیغام برای نمایش ایجاد کنید.
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using System; 
 
class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int firstNumber, secondNumber, result; 
 
        Console.Write("Enter the first number: "); 
        firstNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
 
        Console.Write("Enter the second number: "); 
        secondNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
 
        try 
        { 
            if (secondNumber == 0) 
            { 
                throw new DivideByZeroException(); 
            } 
            else 
            { 
                result = firstNumber / secondNumber; 
            } 
        } 
        catch (DivideByZeroException error) 
        { 
            Console.WriteLine(error.Message); 
        } 
    } 
} 

Enter the first number: 10 
Enter the second number: 0 
Attempted to divide by zero. 

یک نمونه از  مستقیما  توان می .ایمکردهاستفاده  throwاز کلمه کلیدی  ،exceptionو درست قبل از یک نمونه ایجاد شده از کالس  82در خط 

 به مثال زیر توجه کنید: ایجاد و یک خطا را به دام انداخت. exceptionکالس 

DivideByZeroException error = new DivideByZeroException(); 
 
throw error; 

که یک رشته را دریافت و آن را به عنوان  Exceptionکالس های یتوان یک پیغام خطای سفارشی را به وسیله یکی دیگر از سربارگذار می همچنین

 دهد، نمایش داد.می پیغام خطا نمایش

throw new DivideByZeroException("Cannot divide by zero!"); 

رود که یک کد می ایجاد استثناء بیشتر در مواقعی به کار شود.می ذخیره Messageتغییر کرده و در خاصیت فرض پیش در این حالت پیغام خطای

 خواهید در هر صورت به عنوان یک خطا در نظر گرفته شود.می در حالت عادی خطا ندارد ولی شما
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 تعریف یک استثناء توسط کاربر

پایه  شود و باید از کالسمی استثنایی است که توسط کاربر تعریف ،استثناء سفارشی توان یک استثناء سفارشی ایجاد کرد.شارپ میسی در

Exception .گانه که از کالس پایه  ارث بری کند یک برنامه کنسول ایجاد . کنیممی ایجاد ،بردمی ارث Exceptionبرای این کار یک کالس جدا

( Project > Add New Item)مسیر  Add New Itemبعد از ایجاد پروژه بر روی دکمه  بگذارید. UserDefinedExceptionsکنید و نام آن را 

 بگذارید. NegativeNumberExceptionنام کالس را  را انتخاب کنید. Class( کلیک کنید و از پنجره باز شده گزینه toolbarدر نوار ابزار )

using System; 
 
namespace UserDefinedExceptions 
{ 
    class NegativeNumberException : Exception 
    { 
        public NegativeNumberException() 
            : base("The operation will result to a negative number.") 
        { 
        } 
 
        public NegativeNumberException(string message) 
            : base(message) 
        { 
        } 
 
        public NegativeNumberException(string message, Exception inner) 
            : base(message, inner) 
        { 
        } 
    } 
} 
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های سبه عنوان یک قرارداد باید به آخر نام کال ارث بری کرده است. Exceptionکنید کالس ایجاد شده توسط ما از کالس می مشاهده 2در خط 

 باشد.می اولین سازنده بدون پارامتر تعریف شود. آنهاسازنده برای  8اضافه شده و  Exceptionشوند کلمه می استثنایی که توسط کاربر تعریف

ا یکی پیغام خطا ر، کندمی سومین سازنده که دو آرگومان قبول کند.می دومین سازنده یک آرگومان از نوع رشته برای نمایش پیغام خطا قبول

خواهیم یک کالس استثناء خیلی می حال .شودمی استفادهبرای نشان دادن علت وقوع استثناء  که از آناست  innerنمایش داده و یکی بخش 

 کد زیر را وارد کنید:  Program.csدر فایل  سفارشی ایجاد کنیم.
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 using System; 
 
namespace NegativeNumberException 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            int firstNumber, secondNumber, difference; 
 
            Console.Write("Enter the first number: "); 
            firstNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
 
            Console.Write("Enter the second number: "); 
            secondNumber = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
 
            difference = firstNumber - secondNumber; 
 



   
   

 

000 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

            try 
            { 
                if (difference < 0) 
                { 
                    throw new NegativeNumberException(); 
                } 
            } 
            catch (NegativeNumberException error) 
            { 
                Console.WriteLine(error.Message); 
            } 
        } 
    } 
} 

Ente the first number: 10Enter the second number: 11 
The operation will result to a negative number. 

 .ایمردهکشود، ما به صورت دستی و برای خودمان یک استثناء ایجاد نمییک استثناء محسوب ای برنامه از آنجاییکه تولید یک عدد منفی در هیچ

 تست tryدر داخل بلوک  (.71کنیم )خط می ا محاسبهسپس تفاوت دو عدد ر (.77-73خطوط ) کندخواهیم که دو مقدار را وارد می ابتدا از کاربر

اگر یک عدد منفی بود سپس یک نمونه از کالس  (.07کنیم که آیا حاصل تفریق دو عدد، یک عدد منفی است )خط می

NegativeNumberException  بعد از ایجاد نمونه به وسیله بلوک  (.00کنیم )خط می ایجادcatch اداره و برای نشان داده پیغام خطا آن را 

 (.02-01کنیم )خطوط می

 Exception خواص

بنابراین خواص این کالس در دسترس سایر  کنند.می استثناء از آن ارث بریهای سکالسی است که سایر کال System.Exceptionکالس پایه 

 آمده است: ،استثناء وجود دارندهای سکه در همه کال Exceptionکالس  در جدول زیر برخی از خواص برجسته باشد.می استثناءهای سکال

 خواص توضیحات

 InnerException استثنایی که موجب تولید مشکل شده است

 Message دهدمی متنی که استثناء را شرح

 StackTrace برای تشخیص خطایی که باعث ایجاد مشکل شده است

 Messageخاصیت 

 به عنوان مثال به کد زیر توجه کنید: دهد که در مورد استثناء به وجود آمده توضیحاتی ارائه دهید.می اجازه این خاصیت به شما

int x = 1; 
int y = 0; 
int z; 
 
try 
{ 
    z = x / y; 
} 
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catch (Exception ex) 
{ 
    Console.WriteLine(ex.Message); 
} 

Attempted to divide by zero. 

 Exceptionبه این نکته توجه کنید که چون یک نمونه از کالس  اجرا شود. catchکنیم تا بلوک می یک عدد را بر صفر تقسیم عمدا  در مثال باال 

را به وسیله متد  Messageسپس محتویات خاصیت  استفاده کنیم. Messageتوانیم از خاصیت می بنابراین ،ایمکردهایجاد 

Console.WriteLine() استثناء از قبل تعریف شده های سهمه کال شود.می حال اگر برنامه را اجرا کنیم پیغام خطا نمایش داده کنیم.می چاپ

توانید از سربارگذاری سازنده کالس می اگر یک استثناء ایجاد کنید دارند. propertyپیغام خطاهای مرتبط با خودشان را در خاصیت نت دات در

Exception  کند، استفاده کنیدمی رشته که همان پیغام خطاست را دریافتکه یک: 

try 
{ 
    if (y == 0) 
    { 
        throw new DivideByZeroException("You cannot divide by zero. Sorry my friend."); 
    } 
    else 
    { 
        z = x / y; 
    } 
} 
catch (Exception e) 
{ 
    Console.WriteLine(e.Message); 
} 

You cannot divide by zero. Sorry my friend. 

 InnerException خاصیت 

خواهد یم به عنوان مثال فرض کنید که یک برنامه نویس شود.می از این خاصیت برای تشخیص خطایی که باعث ایجاد مشکل شده است استفاده

اولین کاری که باید انجام شود تبدیل نوع رشته به عدد  باشد یا نه؟می کاربر وارد شده است صحیحتشخیص دهد که آیا شماره حسابی که توسط 

 رخ FormatExceptionاگر عدد وارد شده توسط کاربر که از نوع رشته است را نتوانیم به درستی به نوع عدد تبدیل کنیم خطای  صحیح است.

به کاربر نشان  مانور بیشتری داد و استثناء رو مدیریت کرد و پیغام مناسب را  توانمی ،FormatExceptionبرای  chatchدر قسمت  دهد.می

 به کد زیر توجه کنید: داد.

using System; 
 
namespace InnerExceptionDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static int ProcessAccountNumber(string accountNumber) 
        { 
            try 
            { 
                return Convert.ToInt32(accountNumber); 
            } 
            catch (FormatException formatException) 
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            { 
                throw new Exception("Invalid Account Number.", formatException); 
            } 
        } 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.Write("Enter an account number: "); 
            string input = Console.ReadLine(); 
 
            try 
            { 
                int accountNumber = ProcessAccountNumber(input); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine("Current exception's message: {0}", ex.Message); 
                Console.WriteLine("Inner exception's message: {0}", ex.InnerException.Message); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Enter an account number: abcde 
Current exception's message: Invalid Account Number. 
Inner exception's message: Input string was not in a correct format. 

ای هکه همان رشت کندمی این متد یک آرگومان از نوع رشته قبول .ایمکردهتعریف  ()ProcessAccountNumberیک متد به نام  1-81در خطوط 

و رشته وارد شده  فراخوانی شده ()ProcessAccountNumberکنید متد می مشاهده 22همانطور که در خط  شود.می است که توسط کاربر وارد

شود چون ممکن است باعث ایجاد می قرار داده try( در داخل یک بلوک 22این خط کد )خط  شود.می توسط کاربر به عنوان آرگومان به آن ارسال

 یگری وجود دارد.د try…catchداخل متد دستور  در (.1خط ) شودمی بعد از اینکه متد فراخوانی شد برنامه به محل تعریف متد منتقل خطا شود.

اگر رشته نتواند به عدد تبدیل شود خطای  که رشته را به عدد تبدیل کرده و مقدار آن را برگشت دهیم. کنیممی سعی tryدر داخل بلوک 

FormatException  در نتیجه بلوک و رخ دادهcatch شود.می اجرا 

را به  FormatExceptionپیغام دلخواه به عنوان اولین پارامتر ورودی و ایجاد کرده و  Exceptionیک نمونه از کالس  catchدر داخل بلوک 

تابع اصلی  catch. بعد از اجرای این قسمت بالک کنیممی برای آن مشخص، است InnerExceptionعنوان پارامتر دوم که نشان دهنده یک 

 Messageشود و بعد از آن خاصیت می آن نمایش داده Messageجدید و خاصیت  Exceptionاجرا خواهد شد. در این بالک اول  21یعنی خط 

 شود.می نمایش داده InnerExceptionبه عنوان  ،ی که باعث اجرای این بالک شد استیاستثناء

 StackTraceخاصیت 

ه است. این طا رخ دادپشته خ متدهایتا بفهمید در کدام متد از  دهدمی به شما اجازه System.Exceptionدر کالس  StackTraceخاصیت 

توانید می دارای خطا است. با استفاده از این خاصیت Method1و اید صدا زده Method2را داخل  Method1خاصیت برای زمانی است که شما 

 به کد زیر دقت کنید: هم خطا رخ داده است. Method2آن در  و به دنبال  Method1بفمید که در 

using System; 
 
namespace StackTraceDemo 
{ 
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    class Program 
    { 
        static void Method1() 
        { 
            Method2(); 
        } 
 
        static void Method2() 
        { 
            Method3(); 
        } 
 
        static void Method3() 
         { 
               throw new Exception("Exception at Method3()"); 
          } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            try 
            { 
                Method1(); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.StackTrace); 
                Console.ReadKey(); 
            } 
        } 
    } 
} 

at StackTraceDemo.Program.Method3() in C:\StackTraceDemo\Program.cs:line 19 
at StackTraceDemo.Program.Method2() in C:\StackTraceDemo\Program.cs:line 14 
at StackTraceDemo.Program.Method1() in C:\StackTraceDemo\Program.cs:line 9 
at StackTraceDemo.Program.Main(String[] args) in C:\StackTraceDemo\Program.cs:line 26 

 به عنوان منبع خطا در اولین خط نشان داده شده است. Method3دهد. می فایل و متد و خِط دارای خطا را نشان ٬هر خط

 

 اشکال زدایی توسط ویژوال استودیو

را با استفاده از  تانبرنامهدستوری  خطاهایاگر  شود.می برنامه شما تشخیص دادههای فرایندی است که طی آن خطاها و باگ ،اشکال زدایی

 ویژوال استودیو و ویژوال کردن خطاهای منطقی و استثناءها در هنگام اجرای برنامه است. ، مرحله بعد پیداایدکردهبرطرف  Error Listپنجره 

توانید برنامه را در نقاط خاصی )دلخواه( متوقف کرده و می با استفاده از این ابزارها مدی برای اشکال زدایی هستند.آدارای ابزارهای کارشارپ سی

توان به صورت گام به گام و خط به می این کار را گیرند را مشاهده نمایید.می برنامه مورد استفاده قرارمقادیر هر یک از متغیرهایی را که توسط 

مشکالت مربوط را  ،دهیممی آینده توضیحهای ستوانید استثناء را چک کرده و از طریق راهنمای ویژوال استودیو که در درمی خط انجام داد.

 برطرف کرد.
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  (Breakpoints) نقطه انفصال

Breakpoints را در نقاط خاصی متوقف کنید. برای این کار تانبرنامهدهد که می به شما اجازه Breakpoints از کدتان که یرا در مکان 

 ابزارتوان در خطوط قابل اجرای کد قرار داد. به وسیله این می را فقط Breakpoints .دهیدمی قرار ،خواهید اطالعاتی در مورد آن کسب کنیدمی

(Breakpoints) متوقف کرده و سپس با استفاده از دیگر ابزارهای ویژوال استودیو آن را خطایابی کرد. به وسیله برنامه  موقتا  توان برنامه را می

ای زیر را در بگذارید. کده Breakpoints دهیم. یک برنامه کنسول ایجاد کرده و نام آن رامی را به شما آموزش Breakpointsزیر نحوه کار با 

 : برنامه وارد کنید

using System; 
 
namespace Breakpoints 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Line 1"); 
            Console.WriteLine("Line 2"); 
            Console.WriteLine("Line 3"); 
            Console.WriteLine("Line 4"); 
            Console.WriteLine("Line 5"); 
            Console.WriteLine("Line 6"); 
            Console.WriteLine("Line 7"); 
            Console.WriteLine("Line 8"); 
            Console.WriteLine("Line 9"); 
            Console.WriteLine("Line 10"); 
        } 
    } 
} 

  

 Breakpoints اضافه کردن

یک خط کد اجرایی را پیدا کرده و بر روی حاشیه خاکستری رنگ سمت چپ کد )شکل زیر( کلیک کنید. به عنوان ، Breakpoints برای اضافه کردن

 .اضافه کنیم  ()WriteLine دستوربه دومین  Breakpoints مثال اجازه دهید یک
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به آن  Breakpoints یک Breakpoints > Insert Breakpoint توان بر روی کد مورد نظر کلیک راست کرده و از مسیرمی همچنین

کافی است بر روی  Breakpoint کردنشود. برای پاک می است با رنگ قرمز نشان داده Breakpoint اضافه کنید. دستور یا خط کدی که دارای

توان می را انتخاب کنید. همچنین Delete Breakpoint گزینه Breakpoint است کلیک راست کرده و از مسیر Breakpoint کدی که دارای

 هایقسمتدر  Breakpoint توانید تعداد زیادیمی فشار داد. Breakpoint را برای فعال و غیر فعال کردن F9 بر روی کد مورد نظر دکمه

 .اضافه کنید Breakpoint هم یک ()WriteLine دستورمختلف کدتان قرار دهید. حال به هفتمین 
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کلیک  اجرا کنید و یا بر روی شکل  F5 به وسیله دکمه Debug برنامه را در حالت Breakpoint برای مشاهده عملکرد

 فلش سبزرنگ( که در) Debug تفاده از دکمه آبی مربع شکلی که بعد از دکمهرا با اس Debug توان حالتمی کنید. به این نکته توجه کنید که

Toolbar شود بعد از رسیدن به اولین می قرار دارد متوقف کرد. وقتی که برنامه اجراBreakpoint شودمی متوقف. 

 

  ()WriteLine دستورشوید که اولین می متوجه ،کنیدشوند. اگر به پنجره محیط کنسول نگاه می در این حالت کدهای قبل از دومین دستور اجرا

و تست کد  Breakpoint دهد که کد زرد رنگ متناظر با آن توسط برنامه اجرا شده است. برای ادامهمی اجرا شده است. فلش زرد رنگ نشان

 Continue گزینه Debug ستفاده کرد یا از مسیرا F5 توان از دکمهمی را فشار دهید. همچنین Toolbar رنگ واقع در نوار بعدی دوباره فلش سبز

 .را انتخاب کنید

 

شود. اگر به محیط کنسول نگاه کنید می مقصد Breakpointو  مبدأ Breakpoint باعث اجرای همه کدهای بین دو Breakpoint ادامه به

 BreakPoint به F5 م با هر بار فشار دادن دکمهشوند. فلش زرد رنگ همی اجرا Breakpoint قبل از هرهای طکنید که همه خمی مشاهده
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توانید می هم ها Breakpointشود. برای غیر فعال کردن موقتی می برنامه نیز خود به خود بسته ها BreakPoint رود. بعد از اتماممی بعدی های

غیر فعال با یک   Breakpoint.انجام دهیداین کار را  Breakpoints > Disable Breakpoint با کلیک راست بر روی هر دستور از مسیر

 سپسو  Breakpoint شود. برای فعال کردن مجدد آن بر روی دستور کلیک راست کرده و از منوی باز شده گزینهمی دایره توخالی نمایش داده

Enable Breakpoint یوس بر روی دستور دارااتوان با قرار دادن نشانگر ممی کنید. همچنینمی را انتخاب Breakpoint  آن را فعال یا غیر

 .فعال کرد

 قدم زدن در میان کدها

هر خط در برنامه مطلع شد. یک برنامه کنسول جدید ایجاد  تأثیرتوان خط به خط کدها را مورد بررسی قرار داد و از می BreakPointبا استفاده از 

 : کنید و کدهای زیر را در آن وارد نمایید

using System; 
 
namespace SteppingThroughCode 
{ 
    public class MyClass 
    { 
        public static void ShowMessage() 
        { 
            Console.WriteLine("Hello World!"); 
            Console.WriteLine("Have a nice day!"); 
        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Console.WriteLine("Line 1"); 
            Console.WriteLine("Line 2"); 
            Console.WriteLine("Line 3"); 
 
            MyClass.ShowMessage(); 
 
            for (int i = 0; i < 5; i++) 
            { 
                Console.WriteLine("Hi there!"); 
            } 
        } 
    } 
} 

 .( اضافه کنید71خط ) ()Main متددر ()WriteLine دستوربه اولین  Breakpointیک 
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 Stepو  Step Over ،Step Intoهای توانید در میان بخشهای مختلف کدتان با استفاده از گزینهمی به شما نشان دهیم که چگونه توانیممی

Out  .حالتدر  تانبرنامهقدم بزنید Debug  دکمهبه وسیله F5  اجرا کنید. برنامه در اولینBreakpoint توانیم چک می شود. اکنونمی متوقف

 .شروع کنیم Breakpointکردن کدهایمان را از این 

 

قرار دارند که به وسیله شکل زیر به شما نمایش داده  toolbarتوان تک تک بخشهای کدتان را تست کنید در می آنهادستوراتی که به وسیله 

 :اندشده
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برد. حال اگر به محیط کنسول می باعث اجرای خط جاری برنامه شده و سپس فلش زرد رنگ را به خط بعد Step Over  کلیک بر روی آیکون

 .اجرا شده است  ()WriteLine دستورد که اولین کنیمی نگاهی بیندازید مشاهده

 

 

را تا جایی ادامه دهید که به  Step Over آیکونشود. کلیک بر روی می باعث اجرای تمام کدها (Step Over آیکونبر روی  کلیک) تکرار این کار

 .برسید ()MyClass.ShowMessage خط
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برد( و جزئیاتی در می شود )شما را به محل تعریف متدمی دستور وارد متد انتخاب شده این.  کنیممی استفاده  Step Into دستورحال از 

 :داخل متد را یک به یک اجرا کنیدهای طسازد که خمی دهد و شما را قادرمی مورد آن در اختیار شما قرار

 

استفاده  . استفاده کرد Step Out توان از دستورمی بعدی متد بروید و برای خروج از متد همهای طبه خ Step Over دستوربا استفاده از 

 : (رود )شکل زیرمی باعث اجرای بخشهای باقیمانده متد شده و به محل فراخوانی متد Step Out دستوراز 
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شود و هم می اجراشود هم حلقه می شوید. با هر بار زدن این دکمه هم شرط تستمی forوارد حلقه  Step Overبا کلیک دوباره بر روی دکمه 

شوید. وارد شدن به کدها بدون دانستن می یابد. اگر شرط درست باشد شما وارد حلقه و اگر نادرست باشد وارد دستور بعدمی شمارنده افزایش

 .هیمدمی آموزش راشیء  و اعضای یک متغیرهافایده است. در درس بعد به شما نحوه به دست آوردن مقادیر بی  ،را تست کنید آنهااینکه چگونه 

 به دست آوردن مقادیر متغیرها

 از توانمی ذکر شد، قبال  و متغیرها را مورد بررسی قرار داد. همانطور که اشیاء  توان به قسمت کدنویسی رفته و مقدار و حاالتمی Debug در حالت

Breakpoint  دارای ابزارهایی شارپ سی کرد. ویژوال استودیو و ویژوالبرای جلوگیری موقت از اجرای برنامه و امتحان کردن کدهای آن استفاده

بگذارید. کد زیر  DebuggingTechniques برنامه کنسول ایجاد کنید و نام آن رایک دهند. می را نشانها هستند که به شما نحوه اجرای برنامه

 : را به برنامه اضافه کنید

using System; 
 
namespace DebuggingTechniques 
{ 
 
    public class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
 
        public Person() 
            : this("", "", 0) 
        { 
 
        } 
 
        public Person(string fn, string ln, int a) 
        { 
            FirstName = fn; 
            LastName = ln; 
            Age = a; 
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        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Person firstPerson = new Person("John", "Smith", 20); 
            Person secondPerson = new Person(); 
            string firstName; 
            string lastName; 
            int age; 
 
            firstName = "Mike"; 
            lastName = "Welsh"; 
            age = 30; 
 
            secondPerson.FirstName = firstName; 
            secondPerson.LastName = lastName; 
            secondPerson.Age = age; 
 
            Console.WriteLine("First Person Details: \n"); 
            Console.WriteLine("First Name: {0}", firstPerson.FirstName); 
            Console.WriteLine("Last Name:  {0}", firstPerson.LastName); 
            Console.WriteLine("Age:       {0}", firstPerson.Age); 
 
            Console.WriteLine("\nSecond Person Details: \n"); 
            Console.WriteLine("First Name: {0}", secondPerson.FirstName); 
            Console.WriteLine("Last Name:  {0}", secondPerson.LastName); 
            Console.WriteLine("Age:        {0}", secondPerson.Age); 
        } 
    } 
} 

First Person Details: 

 
First Name: John 
Last Name:  Smith 
Age:       20 

 
Second Person Details: 

 
First Name: Mike 
Last Name:  Welsh 
Age:        30 

را اشیاء  دهیم که چطور مقادیر موجود در متغیرها ومی اضافه کنید. حال به شما نشان ()Main به اولین خط کد در متد Break point یک

یا متغیر  ءوس را بر روی هر شیاشود نشانگر ممی متوقف Breakpoint برنامه در اولین اجرا کنید. Debug برنامه را در حالت .مشاهده کنید

 .باشدمی یا متغیرشیء  شود که شامل نام و مقدار موجود در آنمی که ببرید یک پنجره کوچک ظاهر
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تهی است، چون هنوز هیچ مقداری به آن اختصاص داده نشده است. خط زرد رنگ هنوز اجرا نشده است. در  firstPerson شیمقدار جاری 

کنید. با کلیک بر روی این آیکون پنجره کوچک دیگر به می یک آیکون سنجاق مانند مشاهده ،داده شده است پنجره کوچکی که با فلش نشان

وی کافیست بار دیگر بر ر ،برای اینکه پنجره کوچک دوباره به صورت عادی برگردد و به صورت خودکار مخفی شود. شودنمیصورت خودکار بسته 

لسله از قبیل س آنهابر روی یک نوع یا یک کالس قرار دهید )متوقف کنید(، جزییاتی در مورد ای هوس را برای لحظاآیکون مذکور کلیک کنید. اگر م

 .کنیدمی مراتب وراثت را مشاهده
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به خط بعد برود. از آنجاییکه خط کد قبل اجرا شده است، کلیک کرده تا کد جاری اجرا شود و فلش زرد رنگ  Step Over بر روی آیکون

firstPerson  گر مشودمی دهی اولیهمقدار اشسازندهبه وسیله یک پنجره  ،قرار دهیدای هبرای لحظ firstPersonشیء  وس را بر رویا. ا

+ در سمت چپ آن مشاهده خواهید کرد که  که شامل مقادیر و نام کامل کالس آن است. همچنین یک آیکون (DataTip )پنجره شودمی ظاهر

 .نمایش داده خواهد شد آنهاجاری و مقادیر مربوط به شیء  با کلیک بر روی آن همه خواص و فیلدهای

 

کنید که با کلیک بر روی آن تمام محتویات یک متغیر حتی اگر بزرگ باشد به می مشاهده ءهمچنین آیکون یک ذره بین را در کنار برخی از اعضا

 (:شکل زیر) شدشما نشان داده خواهد 

 

 

 John کلیک کنید و آن را از FirstName فیلدرا تغییر داد. به عنوان مثال بر روی مقدار  آنهاتوان می DataTip با کلیک بر روی مقادیر در پنجره

 .را فشار دهید Enter داده و سپس کلیدتغییر  Joseph به
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 Locals پنجره

شاهده م ،گیرندمی را که به وسیله برنامه مورد استفاده قراراشیاء  توانید همه مقادیر مربوط به متغیرها ومی مکانی است که در آن ،Locals پنجره

شود. مکان این پنجره همانطور که در شکل می نمایش داده ،کنیدمی اجرا Debug این پنجره به صورت خودکار وقتی که برنامه را در حالت .کنید

بر  ،رسیدمی ()WriteLine زیر نمایش داده شده است در قسمت پایین سمت چپ محیط ویژوال استودیو قرار دارد. تا وقتی که به اولین دستور

 :نگاه کنید ،ه استکه با فلش نشان داده شد Locals کلیک کنید. حال به پنجره Step Over روی آیکون

 

 Type و Name ،Valueهای ماین پنجره شامل سه ستون به نا .کنیدمی مشاهده ،رااند لیستی از همه متغیرهایی که مورد استفاده قرار گرفته

شان ن آنهاالس و مقادیر قرار دارد که با کلیک بر روی آن اعضای ک آنهایک آیکون + در سمت چپ نام  هاکالسباشد. برای انواع پیچیده مانند می

 .را تغییر داد آنها Locals توان با دو بار کلیک کردن بر روی مقادیر متغیرها در پنجرهمی شود.می داده

 Watch پنجره

دو متغیر مقداری را به وسیله  ،دهدمی این پنجره حتی به شما اجازه .دهدمی را آنهااجازه تایپ نام متغیرها و مشاهده مقادیر  Watch پنجره

 .قرار دارد Locals کنید در کنار پنجرهمی کنید. این پنجره همانطور که در شکل مشاهده…عملگرهای ریاضی با هم جمع یا 
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 با این کار مقدار متغیر در ستون .را فشار دهید Enter تایپ کرده و سپس کلید Name نام متغیری که مد نظرتان است را در ستون توانیدمی

Value توانید به عنوان مثال در ستونمی نمایش داده خواهد شد. همچنین Name  یک مقدار ثابت را با مقدار یک متغیر که در برنامه وجود دارد

 .جمع کرده و نتیجه را مشاهده کنید

 (Collections)ها مجموعه

که  ،کنندمی ارث بری System.Array از کالس مجردها آرایه دهند.می اجازه ذخیره چندین مقدار از یک نوع رابه ما ها یاد گرفتیم که آرایه قبال  

دارای طول ثابتی هستند شارپ سی ساده درهای آرایه باشد.می مانند طول آرایهای هسادهای این کالس دارای خواص و متدهایی برای کار با داده

گزینه بهتری برای جایگزین نت دات توانید طول یک آرایه خاص را افزایش یا کاهش دهید.نمیشوند و شما می دهی که یک بار تعریف و مقدار

به عنوان مثال  قرار دارند. System.Collectionsهستند که در فضای نام  هاییرابطو  هاکالس ،آنهادهد و بیشتر می پیشنهادها کردن با آرایه

دهد که طول آن را به صورت پویا تغییر داده یا یک می رفتاری شبیه به یک آرایه معمولی دارد با این تفاوت که به شما اجازه ArrayListکالس 

از ای هبرید که چگونه یک کالس که شامل مجموعمی پی  دردرس بعد عنصر را در طول اجرای برنامه به آن اضافه کرده و یا از آن حذف نمایید.

 و متدها ایجاد کنیم.ها اجرا کردن و یا ارث بری از رابط به وسیله اشیاء است را

 ArrayListکالس 

در مثال زیر به  دهد.می مختلف، و توانایی حذف و اضافه عناصر آرایه در هر لحظه راای هبه شما اجازه ذخیره مقادیر انواع داد ArrayListکالس 

 آمده است. ArrayListسادگی کاربرد کالس 

using System; 
using System.Collections; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        ArrayList myArray = new ArrayList(); 
 
        myArray.Add("John"); 
        myArray.Add(5); 
        myArray.Add(true); 
        myArray.Add(3.65); 
        myArray.Add('R'); 
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        foreach (object element in myArray) 
        { 
            Console.WriteLine(element.ToString()); 
        } 
    } 
} 

John 
5 
true 
3.65 
R 

همانطور که در مثال  (.2خط ) کنیمرا وارد  System.Collectionsفضای نام ، ابتدا باید در قسمت فضاهای نامی ،برای استفاده از این کالس

 از آنجاییکه استفاده کنیم. ()Addبرای اضافه کردن یک عنصر به آرایه باید از متد  کنیم.می ایجاد ArrayListکنید یک نمونه از کالس می مشاهده

به آن ارسال کرد چون ای هتوان مقادیری از هر نوع دادمی کند بنابراینمی قبول objectآرگومانی از نوع  ArrayListایجاد شده از کالس شیء 

مختلف پنج مقدار از پنج نوع ای هحال برای نمایش توانایی این کالس در نگهداری انواع داد کند.می ارث بری objectاز شارپ سی هر چیز در

ای هدارای انواع داد ArrayListچون کالس  خوانیم.می foreachسپس همه مقادیر را با استفاده از دستور  کنیم.می مختلف داده را به آن اضافه

تواند هر نوع می که objectلذا برای این کار باید از نوع  خاص برای خواندن مقادیر استفاده کنیم.ای هتوانیم از یک نوع دادنمیمختلفی است 

به این نکته توجه کنید  .ایمکردهبرای نشان دادن مقادیر استفاده  ()ToStringدر داخل حلقه از متد  در خود ذخیره کند استفاده نمود.ای هداد

را اعضاء  برای دسترسی به هر یک از forکد زیر نحوه استفاده از حلقه  توانید از طریق اندیس آن قدام نمایید.می که برای دسترسی به هر عنصر

 دهد.می نشان

for (int i = 0; i < myArray.Count; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(myArray[i].ToString()); 
} 

شیء  آرایه معمولی است و کار آن شمارش تعداد عناصر Lengthاین خاصیت درست شبیه به خاصیت  در کد باال توجه کنید. Countبه خاصیت 

ArrayList یگر نکته د دست یافت. اندیسشانتوان به هر یک از عناصر با استفاده از می ،در کد باال همانطور که نشان داده شده است باشد.می

توانید با استفاده از یک سازنده سربارگذاری می به عنوان مثال شما یک ظرفیت ابتدایی بدهید. ArrayListتوانید به کالس می این است که شما

 .عنصر باشد 2تواند دارای می ArrayListشیء  شده نشان دهید که یک

ArrayList myArray = new ArrayList(5); 

به وسیله مقادیر پر  آنهامکاگر همه  اضافه کنید. آنهایکی دیگر به  ()Addتوانید با استفاده از متد می آورد و شمامی مکان خالی به وجود 2کد باال 

سازنده های یکی دیگر از نسخه آن تغییر داد. Capacityرا با استفاده از تغییر خاصیت  ArrayListایجاد شده از کالس شیء  توان سایزمی شوند

بنابراین شما یک  است.شیء  مثالی از این  System.Array کند.می کند را قبولمی را اجرا Icollectionشیئی که رابط  ArrayListکالس 

 شوند.می کپی ArrayListشیء  رکنید و مقادیر آن آرایه دمی آرایه را به سازنده ارسال

object[] array = {"John", 5, true, 3.65, 'R' }; 
 
ArrayList myArray = new ArrayList(array); 



   
   

 

012 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

که مطابق مقدار یک عنصر در آرایه است شیء  یک ()Removeمتد  عناصر را پاک کرد. ArrayListکالس  ()Removeتفاده از متد اسبا  توانمی

 ،اگر عنصری را که مکانی غیر از مکان آخر آرایه باشد حذف کنید کند.می این متد به محض رسیدن به مقدار مورد نظر آن را حذف کند.می را قبول

کنید، می را حذف 8عنصر است و شما عنصر  2دارای آرایه ای  به این معنی که فرض کنید .کنندمی بقیه عناصر بعد از آن عنصر مکان خود را تنظیم

 به تکه کد زیر توجه کنید:. شودمی پر 2توسط عنصر  1و جای عنصر  1این صورت جای خالی این عنصر توسط عنصر در 

using System; 
using System.Collections; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        ArrayList myArray = new ArrayList(); 
 
        myArray.Add("John"); 
        myArray.Add(5); 
        myArray.Add(true); 
        myArray.Add(3.65); 
        myArray.Add('R'); 
 
        for (int i = 0; i < myArray.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("myArray[{0}] = {1}", i, myArray[i]); 
        } 
 
        //Remove element number 1 
        myArray.Remove(5); 
 
        Console.WriteLine("\nAfter removing myArray[1] (The value 5)...\n"); 
 
        for (int i = 0; i < myArray.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("myArray[{0}] = {1}", i, myArray[i]); 
        } 
    } 
} 

myArray[0] = John 
myArray[1] = 5 
myArray[2] = True 
myArray[3] = 3.65 
myArray[4] = R 
 
After removing myArray[1] (The value 5)... 
 
myArray[0] = John 
myArray[1] = True 
myArray[2] = 3.65 
myArray[3] = R 

بنابراین عنصر  دهند.می همه عناصر متوالی در آرایه باال مکان خود را تغییر ،ایمکردهرا حذف  myArray[1]از آنجاییکه در مثال باال مقدار عنصر 

myArray[2]  جایmyArray[1] ، عنصرmyArray[3]  جایmyArray[2]  توانید با استفاده از متدمی شما همچنین گیرد.می را …و 

RemoveAt() خواهید می کند و آن اندیس عنصری است کهمی این متد یک پارامتر قبول و آن را حذف نمایید. به اندیس آرایه خاصی دست یافته

 از آرایه حذف کنید.
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 حذف و اضافه کردن چند آیتم

 تواندمی ()AddRangeمتد  به آن اضافه نمود. را از آرایه حذف یاآیتم  چندین ()RemoveRangeو  ()AddRangeبا استفاده از متدهای  توانمی

 اضافه کند. ArrayListشیء  را به آنهااز چند مقدار را گرقته و آرایه ای 

ArrayList myArray = new ArrayList(); 
 
myArray.Add(1); 
myArray.Add(2); 
 
int[] numbers = { 3, 4, 5 }; 
 
myArray.AddRange(numbers); 
 
foreach(object element in myArray) 
{ 
    Console.WriteLine(element); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 

 کند، اندیس عنصری که فرایند حذف از آن شروعمی این متد دو پارامتر قبول متفاوت است. ()AddRangeبا متد  کامال   ()RemoveRangeمتد 

 را حذف کنید باید تکه کد زیر را بنویسید: 2تا  2بخواهید عناصر به عنوان مثال اگر  خواهیم حذف کنیم.می شود و تعداد عناصری کهمی

myArray.RemoveRange(2, 5); 

 جستجوی مقادیر

را شیء  این متد یک آرگومان از نوع توان چک کرد که آیا یک مقدار خاص در داخل آرایه وجود دارد یا خیر.می ()Containsبا استفاده از متد 

گر  برای تشخیص  ()LastIndexOfو  ()IndexOfاز متدهای  گرداند،می را بر trueر را در داخل لیست عناصر پیدا کند یک مقدا قبول کرده و ا

متد  گرداند.می اندیس اولین محل وقوع یک مقدار خاص را بر ()IndexOfمتد  شود.می اندیس یک مقدار خاص استفاده

LastIndexOf()  را بر 8مقدار  ،هر دو متد، در صورتیکه مقدار مورد نظر را پیدا نکنند گرداند.می ا براندیس آخرین محل وقوع یک مقدار خاص ر 

یک عنصر در داخل  یالبته این متد برای جستجو توان برای جستجوی یک مقدار استفاده نمود.می هم ()BinarySearchمتد از  گردانند.می

 تعداد زیادی از عناصر مناسب است.

 ArrayListمرتب سازی مقادیر 

اگر از  شوند.می اعداد از بزرگ به کوچک و رشته بر اساس حروف الفبا مرتب توان مقادیر یک آرایه را مرتب نمود.می ()Sortبا استفاده از متد 

قرار  ArrayListرا در داخل  intتوان یک رشته و یک عدد از نوع نمیبه عنوان مثال  شوند.می این متد استفاده کنید همه اجزا با هم مقایسه

در درس آینده یاد خواهید گرفت که چگونه از یک مقایسه گر سفارشی برای مرتب کردن عناصر استفاده  مرتب نمود. ()Sortرا با متد  آنهاداد و 

 نمود.
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 ایجاد یک کلکسیون

های سایجاد کرد که شامل چندین نمونه از کالتوان کالسی می دهد. به عنوان مثالمی راها به شما توانایی ایجاد کلکسیونی از کالس شارپسی

 به مثال زیر توجه کنید: باشد.می از کلکسیون را داراها نمونه  دیگر باشد. این کالس خصوصیاتی مانند حذف و اضافه

using System.Collections; 
 
public class Animal 
{ 
    public string Name   { get; set; } 
    public int    Age    { get; set; } 
    public double Height { get; set; } 
 
    public Animal(string name, int age, double height) 
    { 
        Name   = name; 
        Age    = age; 
        Height = height; 
    } 
} 
 
public class Animals : CollectionBase 
{ 
    public void Add(Animal newAnimal) 
    { 
        List.Add(newAnimal); 
    } 
 
    public void Remove(Animal oldAnimal) 
    { 
        List.Remove(oldAnimal); 
    } 
} 

دومین کالس، کلکسیون  است که یک عنصر از کلکسیون کالسمان است. Animalاولین کالس، کالس  در مثال باال دو کالس تعریف شده است.

، کالسمان از کالس هاکلکسیونبرای استفاده بهتر از کاربرد  باشد.می Animalاز اشیاء کالس ای هکالسمان است که شامل مجموع

CollectionBase کند. به این نکته توجه کنید که فضای نام می ارث بریSystem.Collections .را قسمت تعریف فضاهای نامی وارد کنید 

باشد. می دهد،می از اشیاء را در خود جایای هکه مجموع Listو خاصیت  ()Removeو  ()Addدارای متدهایی مانند  CollectionBaseکالس 

کنند می یک شیء قبول Listو متد مربوطه استفاده نمود. متدهای خاصیت  Listتوان از خاصیت می برای حذف یا اضافه کردن اشیاء به سادگی

نتیجه را تبدیل و سپس آن را به کاربر  castکنیم الزم است که ابتدا با استفاده از عمل می وقتی که یک ایندکسر تعریف بنابراین کالس.نه یک 

 برگشت دهیم.

public Animal this[int index] 
{ 
   get { return (Animal)List[index]; } 
   set { List[index] = value; } 
} 

کند می قبولشیء  ،Listتوانیم به هر یک از اشیاء کلکسیون بوسیله اندیس مکانشان دسترسی یابیم. از آنجاییکه خاصیت می کد باال با استفاده از

 به برنامه زیر توجه کنید: کنیم.  تبدیل Animalرا به اشیاء  آنها castالزم است که با استفاده از عمل 
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public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Animals animalCollection = new Animals(); 
 
        animalCollection.Add(new Animal("Jack" , 10, 100)); 
        animalCollection.Add(new Animal("Sussy", 5 , 10)); 
        animalCollection.Add(new Animal("Frank", 3 , 5)); 
 
        for (int i = 0; i < animalCollection.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine("Animal  {0}"  , i + 1); 
            Console.WriteLine("Name:   {0}"  , animalCollection[i].Name); 
            Console.WriteLine("Age:    {0}"  , animalCollection[i].Age); 
            Console.WriteLine("Height: {0}\n", animalCollection[i].Height); 
        } 
    } 
} 

Animal 1 
Name: Jack 
Age: 10 
Height: 100 
 
Animal 2 
Name: Sussy 
Age: 5 
Height: 10 
 
Animal 3 
Name: Frank 
Age: 3 
Height: 5 

سپس با  .ایمکردهاضافه  ()Addو سپس سه نمونه به آن با استفاده از متد  Animals(animalCollection)در برنامه باال یک نمونه از کالس 

ک حلقه یاین کار را با استفاده از  دست یافت. آنهاتوان با استفاده از اندیس به می که ،ایمدادهگردش در میان عناصر با استفاده از یک حلقه نشان 

foreach توان انجام داد:می هم 

foreach (Animal animal in animalCollection) 
{ 
 
} 

بدون ایجاد کالسی که از کالس پایه ، شوید، که راهی آسان برای ایجاد کلکسیونی از هر نوعمی آشناها  genericدر درس آینده با 

CollectionBase ،باشد.می ارث بری کند 

 ساخت دیکشنری

( keyتوانید به هر عنصر با استفاده از یک کلید )می مشتق شود. با این روش شما DictionaryBaseیک کالس ایجاد کرد که از کالس  توانمی

های م( وابسته به خود هستند. برای فراخوانی هر یک از آیتvalueاز نوع رشته است( دسترسی یابید. این کلیدها دارای یک مقدار ) معموال  )که 

 به کد زیر توجه کنید: کنیم نه از اندیس آن.می دیکشنری از کلید آن استفاده

using System.Collections; 1 
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public class Animal 
{ 
    public string Name   { get; set; } 
    public int    Age    { get; set; } 
    public double Height { get; set; } 
 
    public Animal(string name, int age, double height) 
    { 
        Name   = name; 
        Age    = age; 
        Height = height; 
    } 
} 
 
public class Animals : DictionaryBase 
{ 
    public void Add(string key, Animal newAnimal) 
    { 
        Dictionary.Add(key, newAnimal); 
    } 
 
    public void Remove(string key) 
    { 
        Dictionary.Remove(key); 
    } 
 
    public Animal this[string key] 
    { 
        get { return (Animal)Dictionary[key]; } 
        set { Dictionary[key] = value; } 
    } 
} 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

(. سپس یک کالس به نام 8-82خطوط ) بگیردکه قرار است در کالس دیکشنری مورد استفاده قرار  ایمکردهتعریف  Animalیک کالس به نام 

Animals نام یکی از کالسمی ایجاد( ها کنیمAnimal  و دیگریAnimals )که از کالس  استDictionaryBase توان می کند. حالمی ارث بری

خواهیم به می که Animal ءبه یک کلید از نوع رشته و یک شی ()Addدیکشنری تعریف کرد. متد های یمتدهایی برای حذف و اضافه ورود

 برای اضافه کردن یک ورودی به دیکشنری استفاده DictionaryBaseکالس  Dictionaryاحتیاج دارد. از خاصیت  ،دیکشنری اضافه کنیم

ها مبرای حذف آیت Dictionaryخواهیم حذف کنیم نیاز دارد. در این متد هم از خاصیت می که ایایشیء  فقط به کلید ()Removeمتد . کنیممی

ن داجازه بدهید برای نشان دا کند.می یک کلید از نوع رشته قبول ،intکه به جای یک مقدار  ایمکردهکنیم. ما یک ایندکسر تعریف می استفاده

 کالس دیکشنری مان یک کالس ایجاد کنیم.های یتوانای

using System; 
 
namespace DictionariesDemo 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            Animals animalDictionary = new Animals(); 
 
            animalDictionary.Add("Animal1", new Animal("John" , 10, 100)); 
            animalDictionary.Add("Animal2", new Animal("Sussy", 5 , 10)); 
            animalDictionary.Add("Animal3", new Animal("Frank", 3 , 5)); 
            animalDictionary.Add("Animal4", new Animal("Mark"  , 7 , 15)); 
 
            Console.WriteLine("Accessing entries by their keys"); 
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            for (int i = 0; i < animalDictionary.Count; i++) 
            { 
                Console.WriteLine(animalDictionary["Animal" + (i + 1)].Name); 
            } 
 
            animalDictionary.Remove("Animal3"); 
            Console.WriteLine("\nFrank was removed from the dictionary."); 
 
            Console.WriteLine("\nIterating using foreach loop."); 
            foreach (DictionaryEntry animal in animalDictionary) 
            { 
                Console.WriteLine((animal.Value as Animal).Name); 
            } 
        } 
    } 
} 

Accessing entries by their keys 
John 
Sussy 
Frank 
Mark 
 
Frank was removed from the dictionary. 
 
Iterating using foreach loop. 
John 
Mark 
Sussy 

کنیم. می را به آن اضافه آنهاو کلیدهای مربوط به  Animalکنیم. سپس چند نمونه از کالس می ایجاد Animalsیک نمونه جدید از کالس دیکشنری 

دست  ،به هر یک از ورودی با استفاده از کلیدشان که حکم اندیس دارد forتوانیم با استفاده از حلقه می کنیدمی همانطور که در مثال باال مشاهده

. و بعد مقادیر را با استفاده از یک حلقه ایمکردهسومین ورودی دیکشنری را با استفاده از کلیدش حذف  ()Removeیابیم. سپس با استفاده از متد 

foreach م. شما باید به یک تفاوت توجه کنید. ما از کنیمی خوانیم و چاپمیDictionaryEntry  آیتم  چون هر ایمکردهبه عنوان نوع استفاده

قرار دارد. این مقدار را با استفاده از عمل  Value ،DictionaryEntryواقعی در داخل خاصیت شیء  یک نوع دارد. dictionaryدر کالس 

cast کنیم.می به نوع مناسب تبدیل 

Hashtable  شارپسیدر 

شود که بخواهید اطالعات را بر اساس کلید/مقدار ذخیره کنید. به عنوان مثال نام دانش آموز و نمره او در می زمانی استفاده Hashtableاز 

در   کدنویسی رفته وبه محیط  F7یک پروژه جدید ایجاد کنید. با زدن دکمه  دهد.می به شما اجازه تلفیق متن و عدد را Hashtable امتحان.

 قسمت تعریف فضای نام، فضای نام زیر را وارد کنید: باالی کدها و در

using System.Collections; 

Hashtable  در این فضای نام قرار دارد. کد زیر را هم در داخل متدMain() .وارد کنید 

Hashtable students = new Hashtable(); 
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وجود دارد. این دو روش در زیر نشان داده   Hashtableبه ها کند. دو راه برای اضافه کردن دادهمی ایجاد studentsکد باال یک شئ به نام 

 :اندشده

students["Jenny"] = 87; 
students["Peter"] = "No Score"; 
students["Mary Jane"] = 64; 
students["Azhar"] = 79; 

 یا

students.Add("Jenny", 87); 
students.Add("Peter", "No Score"); 
students.Add("Mary Jane", 64); 
students.Add("Azhar", 79); 

 در روش اول از براکت استفاده شده است:

students["Jenny"] = 87; 

نویسید. به این می مقدار کلید راباشد. سپس بعد از عالمت مساوی می ”jenny“کنید. که در این مورد خاص می کلید را تایپها تدر داخل براک

روش دوم مقادیر یا استفاده از متد  در باشد.می دار متنیقکه دارای م Peterجزء  نکته توجه کنید که سه ورودی باال دارای مقدار عددی بوده به

Add()  درHashtable شوند:می ذخیره 

students.Add("Jenny", 87); 

 ()Addنویسید. تفاوتی بین این دو وجود دارد. اگر از متد می نام کلید سپس کاما و بعد از کاما مقدار کلید راابتدا ، ()Addدر بین دو پرانتز 

 شود.می توانید از کلیدهای مشابه استفاده کنید. اما هنگام استفاده از براکتنمیاستفاده کنید 

 دهد:می پیغام خطا

students.Add("Jenny", 87); 
students.Add("Jenny", 35); 

 دهد:نمیپیغام خطا 

students["Jenny"] = 87; 
students["Jenny"] = 35; 

 حال در زیر شئ ایجاد شده کدهای زیر را هم اضافه کنید:

Hashtable students = new Hashtable(); 
students["Jenny"] = 87; 
students["Peter"] = "No Score"; 
students["Mary Jane"] = 64; 
students["Azhar"] = 79; 
 
foreach (DictionaryEntry child in students) 
{ 
    Console.WriteLine("student: " + child.Key + " , Score: " + child.Value); 
} 
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 :ایمکردهتوجه کنید. در داخل پرانتزها از دستور زیر استفاده  foreachقبل از اجرای کد به حلقه 

DictionaryEntry child 

از این نوع در شیء  با استفاده از یکشارپ سی کند.می باشد ایجادمی DictionaryEntryرا که نوع آن یک  childکد باال یک متغیر به نام 

 دهیم.می نشان listboxرا در داخل کنترل  کلیدهادر مثال فوق مقادیر و  دهد.می را برگشت کلیدها، مقادیر و Hashtableهنگام کار با 

"student: " + child.Key + " , Score: " + child.Value 

خاصیتی است که  Valueخاصیتی است که نام کلید و  Keyشود. می ظاهر IntelliSense، (child)بعد از نوشتن نام متغیرمان در این مثال 

 است:دهد. نتیجه اجرای برنامه به صورت زیر می مقدار کلید را برگشت

student: Mary Jane , Score:64 
student: Jenny , Score:87 
student: Peter , Score: "No Score" 
student: Azhar , Score: 79 

 مانند زیر: اضافه و یا از آن کم کنید. Hashtableبه  هاییآیتم ()Removeو  ()Addبا استفاده از متدهای  یدتوانمی (Listهمانند یک لیست )

students.Remove("Peter"); 

 توان حذف نمود.می راآیتم  یک، بینید با استفاده از نام کلید، نه مقدارمی همانطور که

 Enumerable و Enumerator انواع

به  تردقیقخواهیم کمی می کردیم. در این درسمی عناصر یک آرایه را پیمایش foreachقبلی دیدید که چگونه با استفاده از حلقه های سدر در

ابلیت در گیرید که چطور از این قمی قرار گیرند. همچنین یاد پیمایشتوانند توسط این حلقه مورد می آنهانگاه کنیم و ببینیم که چرا ها قضیه آرایه

 .استفاده کنید ،ایدکه خودتان تعریف کرده هاییکالس

 foreach استفاده از حلقه

را  آنهادهد که مقادیر می کنید، این حلقه تک تک اعضای آرایه را به شما ارائه داده و اجازهمی در یک آرایه استفاده foreach وقتی که از حلقه

مقادیر عناصر آن را چاپ   foreachخواهیم با استفاده از حلقهمی مشاهده کنید. به عنوان مثال در زیر یک آرایه با چهار عنصر تعریف شده است و

 : کنیم

int[] number = { 10, 11, 12, 13 };  
foreach (int item in number)  
Console.WriteLine("Item value: {0}", item); 

Item value: 10 
Item value: 11 
Item value: 12 
Item value: 13 
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د. این کنمی شمارنده( تولید) enumerator نامکنیم؟ چون آرایه به محض درخواست، یک شیء به می استفادهها اما چرا از این حلقه برای آرایه

داند و بعد از برگرداندن اولین عنصر موقعیت می ترتیب عناصر آرایه را Enumerator .یک به یک و به ترتیب برگرداند تواند عناصر آرایه رامی شیء

یک راه  ،هستند (enumerator) شمارندهکه دارای شئ  برای انواعی .گرداندمی خود را حفظ کرده و در درخواست بعدی عنصر بعدی آرایه را بر

کنند نوع می است. به انواعی که این متد را پیاده سازی ()GetEnumerator برای به دست آوردن این شئ وجود دارد و آن استفاده از متد

 (enumerable) کار با انواع شمارش پذیربرای  foreach از حلقه .گویند. آرایه یک نوع شمارش پذیر استمی enumerable شمارش پذیر یا

 : شودمی دهیم تا عناصر آن را شمارش کند، مراحل زیر طیمی شود. وقتی که یک نوع شمارش پذیر به این حلقهمی استفاده

 شئ ابتدا enumerator متد فراخوانی با را GetEnumerator() آوردمی دست به.  

 از راآیتم  هر enumerator (.تغییر قابل نهکند )می دسترس قابل شما برای را آن و کرده درخواست 

 IEnumerable و IEnumerator هایطراب

 هاکالسکه توسط  IEnumerable وجود. کنندمی این دو رابط رو پیاده سازی ،هستند Collection که به نحوی شامل یک هاییکالستمامی 

استفاده  توان بامی به همین دلیل دقیقا  بصورت ضمنی و توکار بشود شیء را پیمایش کرد.  ،کهدهد می شود به کالس این امکان رامی پیاده سازی

 شود. رابطمی پیاده سازی System.Array توسط کالس IEnumerable یک آرایه را پیمایش کرد، چون که رابط foreach از حلقه

IEnumerator در سطح پایین تری از یک IEnumerable برگشت  ارجای بدنه متد اشیایی رتوان در همی ا استفاده از این رابطقرار دارد. ب

  .برگشت دهیم اک آرایه بریزیم و بعد آن آرایه ردر ی مثال  ابتدا نتایج را  ،بدون اینکه مجبور باشیم ،دهیم

 IEnumerator رابط

 و یک خاصیت به نام ()Reset و ()MoveNext متدکند که دارای دو می را پیاده سازی IEnumerator رابط (enumerator) شمارندهیک 

Current خاصیتباشد. می Current خواندن. این خاصیت یک خاصیت فقط گرداندمی عنصر جاری یک مجموعه را بر (read-only)  است و

 منتقل بعدی در مجموعه به آیتمآیتم  متدی است که، مکان شمارنده را از یک، ()MoveNext متد .باشدمی object چیزی که برمی گرداند از نوع

دهد که آیا مکان دیگری برای خواندن در دسترس است یا به انتهای مجموعه رسیده می که نشان ،گرداندمی کند. این متد یک مقدار بولی را برمی

آیتم  قبل از اولین ،د. مکان اولیه شمارندهگردانمی را بر false و در غیر اینصورت مقدار true است. اگر مکان جدیدی وجود داشته باشد مقدار

متدی برای برگرداندن  ،()Reset متد .فراخوانی شود Current باید قبل از اولین دسترسی خاصیت ()MoveNext مجموعه است، بنابراین

 شمارندهبا در اختیار داشتن یک . اولیه مجموعه را برمی گرداند مکانبه تعبیری دیگر، . اولیه خود قبل از جابجایی است مکانشمارنده به 

(enumerator) شما قادر خواهید بود که حلقه foreach  را شبیه سازی کرده و عناصر یک مجموعه را با استفاده ازمتدMoveNext() و خاصیت 

Current برای درک بهتر عملکرد دو متد و خاصیت مذکور به شکل و کد زیر توجه کنید کنید. پیمایش : 
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int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 }; 
 
IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator(); 
IEnumerator1.MoveNext(); 
int i = (int)IEnumerator1.Current; 
 
Console.WriteLine(i.ToString()); 

11 

 متدکند، سپس با فراخوانی می نوع شمارش پذیر تبدیلرا به  numbers آرایه ()GetEnumerator کنید متدمی همانطور که در کد باال مشاهده

MoveNext() ، به عنوان عنصر جاری ،که اولین عضو آرایه است 72عدد (Current) خواهید عدد می شود. حال فرض کنید که شمامی بر گردانده

 : را سه با فراخوانی کنید ()MoveNext را چاپ کنید، برای این کار باید متد 70

int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 }; 
 
IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator(); 
 
IEnumerator1.MoveNext(); 
IEnumerator1.MoveNext(); 
IEnumerator1.MoveNext(); 
 
int i = (int)IEnumerator1.Current; 
 
Console.WriteLine(i.ToString()); 

12 

 به صورت خودکار انجام foreach هستند، بنابراین کد زیر روش دستی کاری است که حلقه (enumerable) شمارش از انواع قابلها آرایه

  :کندمی تولید foreach کدی شبیه به کد زیر را در هنگام نوشتن دستور #C دهد. در حقیقت کامپایلرمی

using System; 
using System.Collections; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 }; 
 
        IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator(); 
 
        while (IEnumerator1.MoveNext()) 
        { 
            int i = (int)IEnumerator1.Current; 
            Console.WriteLine("{0}", i); 
        } 
    } 
} 

10 
11 
12 
13 
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 IEnumerable رابط

فقط یک عضو دارد  IEnumerable را پیاده سازی کند. رابط IEnumerable کالسی است که رابط، (enumerable) یک کالس قابل شمارش

است. این رابط در واقع کالس  IEnumberator رابطباشد و پارامتر برگشتی این متد از نوع همان می ()GetEnumerator متدو آن عضو هم 

 : فرم کلی بصورت زیر است .را در مورد کالسمان بکار ببریم foreach کند تا بتوانیم حلقهمی ما را قابل پیمایش

using System.Collections; 
 
class MyClass : IEnumerable 
{ 
    public IEnumerator GetEnumerator  
    {  
        ...  
    } 
    ... 
} 

کند. این می را پیاده سازی IEnumerator که رابط ColorEnumerator نامکنیم. فرض کنید یک کالس به می اکنون یک مثال را با هم مرور

 : شودمی کند، پس قابل پیمایشمی پیاده سازی را IEnumerator و چون رابط، گیردمی را در بر هارنگکالس یک رشته از 

using System; 
using System.Collections; 
 
class ColorEnumerator : IEnumerator 
{ 
    string[] Colors; 
    int Position = -1; 
    public ColorEnumerator(string[] theColors) // Constructor 
    { 
        Colors = new string[theColors.Length]; 
        for (int i = 0; i < theColors.Length; i++) 
            Colors[i] = theColors[i]; 
    } 
 
    public object Current                                  // Implement Current. 
    { 
        get 
        { 
            return Colors[Position]; 
        } 
    } 
 
    public bool MoveNext()                                 // Implement MoveNext. 
    { 
        if (Position < Colors.Length - 1) 
        { 
            Position++; 
            return true; 
        } 
        else 
            return false; 
    } 
 
    public void Reset()                                    // Implement Reset. 
    { 
        Position = -1; 
    } 
} 
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پارامتری از نوع   ()GetEnumeratorاین کالس در متد، کندمی را پیاده سازی IEnumerable کنیم که رابطمی اکنون ما کالسی دیگر ایجاد

 : کالس باال برمی گرداند مطابق شکل زیر

class MyColors : IEnumerable 
{ 
    string[] Colors = { "Red", "Yellow", "Blue" }; 
    public IEnumerator GetEnumerator() 
    { 
        return new ColorEnumerator(Colors); 
    } 
} 

  : برای پیمایش اعضای آن استفاده کنیم. به کد زیر توجه کنید foreach توانیم از حلقهمی حال در برنامه براحتی

class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        MyColors MC = new MyColors(); 
        foreach (string color in MC) 
            Console.WriteLine(color); 
    } 
} 

Red 
Yellow 
Blue 

  (Iterator) پیمایشگر

Iterator بلوک کدی است که شامل همه مقادیری است که در یک حلقه foreach گیرد. یک کالس که نماینده یک می مورد استفاده قرار

 متدرا پیاده سازی کند. این رابط نیاز به پیاده سازی  System.Collections.IEnumerable تواند رابطمی کلکسیون است

GetEnumerator() دارد که یک رابط IEnumerator گرداند. رابطمی را بر IEnumerator  خاصیتدارای Current باشد که مقدار جاری می

 است که خاصیت ()MoveNext همچنین دارای متد (IEnumerator) را در بر دارد. این رابط Iterator برگشت داده شده بوسیله

Current مقدارآیتم  و در صورت عدم وجود دهدمی بعدی حرکت آیتم را به سوی false  گرداند. متد می را برReset()  حلقه پیمایش را به

 ،هایآرایهها شود که یکی از این کلکسیونمی پیاده سازینت دات مختلفهای توسط کلکسیون IEnumerator گرداند. رابطمی برآیتم  اولین

دسترسی پیدا کرد؟ فرض کنید ها توان به اجزای این کلکسیونمی foreachآید که چگونه با استفاده از حلقه می پیش سؤالباشند. پس این می

 .خواندمی foreach کدی شبیه به کد زیر داریم که همه عناصر یک آرایه را با استفاده از حلقه

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
foreach (int n in numbers) 
{ 
    Console.WriteLine(n); 
} 

آرایه ترجمه   ()GetEnumeratorکد باال را به فراخوانی متد foreach حلقه، اجازه دهید که (iterators)ها برای درک بهتر کاربرد تکرارکننده

 : کنیم
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int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
IEnumerator iterator = numbers.GetEnumerator(); 
while (iterator.MoveNext()) 
{ 
    Console.WriteLine(iterator.Current); 
} 

گرداند می را بر  IEnumeratorکه یک رابط ()GetEnumerator کنید ما ابتدا یک پیمایشگر آرایه را با استفاده از متدمی همانطور که مشاهده

اولین  ()MoveNext متد. کنیممی فراخوانی را ()MoveNext کرده و متد استفاده while آوریم. سپس از این پیمایشگر در حلقهمی به دست

گر عملیات به دست آوردن اولین عنصر موفقیت آمیز باشد مقدارمی عنصر یک کلکسیون مانند آرایه را بر گرداند. در می را بر true گرداند و ا

 false دهد و وقتی که به پایان عناصر رسید مقدارمی و این کار را تا آخرین عنصر آرایه انجام گرداندمیفراخوانی بعدی دومین عنصر آرایه را بر 

 برای استفاده از. قابل دسترسی است IEnumerator.Current دهد. مقدار برگشت داده شده یک عنصر به وسیله خاصیتمی را برگشت

Iterator نیاز به دستور yield return داریم. این دستور (yield)  دستوربا return مشهود این دو، های متفاوت است. یکی از تفاوت

یک عنصر مجموعه را برمی گرداند و موقعیت مکان نما را به عنصر   yield.باشدمی  return کلیدیقبل از کلمه  yield استفاده از کلمه کلیدی

 : کند. به کد زیر توجه کنیدمی بعدی هدایت

public static IEnumerable GetMessages() 
{                                       
    yield return "Message 1";           
    yield return "Message 2";           
    yield return "Message 3";           
}                                       
 
public static void Main() 
{ 
    foreach (string message in GetMessages()) 
    { 
         Console.WriteLine(message); 
    } 
} 

Message 1 
Message 2 
Message 3 

باشد. مقدار جلوی می ()GetEnumerator گرداند که شامل تعریفی برای یک متدمی را بر IEnumerable یک شئ ()GetMessages متد

 ()GetMessages شود. در فراخوانی بعدی متدمی گیرد و چاپمی قرار foreach دستور message در متغیر  yield return دستوراولین 

برای . یابدمی ادامه yield return شود و این کار تا آخرین دستورمی چاپ yield return مقدار جلوی دومین دستور foreach در حلقه

 : به صورت زیر استفاده کرد yield break توان از دستورمی توقف مقادیر برگشتی از متد

public static IEnumerable GetMessages() 
{ 
     yield return "Message 1"; 
     yield return "Message 2"; 
     yield break; 
     yield return "Message 3"; 
} 
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کنیم. اجازه دهید با ذکر یک مثال نحوه می را با نحوه ایجاد یک پیمایشگر سفارشی آشنا حال که با نحوه عملکرد پیمایشگرها آشنا شدید، شما

خواهیم یک پیمایشگر ایجاد می است توضیح دهیم. ArrayList استفاده از پیمایشگر را به وسیله ایجاد یک کالس جدید که شامل یک فیلد

  .ا به دست آوردر ArrayList مقادیر foreachکنیم که با استفاده از حلقه 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

using System.Collections; 
using System; 
 
public class Names : IEnumerable 
{ 
    private ArrayList innerList; 
 
    public Names(params object[] names) 
    { 
        innerList = new ArrayList(); 
 
        foreach (object n in names) 
        { 
            innerList.Add(n); 
        } 
    } 
 
    public IEnumerator GetEnumerator()    
    {                                     
        foreach (object n in innerList)   
        {                                 
            yield return n.ToString();    
        }                                 
    }                                     
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Names nameList = new Names("John", "Mark", "Lawrence", "Michael", "Steven"); 
 
        foreach (string name in nameList) 
        {                                 
            Console.WriteLine(name);      
        }                                 
    } 
} 

John 
Mark 
Lawrence 
Michael 
Steven 

(. همانطور که در تعریف کالس در 1-03کنیم )خطوط می ایجاد ،باشد رامیها مکه شامل لیستی از نا Names به نامای هابتدا یک کالس مجموع

را  IEnumerable رابط CollectionBase. چون که کالس ایمنکردهرا پیاده سازی  CollectionBase کنید، ما کالسمی مشاهده 1خط 

از صفر ایجاد  ،راای هاین رابط نیز است. ما یک کالس مجموع ()GetEnumerator کند و در نتیجه دارای یک پیاده سازی از متدمی پیاده سازی

متد  ،ده است پس الزم است کهرا پیاده سازی کر IEnumerable . از آنجاییکه کالس ما رابطایمکردهو یک پیمایشگر سفارشی را تعریف 

GetEnumerator() از این رابط را هم پیاده سازی کند. متد GetEnumerator() کند. کلکسیون می را شمارشها شمارنده است که کلکسیون یک

. ایمکردهپیمایشگر سفارشی را تعریف  18-24در خطوط . شودمی از عناصر هم نوع که الزاما  در حافظه پشت سر هم نیستند گفتهای هبه مجموع

به متد  yield پردازیم. هر مقدار به رشته تبدیل و سپس با استفاده از دستورمی innerList در داخل آن به پیمایش هر یک از مقادیر فیلد
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در پیمایشگرمان هر مقدار را به  yield دهد. از آنجاییکه دستورمی پیمایشگر ما را در عمل نمایش 00 – 02خطوط  .شودمی فراخوان ارسال

(. وقتی که یک مقدار به وسیله 00خط ) کنیماستفاده  foreach در حلقه string توانیم از نوعمی کند پس به راحتیمی نوع رشته تبدیل

مقدار پیمایش  yield بعدی رفته و دستورآیتم  به foreach شود، حلقهمی برگدانده ()Main واقع در متد foreach پیمایشگر از طریق حلقه

به ما  ،در کالسمان نیستیم. ایجاد پیمایشگر سفارشی foreachبدون پیمایشگر ما قادر به استفاده از حلقه  گرداند.می را بر innerList شده از

توانیم پیمایشگر را به این می به عنوان مثال. هنگام کار با کالس داشته باشیم foreach دهد که کنترل بیشتری بر رفتار حلقهمی این قدرت را

 : شوند را برگرداندمی شروع M که با حرف هایینامفقط  ،صورت اصالح کنیم که

public IEnumerator GetEnumerator() 
{ 
    foreach (object n in innerList) 
    { 
        if (n.ToString().StartsWith("M")) 
            yield return n.ToString();    
    } 
} 

 مربوط به کالس ()StartsWith شروع شده است از متد M کنید برای تشخیص اینکه چه نامی با حرفمی همانطور که در کد باال مشاهده

System.String  گر نام با حرفایمکردهاستفاده آن رد شده و به  گرداند در غیر اینصورت ازمی آن را بر yield شروع شده باشد دستور M . ا

در یک نمونه   foreach حلقه، هنگام استفاده از ()GetEnumerator دهد. با دستکاری متدمی را مورد بررسی قرار innerList نام بعدی در

 استفاده کرده و متدتوانید از تکنیک باال می شوند را به دست آوریم. اگر چهمی شروع M را که با حرف هایینامتوانیم فقط می، Names از کالس

GetEnumerator()  شوند استفاده می که با یک حرف خاص شروع هایینامتغییر دهید ولی بهتر است از یک متد جدا برای به دست آوردن

 : کنید

public IEnumerable GetNamesStartingWith(string letter) 
{ 
    foreach (object n in innerList) 
    { 
        if (n.ToString().StartsWith(letter)) 
            yield return n.ToString(); 
    } 
} 

اند روع شدهف یا زیررشته خاص شرکه با یک ح هایینامتفاده از آن توانید با اسمی پیمایشگر باال نسبت به پیمایشگر قبلی منعطف تر بوده و شما

دارای   IEnumerable.ایمکردهاستفاده  IEnumeratorبه جای  IEnumerable ر پیمایشگر باال ازرا پیدا کنید. به این نکته توجه کنید که د

 : را به صورت زیر تغییر دهید 00-02خطوط   foreachهنگام فراخوانی این پیمایشگر الزم است که حلقه .است ()GetEnumerator متد

foreach (string name in nameList.GetNamesStartingWith("M")) 
{ 
    Console.WriteLine(name); 
} 

 (Generic Collections) عمومیهای کلکسیون

مربوط به فضای  T>List>باشد. برای ایجاد یک کلکسیون عمومی از کالس ای هیک کلکسیون عمومی تعریف کرد که شامل هر نوع داد توانمی

 int>List>  باشد. در نتیجه  Tاز اشیاء نوع ای هتواند مجموعمی T>List>شود. می استفاده System.Collections.Genericsنامی 
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و دیگر متدهایی است که در کالس  ()AddRange() ،Remove() ،RemoveAt دارای متدهای T>List>کالس  از مقادیر صحیح است.ای همجموع

 استفاده کردیم. آنهاکلکسیون مان در درس قبلی از 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
public class Animal 
{ 
    public string Type; 
 
    public Animal(string type) 
    { 
        Type = type; 
    } 
} 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        List<Animal> animals = new List<Animal>(); 
 
        animals.Add(new Animal("Dog")); 
        animals.Add(new Animal("Cat")); 
        animals.Add(new Animal("Rat")); 
 
        foreach (Animal animal in animals) 
        { 
            Console.WriteLine(animal.Type); 
        } 
    } 
} 

Dog 
Cat 
Rat 

نوع مقدار  Tvalنوع کلید و  Tkeyاستفاده کنید.  ،که در فضای نامی ذکر شده قرار دارد TKey,TVal>Dictionary>توانید از کالس می همچنین

 کند.می را مشخص

using System; 
using System.Collections.Generic; 
 
public class Animal 
{ 
    public string Type; 
 
    public Animal(string type) 
    { 
        Type = type; 
    } 
} 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Dictionary<string, Animal> animals = new Dictionary<string, Animal>(); 
 
        animals.Add("Animal1", new Animal("Dog")); 
        animals.Add("Animal2", new Animal("Cat")); 
        animals.Add("Animal3", new Animal("Rat")); 
 
        foreach (Animal animal in animals.Values) 
        { 
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            Console.WriteLine(animal.Type); 
        } 
    } 
} 

های مبرای به دست آوردن مقدار آیت باشد.می Animalو مقادیری از نوع کالس   string که دارای کلیدهایی از نوع ایمکردهیک دیکشنری تعریف 

 استفاده کرد. ،استدیکشنری های مکه شامل همه آیت Valuesتوان از خاصیت می دیکشنری

ای هسرا که معرفی کردیم بسیار شبیه به کال هاییکالسرود. می نیز برای به دست آوردن همه کلیدهای یک دیکشنری به کار Keysخاصیت 

collection  وdictionary های سهستند که از کالCollectionBase  وDictionaryBase اما نیازی به ساخت  کنند.می ارث بری

 ارسال نمایید. TKey,Tvalue>Dictionary>و  T>List>های سمورد نظر را به کالآیتم  فقط کافی است که نوع کالکشن باال نیست.های سکال

که از  هاییکالسیعنی ) نماییدسفارشی استفاده  dictionaryو  collectionتوانید از می ،بیشتری بهره مند شویدهای برای اینکه از قابلیت

CollectionBase  وDictionaryBase  متدهایو شما خود  کنندمیارث بری Add()  وRemove() کنید(.می را پیاده سازی آنها 

 (Generics)ها جنریک

نوان ه عکنند. بمی شود رفتارشان را سازگارمی اختصاص داده آنهاکه به ای ههستند که بسته به نوع داد هاییرابط، متدها یا هاکالسها جنریک

توان یک متد ایجاد کرد که بسته به نوع دریافتی، مقادیری می را قبول کند. همچنینای هتوان یک متد جنریک تعریف کرد که هر نوع دادمی مثال

تد سربارگذاری استفاده نکنید باید چند متد و یا حتی چندین مها اگر از جنریک را نشان دهد. stringیا  int ،doubleمانند ای هاز انواع داد

 شده برای نمایش هر نوع ممکن ایجاد کنید.

public void Show(int number) 
{ 
    Console.WriteLine(number); 
} 
 
public void Show(double number) 
{ 
    Console.WriteLine(number); 
} 
 
public void Show(string message) 
{ 
    Console.WriteLine(message); 
} 

 را قبول کند.ای هتوان متد جنریکی ایجاد کرد که هر نوع دادها میبا استفاده از جنریک 

public void Show<E>(E item) 
{ 
    Console.WriteLine(item); 
} 

ای هجکت که هر نوع دادپرسید که چرا نباید از نوع آبمی را از خودتان سؤالاین  حتما  آینده توضیح خواهیم داد. های سمتدهای جنریک را در در

در ها درباره جنریک )تبدیل صریح( ندارید. castنیاز به عمل ها کنید که با استفاده از جنریکمی کند استفاده کنیم؟ در آینده مشاهدهمی را قبول

 دهیم.می بعد مطالب بیشتری توضیحهای سدر
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 متدهای جنریک

و دیگری نوع  intیکی نوع  مثال  کنند ) می باشد که قبولای هدر نوع داد آنهااگر بخواهید چندین متد با عملکرد مشابه ایجاد کنید و فقط تفاوت 

double )ساختار عمومی یک متد جنریک به شکل زیر است توان از متدهای جنریک برای صرفه جویی در کدنویسی استفاده کرد.می را قبول کند: 

returnType methodName<type> (type argument1) 
{ 
    type someVariable; 
} 

توانند شارپ میسی ( که همه انواع در<type>آمده است ) ترکوچکو  تربزرگکنید که بعد از نام متد یک نوع در داخل دو عالمت می مشاهده

 باشد:می تد جنریکبرنامه زیر مثالی از نحوه استفاده از م جایگزین آن شوند.

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Show<X>(X val) 
    { 
        Console.WriteLine(val); 
    } 
 
    public static void Main() 
    { 
        int    intValue    = 5; 
        double doubleValue = 10.54; 
        string stringValue = "Hello"; 
        bool   boolValue   = true; 
 
        Show(intValue); 
        Show(doubleValue); 
        Show(stringValue); 
        Show(boolValue); 
    } 
} 

5 
10.54 
Hello 
true 

مختلفی با وظایف های سپس داده (.2-1دهد )خطوط می را نمایش آنهاقبول کرده و مقادیر  راای هکه هر نوع داد ایمکردهیک متد جنریک ایجاد 

به عنوان مثال وقتی یک  دهد.می که به عنوان آرگومان ارسال شده است تغییرای هرا بسته به نوع داد Xمتد نیز نوع  کنیم.می یکسان به آن ارسال

 آید:می شوند و متد به صورت زیر درمی تبدیل intوجود دارد به  آنهادر  Xکه  ییآنهامککنیم، همه می ارسال intداده از نوع 

public static void Show (int val) 
{ 
    Console.WriteLine(val); 
} 

به عنوان  .گیرد ذکر کنید )البته الزم نیست(می نوعی را که به وسیله آن مورد استفاده قرارتوانید می صریحا  همچنین هنگام فراخوانی متد جنریک 

 توان به صورت زیر هم نوشت:می متد باال راهای یمثال فراخوان
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Show<int>   (intValue); 
Show<double>(doubleValue); 
Show<string>(stringValue); 
Show<bool>  (boolValue); 

توانید در داخل کدهای مربوط به متد محاسبات انجام نمیکته در مورد استفاده از متدهای جنریک توجه کنید و آن این است که شما به یک ن

توان مقادیر را در داخل می تواند نوع واقعی عملوندها را تشخیص دهد، ولی به سادگینمیچون کامپایلر  ،دو عدد را با هم جمع کنید مثال  دهید 

 تواند تشخیص دهد.می شود رامی استفاده ()Console.WriteLineرا که توسط متد ای هچون کامپایلر هر نوع داد .ان دادمتد نش

public static void Show<X>(X val1, X val2) 
{ 
    Console.WriteLine(val1 + val2); 
} 

 این کار هر نوع را به وسیله کاما از دیگری جدا کنید.توانید چندین نوع خاص را برای متد جنریک ارسال کنید، برای می شما

public static void Show<X, Y>(X val1, Y val2) 
{ 
    Console.WriteLine(val1); 
    Console.WriteLine(val2); 
} 

 به مثال زیر که در آن دو مقدار مختلف به متد ارسال شده است توجه کنید:

Show(5, true); 
 
// OR 
 
Show<int, bool>(5, true); 

توانید دو آرگومان هم نوع را هم به می این نکته را نیز یادآور شویم که شما شود.می جایگزین boolبا نوع  Yو  intبا نوع  Xکنید که می مشاهده

 متد ارسال کنید:

Show(5, 10); 
 
// OR 
 
Show<int, int>(5, true); 

 جنریکهای سکال

 تر خاصتر و یک نوع پارامو کوچک تربزرگکالس جنریک دارای یک عالمت  بسیار شبیه به تعریف یک متد جنریک است.تعریف یک کالس جنریک 

 باشد:می برنامه زیر مثالی از یک کالس جنریک باشد.می

using System; 
 
namespace GenericClassDemo 
{ 
    public class GenericClass<T> 
    { 
        private T someField; 
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        public GenericClass(T someVariable) 
        { 
            someField = someVariable; 
        } 
 
        public T SomeProperty 
        { 
            get { return someField; } 
            set { someField = value; } 
        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            GenericClass<double> genericDouble = new GenericClass<double>(30.50); 
            GenericClass<int>      genericInt      = new GenericClass<int>(10); 
 
            Console.WriteLine("genericDouble.SomeProperty = {0}", genericDouble.SomeProperty); 
            Console.WriteLine("genericInt.SomeProperty = {0}", genericInt.SomeProperty); 
 
            genericDouble.SomeProperty = 100.32; 
            genericInt.SomeProperty = 50; 
        } 
    } 
} 

genericDouble.SomeProperty = 30.50 
genericInt.SomeProperty = 10 

 ،قرار دارد آنهادر  Tکه ورودی  ییآنهامککنیم. تمام می را ایجاد ،ریک که دارای یک فیلد، یک خاصیت و یک سازنده استندر مثال باال یک کالس ج

کنید، یک نوع هم برای آن در نظر می وقتی یک نمونه از کالس جنریک تان ایجاد شوند.می جایگزین ،شما است نظر توسط انواعی که مدبعدأ 

 جنریک اختصاص دهید.های ستوانید چندین نوع پارامتر به کالمی مانند متدهای جنریک (.<int>بگیرید )

public class GenericClass<T1, T2, T3> 
{ 
    private T1 someField1; 
    private T2 someField2; 
    private T3 someField3; 
} 

 نمونه جدید ایجاد کنید. آنهاتوانید مانند مثال زیر از نمیاز چه نوعی هستند  T3و  T1 ،T2دانید نمیچون 

public GenericClass //Constructor 
{ 
    someField1 = new T1(); 
    someField2 = new T2(); 
    someField3 = new T3(); 
} 

 کالس پایه جنریک تعریف کنید. جنریک ارث بری کنند، اما باید یک نوع برای پارامترهای ستوانند از کالمی غیر جنریکهای سکال

public class MyClass : GenericClass<int> 
{ 
 
} 
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 تواند از یک کالس غیر جنریک ارث بری کند.می یک کالس جنریک هم

 محدودیت نوع

که صورتی تواند درنمیشود می یک عمل محاسباتی مانند عمل جمع که بر روی انواع صحیح انجام کار کند.ای هکد جنریک باید برای هر نوع داد

گیرید که ظر بدر نتیجه شما باید برای یک متد یا کالس جنریک محدودیت نوع در ن ء عمل کند.عملگر + سربارگذاری نشده باشد بر روی سایر اشیا

 فقط انواع خاصی در این لیست محدودیت قرار بگیرند.

public class GenericClass<T> where T : int 
{ 
    //some code 
} 

 ،استها تدارای لیستی از محدودی Tسپس نام نوع پارامتر، یک کالن ):( و در آخر اگر پارامتر  whereبرای ایجاد این محدودیت ابتدا کلمه کلیدی 

تواند می باشد، بدین معنی که کالس جنریک ما فقطمی intکد باال دارای یک محدودیت است و آن نوع  را به وسیله کاما از هم جدا کنیم. آنهاباید 

گر بخواهید چندین محدودیت ایجاد کنید باید به صورت زیر عمل نمایید: این نوع را قبول کند.  ا

public class GenericClass<T> where T : int, string 
{ 
    //some code 
} 

استفاده کنید بدین معنی که کالس جنریک فقط  structتوانید از کلمه کلیدی می کند.می را قبول  stringو  intدر کد باال فقط نوع  Tپارامتر 

توان از کلمه کلیدی می همچنین را به کار برید که کالس جنریک فقط انواع مرجع را پذیرا باشد. Classانواع مقداری را قبول کند و یا کلمه کلیدی 

interface کنند را قبول کند.می را پیاده سازی هارابطتواند اشیایی که می هم استفاده کرد، که در نتیجه کالس 

public class GenericClass<T> where T: struct 
{ 
    //some code 
} 
 
public class GenericClass<T> where T: class 
{ 
    //some code 
} 
 
public class GenericClass<T> where T: interface 
{ 
    //some code 
} 

ز آن ا مشتق شدههای ستوان نام یک کالس را به عنوان محدودیت نوع تعیین کرد. بدین معنی که نوع را محدود به آن کالس و کالمی همچنین

باید  برای ایجاد این محدودیت که دارای یک سازنده بدون پارامتر هستند را قبول کند. هاییکالستوان تعیین کرد که کالس جنریک فقط می کند.

 به صورت زیر استفاده شود: ()newاز 

public class GenericClass<T> where T : new() 
{ 
    //some code 
} 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 027
 

گر کالس دارای چندین پارامتر باشد و شما بخواهید  قرار دهیم. آنهارا در آخر  ()newین محدودیت وجود داشته باشد باید در این مورد اگر چند ا

 را به صورت زیر اعمال نمایید: whereتوانید دستور می مختلفی ایجاد کندهای محدودیت آنهابرای هر یک از 

public class GenericClass<T1, T2> 
    where T1 : int 
    where T2 : string 
{ 
    //some code 
} 

 ذکر نمایید.ها تاگر یک کالس جنریک از یک کالس دیگر ارث بری کند باید نام آن کالس را قبل از محدودی

public class GenericClass<T1, T2> : BaseClass 
    where T1 : int 
    where T2 : string 
{ 
    //some code 
} 

 انواع تهی

( باشد. مقادیر تهی فقط قابلیت ذخیره سازی انواع مرجع nullتهی ) آنهاایجاد کنید که مقادیر  doubleو  intمانند ای هانواع ساد توانیدمی

 وند.وان انواع تهی به کار ردهد انواع مقداری را تغییر دهید به طوریکه بتوانند به عنمی به شما اجازهشارپ سی و سایر اشیاء را دارند.ها مانند رشته

 شود.می نوعی است که به انواع تهی تبدیل Tاستفاده کنید که در آن  <System.Nullable<Tتوانید از می

Nullable<int>     nullInt      = null;  
Nullable<double> nullDouble = null; 

 ? را نیز اضافه کنید. توانید به نوع عالمت می همچنین

int? nullInt = null; 
double? nullDouble = null; 

 باشد یا نه؟می توانید تست کنید که آیا متغیر دارای مقدار تهیمی با استفاده از کد زیر

if (nullInt == null) 
{ 
} 
 
if (nullDouble.HasValue) 
{ 
} 

 کد زیر مجاز نیست: مثال   را در یک متغیر از انواع غیر تهی ذخیره نمود. آنهاتوان نمی ایمکردهرا به انواع تهی تبدیل  آنهااز آنجاییکه ما 

int? nullInt = null; 
int myNumber = nullInt; 

 را به حالت اصلی برگردانید: آنهابرای این کار الزم است که ابتدا 

int myNumber = (int)nullInt; 
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دهد. وقتی دو نوع تهی )به استثنای نوع بولی؟( را می رویاستثناء  ت اولیه تبدیل کنید یکاگر بخواهید یک نوع تهی با یک مقدار تهی را به حال

 نتایج ممکن برای نوع بولی؟ در جدول زیر آمده است: کنیم، اگر یکی از عملوندها تهی باشد نتیجه تهی خواهد بود.می در یک عملیات در گیر

var1 var2 var1 & var2 var1 | var2 

true null null true 

false null false null 

null true null true 

null false false null 

null null null null 

استفاده  ?? باشد جلوگیری کنید باید از عملگر nullآن عبارت  عملوندهایشدن نتیجه یک عبارت در صورتی که یکی از  nullاگر شما بخواهید از 

 کنید.

int? nullInt = null; 
int number = nullInt * 5 ?? 10; 

 کنیم.یم تایی به صورت زیر استفاده سهاز یک عملگر  ،دهد. برای نوشتن عبارتی معادل کد باالمی استفاده از این عملگر را توضیح ینحوهخط دوم 

int number = (nullInt * 5) == null ? (nullInt * 5) : 10; 

و در غیر این صورت نتیجه مقدار سمت چپ عملگر در  باشد نتیجه عبارت سمت راست عملگر  nullبرابر  ?? اگر نتیجه عبارت در سمت چپ عملگر

 .شودمی ذخیره numberمتغیر 

 Null Coalescing (??) عملگر

در قرار دادن یک  رود. کاربرد اصلی این عملگرمی یک عملگر باینری است که برای تشخیص مقدار دو عملوند به کار Null Coalescing عملگر

 Null Coalescing . در زیر نحوه استفاده از عملگراست سادهبا استفاده از یک دستورالعمل  non-nullable در یک مقدار nullable مقدار

 :نشان داده شده است

var result = operand1 ?? operand2; 

operand1 و operand2 عبارت باشند. اگرتوانند متغیر، فراخوانی یک متد و یا یک می operand1  یک متغیر با مقدار تهی باشد و یا فراخوانی

رود. می operand2 به سراغ مقدار عملوند null coalescing یک متد و یا عبارتی باشد که یک مقدار تهی را تولید کند در این صورت عملگر

 : به مثال زیر توجه کنید. کندمی نتیجه محاسبه استفاده از آن در null coalescing اگر مقدار این عملوند غیر تهی باشد عملگر

public class Program 
{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        int? num1 = null; 
        int? num2 = 100; 
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        int? num3 = num1 ?? num2; 
 
        Console.WriteLine($"Value is {num3}"); 
    } 
} 

alue is 100 

یک مقدار غیر  num2 و مقدار null برابر num1 از آنجاییکه مقدار اولیه. ایمکردهاستفاده  null coalescing مثال باال از عملگر 1در خط 

دانیم که آیا نمیکنیم. البته به طور قطع می در مثال زیر هم یک متد را فراخوانی .گیردمی قرار num3 در متغیر num2 تهی است، در نتیجه مقدار

 :شود و یا یک مقدار غیر تهیمی با فراخوانی آن یک مقدار تهی برگشت داده

using System; 
 
namespace NullCoalescingOperator 
{ 
    public class Program 
    { 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            Random randomizer = new Random(); 
 
            int? result = GetNullOrIntValue(randomizer.Next(1, 10)) ?? default(int); 
             
            Console.WriteLine($"Result is {result}"); 
        } 
 
        public static int? GetNullOrIntValue(int randomValue) 
        { 
            if (randomValue % 2 == 0) 
            { 
                return null; 
            } 
 
            return 100; 
        } 
    } 
} 

Result is 100 
Result is 0 

کند. این متد در صورتی می که یک مقدار تصادفی به عنوان آرگومان قبول ایمکردهتعریف  ()GetNullOrIntValue در مثال باال یک متد به نام

کنیم، می این متد را فراخوانی 77که در خط  وقتی گرداند.می را بر 722و در غیر اینصورت مقدار  null که یک مقدار زوج به آن ارسال شود مقدار

 کنیم کلمه کلیدیمی استفاده  null coalescingند دومی که برای عملگرشود. عملومی یک مقدار تصافی به عنوان آرگومان به آن ارسال

default نوعفرض پیش است که برای تشخیص مقدار int  یعنی عدد صفر به کار برده شده است. اگر با فراخوانی متد به طور تصادفی یک

 .گرداندمی ( را بر722مقدار غیر تهی )یعنی  و در غیر اینصورت یک int نوعفرض پیش مقدار زوج به آن ارسال شود، متد مقدار

  (Events) دادهایرو

ویژوال مانند ویندوزها یا صفحات  هایبرنامهدر  معموال  . رویدادها دهندمیرویدادها، رفتارها یا اتفاقاتی هستند که در هنگام اجرای برنامه روی 

در یک لیست آیتم  ، تغییر انتخاب یکTextBoxوس، تایپ یک متن در ااز کلیک کردن بر روی م اندعبارت. برخی از رویدادها شوندمیوب استفاده 
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ه وقتی ک کنیممیراه اندازی کنیم بدین صورت که یک بلوک کد اضافه  را رویداد یک دستی صورت به توانیممی کنسول، هایبرنامه در. …و غیره

به یک رویداد متصل شوند. یک کنترل کننده رویداد متدی است که  توانندمیکننده رویداد  یک حالت خاص اتفاق افتاد اجرا شود. چندین کنترل

که  زمانی در داخل خود است. delegate مربوط به رویداد است زیرا هر رویداد به طور ضمنی شامل یک delegateامضای آن شبیه به امضای 

. دهیدمیرویداد قرار  delegateدر واقع شما کنترل کننده یا همان متد را در داخل  یدکنمیشما یک کنترل کننده رویداد را به یک رویداد متصل 

هر رویداد دارای ، گفت که توانمی. به طور کلی شوندمیرویداد متصل به آن اجرا  هایکنندههمه کنترل  شودمیدر نتیجه وقتی یک رویداد آزاد 

 نحوه .شوندمیاجرا  delegate ، متدهای داخلپیونددمیوقتی که رویداد به وقوع  داخلی مربوط به خود است و در نتیجه delegate یک

 : تعریف یک رویداد به صورت زیر است

accessSpecifier event delegateType EventName; 

accessSpecifier سطح دسترسی رویداد است و event  رودمییک کلمه کلیدی که در تعریف رویداد به کار .delegateType  نوعdelegate 

به آن متصل شود  تواندمیبرای تشخیص امضای کنترل کننده رویدادی که  delegate. از کندمیی که مورد استفاده قرار گرفته است را مشخص 

را به صورت زیر  event و delegate ارتباط بین توانمی. گیریممیهم نامی است که برای رویداد در نظر   EventName.شودمیاستفاده 

 : خالصه کرد

 .کنیممیتعریف  delegate یک .1

 .کنیممیاضافه  delegate متدهایی که قرار است هنگام وقوع رویداد اجرا شوند را به .2

 .کنیممیایجاد  (event) یک رویداد .3

 .کنیممییک متد برای اجرای رویداد تعریف  .4

هنگام وقوع رویداد اجرا شوند یا نشوند را با استفاده از عملگرهای =+ و  هیمخوامیرا که  delegate آن دسته از متدهای موجود در .5

 .کنیممیبه رویداد معرفی  -=

 .کنیممیرا فراخوانی  شودمیمتدی که باعث وقوع رویداد  .6

  : برای روشن شدن موارد باال به مثال زیر توجه کنید

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

using System; 
 
public delegate void MessageHandler();                                         //step 1 
 
public class Message 
{ 
    public void DisplayMessage()                                               //step 2 
    { 
        Console.WriteLine("Hello World!"); 
    } 
 
    public event MessageHandler ShowMessage;                                   //step 3 
  
    public void ExecuteEvent()                                                 //step 4 
    { 
        ShowMessage(); 
    } 
} 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Message myMessage = new Message(); 
        myMessage.ShowMessage += new MessageHandler(myMessage.DisplayMessage); //step 5 
 
        myMessage.ExecuteEvent();                                              //step 6 
    } 
} 

Hello World! 

(. این امضاء، همان امضای 0)خط  کندنمیبوده و هیچ پارامتری قبول  voidکه مقدار برگشتی آن از نوع  ایمکردهتعریف  delegateدر کد باال یک 

. یک کنترل کننده رویداد یا متد به نام کنیممی( ایجاد 3-71یک کالس )خطوط  delegate. بعد از تعریف باشدمیکنترل کننده رویداد 

DisplayMessage()  که امضای آن شبیه امضایdelegate  (. این متد در داخل1-72)خطوط  کنیممیاست ایجاد delegate  گیردمیقرار .

در خارج از کالسی که  توانندنمی(. رویدادها 71-71) کنیممیتعریف  کندمییک رویداد و سپس متدی که رویداد را به صورت دستی آزاد  70در خط 

یک نمونه جدید از  ()Mainمتد . در داخل کنیممیاستفاده  آنهاآزاد شوند. بنابراین ما از متد ایجاد شده برای اجرای غیر مستقیم  ،در آن قرار دارند

 03(. همانطور که در خط 03)خط  شودمی(. در خط بعد یک کنترل کننده رویداد به رویداد ما متصل 01)خط  کنیممیایجاد  Messageکالس 

باید به صورت زیر عمل اجرا شود  delegate هنگام وقوع رویداد چه متدی از خواهیممی، برای اینکه به برنامه بفهمانیم که کنیدمیمشاهده 

 : کنیم

EventName += new DelegateType(MethodName); 

 رویداد اضافه هایکنندهیک کنترل کننده رویداد به لیست کنترل  خواهیممیبدین معنی است که  +=به این نکته توجه کنید که استفاده از عملگر 

(. 03)خط  کنیممیایجاد کرده و در داخل آن نام کنترل کننده رویداد را ارسال  MessageHandler (delegate)نماییم. یک نمونه از نماینده 

(. در آینده به مفید بودن رویداد در هنگام 01)خط  شودمی، رویداد آزاد و پیغام نمایش داده شودمیفراخوانی  ()ExecuteEventوقتی که متد 

 .ویندوزی و صفحات وب پی خواهید برد هایفرمکار با 

 (Anonymous Methods) ای بی ناممتده

هدفی  گیرند. این متدها می ( مورد استفاده قرارone-timeشوند، بنابراین فقط برای یکبار )نمیمتدهای بی نام متدهایی هستند که در واقع تعریف 

 در زیر نحوه استفاده از متدهای بی نام نشان داده شده است: هستند. ها delegateبرای 

delegate (parameters) 
{ 
    //Code for the anonymous method 
}; 

 از آن ایجاد کنیم و متد بی نام را به آن اختصاص دهیم:شیء  تعریف کرده و سپس یک delegateتوانیم یک می به عنوان مثال

using System; 
 
public delegate void MessageDelegate(string message); 
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public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MessageDelegate ShowMessage = new MessageDelegate( 
        delegate(string message) 
        { 
            Console.WriteLine(message); 
        } 
        ); 
 
        ShowMessage("Hello World!"); 
    } 
} 

ایجاد کردیم آنگاه متد بی  delegateاز شیء  باشد. وقتی یکمی و یک پارامتر از نوع رشته  voidدارای نوع برگشتی  delegateدر مثال فوق 

است. نوع برگشتی  delegateکنیم. به این نکته توجه کنید که متد بی نام در مثال باال دارای یک پارامتر از نوع رشته مانند می نام را به آن ارسال

گر می را بر voidشود. و اگر نوع برگشتی تشخیص داده نشود متد نوع می به صورت خودکار تشخیص داده ایجاد شده  deldegateگرداند. ا

ا برگشت ی باشد که مقدار یک نوع مناسب ر returnکنید باید دارای دستور می توسط شما دارای نوع برگشتی باشد، متد بی نامی هم که ایجاد

 توانید کد باال را به صورت ساده تری بنویسید:می دهد.

MessageDelegate ShowMessage = delegate(string message) 
                              { 
                                  Console.WriteLine(message); 
                              }; 

 توانند هنگام وقوع رویدادها هم به کار روند:می متدهای بی نام

myClass.myEvent += delegate(string message) 
                   { 
                       Console.WriteLine(message); 
                   }; 

 (Initializers)ها مقدار دهنده

Initializers را در داخل کالس مقداردهی کنید. اگر به عنوان مثال چندین خاصیت داشته باشید و نخواهید ها تدهند خاصیمی به شما اجازه

 به عنوان مثال به کد زیر توجه کنید: استفاده نمایید. object initializerتوانید از می تعریف کنید آنهاکه یک سازنده را جهت مقداردهی به 

using System; 
 
public class Sample 
{ 
    public int    Property1 { get; set; } 
    public string Property2 { get; set; } 
    public bool   Property3 { get; set; } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Sample sampleClass = new Sample(); 
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        sampleClass.Property1 = 100; 
        sampleClass.Property2 = "Sample"; 
        sampleClass.Property3 = true; 
    } 
} 

توان می object initializers  اختصاص دهیم. با استفاده ازها تکنید، الزم است که مقادیر را تک به تک به خاصیمی همانطور که مشاهده

 ا ساده تر کرد:کد ر

public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        Sample sampleClass = new Sample 
        { 
            Property1 = 100, 
            Property2 = "Hello", 
            Property3 = true 
        }; 
    } 
} 

زم مقادیری را که الها تاز کالس به جای پرانتز از آکوالد استفاده کرده و سپس با لیست کردن خاصیشیء  از ایجاد یک کنید که بعدمی مشاهده

 objectشوند. هنگام استفاده از می خواص به وسیله کاما از هم جدا ،دهیم. به این نکته نیز توجه کنید کهمی اختصاص آنهابه  ،داریم

initializers قبل از فرض پیش شود. از آنجاییکه سازندهمی بدون پارامتر قبل از هر خاصیت مقداردهی شده فراخوانیفرض پیش سازنده

 تما  حتوانید مقادیری پیشفرضی به هر یک از خواص اختصاص بدهید، با این کار الزم نیست که می شود،می اجراها تاختصاص مقادیر به خاصی

( به non-default constructor)فرض پیش سازنده غیر کمقدار اختصاص داده شود. اگر ی initializerبه همه خواص با استفاده از 

توان می وجود داشته باشد. object initializersاستفاده از  امکانبرای فرض پیش باز هم باید یک سازنده بدون پارامتر ،کالس اضافه کنید

که دارای دو خاصیت  Animal  مان یک خاصیت از نوع Sampleاستفاده نمود. فرض کنید کالس   تو در تو نیز object initializersاز 

Name  وAge باشد.می هست را دارا 

Sample sampleClass = new Sample 
{ 
    Property1 = 100, 
    Property2 = "Hello", 
    Property3 = true, 
    Property4 = new Animal { Name = "Kitty", Age = 3 }; 
}; 

 array initializersبسیار شبیه به  collection initializersباشند. می collection initializers ،نوع دیگر از مقداردهنده ها

 شوند.می ( استفادهgenericعمومی )های باشند با این تفاوت که در کلکسیونمی

List<Person> people = new List<Person> 
{ 
     new Person("John"), 
     new Person("Jenny"), 
     new Person("Joe") 
}; 
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 ()Addرا با استفاده از متد آیتم  ، الزم است که به صورت دستی هرcollecition initializersدهد که بدون استفاده از می کد زیر نشان

 کند.می برای کلکسیون قبول هاییآیتم اضافه کرده یا یک سازنده ایجاد کنید که

List<Person> people = new List<Person>(); 
 
people.Add(new Person("John")); 
people.Add(new Person("Jenny")); 
people.Add(new Person("Joe")); 

 (Type Inference) یاستنباطنوع 

از پ شارسی برای ایجاد انواع استنباطی در به آن اختصاص داده شده است.ای هدهد که حدس بزند چه نوع دادمی نوع استنباطی به متغیر اجازه

 شود.می استفاده varکلمه کلیدی 

var myInt     = 10; 
var myDouble = 5.67; 
var myString = "Hello"; 

 کندمی رشود به صورت اتوماتیک تغییمی اختصاص داده آنهابه بسته به مقادیری که به  آنهاسه متغیر باال انواع ضمنی هستند بدین معنی که نوع 

 objectتوان برای ذخیره نوع می حتی استفاده کرد. varتوان به سادگی از کلمه کلیدی می برای مشخص کردن نوع یک متغیر شود(.می مشخص)

 هم از این کلمه کلیدی استفاده نمود.

var sample = new SampleClass(); 

 نیز به کار برد:ها تون برای آرایهمی ی رااین کلمه کلید

var myArray = new int [] { 1, 2, 3 }; 
 
//OR 
 
var myArray = new [] { 1, 2, 3 }; 

استفاده نمایید، که  var(، از کلمه کلیدی int myInt  مثال  توانید بدون ذکر نوع یک متغیر به صورت صریح ) می به این نکته توجه کنید که شما

 از آنجاییکه نوع متغیر بسته به نوع مقداری که شود تعیین گردد.می در نتیجه این کار، نوع متغیر بسته به نوع مقداری که به آن اختصاص داده

 مثال   استفاده کنیم. varدی همراه با کلمه کلی ایمندادهتوان از متغیری که به آن هیچ مقداری نمی، شودمی شود تعیینمی به آن اختصاص داده

 شود چون هیچ مقداری به متغیر اختصاص داده نشده است.نمیکد زیر کامپایل 

var someVariable; 

توان از آن به جای نوع برگشتی و نوع پارامترهای نمیرود و می برای تعیین نوع )متغیرهای محلی( به کار varبه عنوان آخرین نکته، کلمه کلیدی 

 استفاده نمود.یک متد 

 (Anonymous Types) انواع بی نام
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فرض کنید که  باشد.ها میتوان انواع بی نامی تعریف کرد که یک روش عالی برای تعریف انواع موقتی جهت ذخیره انواع دادهشارپ میسی در

 هایش جای دهد. propertyخواهید که سه مقدار را در داخل می یک کالس

public class Sample 
{ 
    public int    Property1 { get; set; } 
    public double Property2 { get; set; } 
    public string Property3 { get; set; } 
} 

هایی مانند مثال  property بی نام ایجاد کنید که توانید یک نوع می الزم نیست مانند مثال باال یک کالس جهت ذخیره سازی ایجاد کنید بلکه

 باال را دارا باشد.

var anonymousType = new  
    { Property1 = 10,  
      Property2 = 5.35, 
      Property3 = "Hello" }; 

ت که در است با این تفاو object initializersاستفاده شود. دستور ایجاد یک نوع بی نام شبیه به  varبرای این کار باید از کلمه کلیدی 

 توان از خواص انواع بی نام استفاده کرد.می بعد از تعریف کنیم.نمیآن از نام کالس استفاده 

Console.WriteLine(anonymousType.Property1); 
Console.WriteLine(anonymousType.Property2); 
Console.WriteLine(anonymousType.Property3); 

ایش کنید چون این خواص، توانید مقادیر خواص یک نوع بی نام را ویرنمیشود و می مقدار دهی فقط یکبار انجامبه این نکته توجه کنید که 

 خواندنی هستند.-خواص فقط

 متدهای توسعه یافته

 رکنید که عالوه ب دهد که متدی ایجادمی به شما اجازه  . اما ویژگی توسعه متدهااندشدههمه متدها وابسته به کالسی هستند که در آن تعریف 

د زیر موزش دهیم. به کآخواهیم نحوه استفاده از این ویژگی را به شما می دیگر نیز وابسته باشد.های سبه کال ،تعریف شده است آن کالسی که در

کند، همچنین می هرا در خود ذخیر( 8خط ) doubleاست که سه مقدار از نوع ( 8-82خطوط ) Class1 این کد شامل کالسی به نام. توجه کنید

 .دهدمی است که جمع سه مقدار ذخیره شده را برگشت( 77-71)خطوط  ()Sum نامو یک متد به ( 2-80شامل یک سازنده )

sealed class Class1 
{ 
    private double D1, D2, D3; 
 
    public Class1(double d1, double d2, double d3) 
    { 
        D1 = d1; 
        D2 = d2; 
        D3 = d3; 
    } 
    public double Sum() 
    { 
        return D1 + D2 + D3; 
    } 
} 

1 
2 
3 
4 
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سه  میانگینمحدودیت این کالس تا حدی خوب است، اما فرض کنید بخواهید از این کالس بهتر استفاده کنید و متدی دیگری ایجاد کنید که 

گر . ، چندین روش برای اجرای این کار )اضافه کردن متد( وجود داردایدگرفتهیاد ها با چیزهایی که در مورد کالس .مقدار ذکر شده را نیز برگرداند ا

اگر به هر دلیلی  .ه نماییدتوانید متد جدیدی به آن اضافمی سورس اصلی کالس را در اختیار داشته باشید و بتوانید آن را دستکاری کنید به راحتی

صورت  تعریف کنید و آن را به  شوید که یک متد در کالس دیگرمی باشد، مجبور sealedنتوانید کالس را دستکاری کنید، به عنوان مثال کالس 

نویسیم که دارای می static باسطح دسترسی ExtendClass1 یک کالس با نام به عنوان مثال  .عمومی در دسترس اعضای کالس قرار دهید

را به  Class1 یک نمونه از کالس ()Average است. به این نکته توجه کنید که متد static و سطح دسترسی ()Average متدی به نام

 .گیردمی عنوان پارامتر

static class ExtendClass1 
{ 
    public static double Average(Class1 C1) 
    { 
        return C1.Sum() / 3; 
    } 
} 
 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        Class1 C1 = new Class1(3, 4, 5); 
        Console.WriteLine("Average: {0}", ExtendClass1.Average(C1)); 
    } 
} 

4 

درست است، اما راه حل بهتر این است که متد را در نمونه کالس خودش فراخوانی کنید، تا اینکه یک نمونه از کالس  کامال  با وجودیکه این راه حل 

در خط اول متد استاتیک به وسیله یک نمونه از کالس دیگر و  .شودمی دیگر ایجاد کرده و متد را فراخوانی کنید. در دو خط کد زیر تفاوت روشن

 .ایجاد شده از کالس خودش فراخوانی شده استشیء  ه یکدر خط دوم متد به وسیل

ExtendClass1.Average(C1);  
 
C1.Average(); 

باشد. با اندکی تغییر در تعریف می دهد، هر چند که روش اول روشی عادی برای فراخوانیمی توسعه متدها به شما اجازه استفاده از روش دوم را

قبل از نام نوع در تعریف  this اضافه کردن کلمه کلیدی ،کنید. تغییری که الزم است در متد بدهیداز روش دوم استفاده  ()Average متد

 static کالس staticبه اولین پارامتر متد  this باشد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. اضافه کردن کلمه کلیدیمی پارامترها

توان از هر دو حالت فراخوانی استفاده می حال .شودمی Class1 د توسعه یافته کالسبه مت ExtendClass1 باعث تبدیل متد عادی کالس

 .نمود

static class ExtendClass1 
{ 
    public static double Average(this Class1 C1) 
     { 
         ..... 
     } 
} 



   
 

 : مبانی زبان سی شارپ فصل اول 017
 

 : نکات مهم در باره متد توسعه یافته در زیر ذکر شده است

 صورت به باید است شده تعریف نآ در یافته توسعه متد که کالسی static شود تعریف. 

 صورت به باید متد خود static شود تعریف. 

 کلیدی کلمه با باید یافته توسعه متد پارامتر اولین this شود اضافه آن به متد خواهیممی که کالسی نام کلمه این و بعد از  شروع ،

 .شود ذکر

دهد. به می را نشان ExtendClass1 تعریف شده در کالس ()Average و متد توسعه یافته Class1 را که شامل کالسکد زیر همه برنامه 

 Class1های ساست. کال Class1طوری فراخوانی شده است که انگار یک عضو نمونه از کالس  دقیقا   ()Average این نکته توجه کنید که که متد

 .کنندمی مانند یک کالس با سه متد عملهر دو با هم  ExtendClass1 و

using System; 
 
namespace ExtensionMethods 
{ 
 
    sealed class Class1 
    { 
        private double D1, D2, D3; 
 
        public Class1(double d1, double d2, double d3) 
        { 
            D1 = d1; 
            D2 = d2; 
            D3 = d3; 
        } 
        public double Sum() 
        { 
            return D1 + D2 + D3; 
        } 
    } 
 
    static class ExtendClass1 
    { 
        public static double Average(this Class1 C1) 
        { 
            return C1.Sum() / 3; 
        } 
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Class1 C1 = new Class1(3, 4, 5); 
            Console.WriteLine("Sum: {0}", C1.Sum()); 
            Console.WriteLine("Average: {0}", C1.Average()); 
        } 
    } 
} 

Sum: 12 
Average: 4 
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 (Lambda expressions) عبارات المبدا

به عنوان مثال در برنامه زیر از یک متد بی نام که به  .ساده شده دستور زبان متدهای بی نام هستند (Lambda expressions) عبارات المبدا

 .استفاده شده است ،ارجاع داده شده است delegate یک

using System; 
 
public delegate void MessageDelegate(string message); 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MessageDelegate ShowMessage = new MessageDelegate( 
        delegate(string message) 
        { 
            Console.WriteLine(message); 
        } 
        ); 
 
        ShowMessage("Hello World!"); 
    } 
} 

 : توان کد باال را به صورت ساده تری نوشتمی به وسیله عبارات المبدا

using System; 
 
public delegate void MessageDelegate(string message); 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        MessageDelegate ShowMessage = (message) => Console.WriteLine(message); 
 
        ShowMessage("Hello World!"); 
    } 
} 

 : مقایسه متد بی نام و عبارت المبدا 

MyDel del = delegate(int x)    { return x + 1; } ;      // متد بی نام 
MyDel le1 =         (    x) => { return x + 1; } ;      //عبارت المبدا 

 کنیم. سپس دستوراتی را که قرار است اجرا شوند رامی استفاده <= نویسیم و بعد از عملگرمی ابتدا پارامترها را بدون ذکر نوعشان ،در عبارت المبدا

 delegate شود. البته امضاء عبارات المبدا باید شبیه به امضاءمی نویسیم. نوع پارامترها به صورت خودکار به وسیله کامپایلر تشخیص دادهمی

ه که دارای یک دستور ساد ایمکردهاز یک عبارت المبدایی استفاده  ،در مثال باال ،باشد. عبارات المبدا دارای اشکال زیادی هستند. به عنوان مثال

گراجرایی است.  هیچ پارامتری  ،نجام دهید این است کهای نداشته باشد، همه کاری که الزم است شما برای عبارت المبدا هیچ پارامتر  delegate ا

 .در داخل عبارت المبدا قرار ندهید

MessageDelegate ShowMessage = () => Console.WriteLine("Hello"); 
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 .توانید نوع پارامترهای عبارت المبدا را نشان دهیدمی به این نکته توجه کنید که شما

MessageDelegate ShowMessage = (string message) => Console.WriteLine(message); 

 : توانید به صورت زیر عمل کنیدنمیاگر نوع یک پارامتر را مشخص کنید، باید نوع سایر پارامترها را نیز مشخص کنید. به عنوان مثال 

MessageDelegate ShowMessage = (string message1, message2) => Console.WriteLine(message1); 

را داخل آکوالد قرار دهید. به عبارت المبدایی که دارای آکوالد باشد دستور  آنهاتوانید می ،اگر عبارات المبدای شما دارای چندین دستور اجرایی باشند

 .گویندمی المبدا

MessageDelegate ShowMessage = (message) => 
{ 
        Console.WriteLine(message); 
        Console.WriteLine("Some more message"); 
} 

 : در زیر مثالی از یک عبارت المبدا که دارای مقدار برگشتی است نشان داده شده است

SampleDelegate GetSquare = (number) => { return number * number; }; 

گر یک می باید همیشه از دستورات المبدایی استفاده کنید که دارای آکوالد return استفاده از دستوربه این نکته توجه کنید که هنگام  باشند. ا

 .تبدیل کنید expression lambdaتوانید به سادگی آن را به می ساده باشد return عبارت المبدا فقط دارای یک دستور

SampleDelegate GetSquare = (number) => (number * number); 

 return ورتبه این نکته توجه کنید که استفاده از پرانتز در کد باال برای فهم بهتر آن است. اگر یک عبارت المبدا دارای یک پارامتر ساده و یک دس

 :توانید برای سادگی بیشتر پرانتزها را حذف نماییدمی است،

SampleDelegate GetSquare = number => number * number; 

 .یا تعداد بیشتری پارامتر باشد باید انها را داخل پرانتز قرار دهید 2ولی اگر یک عبارت المبدا دارای 

SampleDelegate GetSum = (num1, num2) => num1 + num2; 

 .گرداندمی را بر آنهاعبارت المبدای باال دارای دو پارامتر است و حاصل جمع 

 یک مثال از عبارت المبدا

 : ارسال کرد. به مثال زیر توجه کنید متدهاتوان متدهای بی نام را به عنوان آرگومان به دیگر می استفاده از عبارات المبدا راحت تربا 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

using System; 
 
namespace LambdaDemo 
{ 
    public delegate int Arithmetic(int x, int y); 
 
    public class Program 
    { 
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        public static int GetResult(Arithmetic Operation, int num1, int num2) 
        { 
            return Operation(num1, num2); 
        } 
 
        public static void Main() 
        { 
            Console.Write("Enter first number: "); 
            int num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
            Console.Write("Enter second number: "); 
            int num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
 
            Console.WriteLine("Sum = "        + GetResult((x, y) => x + y, num1, num2)); 
            Console.WriteLine("Difference = " + GetResult((x, y) => x - y, num1, num2)); 
            Console.WriteLine("Product = "    + GetResult((x, y) => x * y, num1, num2)); 
            Console.WriteLine("Quotient = "   + GetResult((x, y) => x / y, num1, num2)); 
        } 
    } 
} 

Enter first number: 5 
Enter second number: 2 
Sum = 7 
Difference = 3 
Product = 10 
Quotient = 2 

 گرداند. سپس از اینمی قبول کرده و یک مقدار صحیح را بر کنیم که دو آرگومان از نوع اعداد صحیح رامی ایجاد delegate یک 2ابتدا در خط 

delegate به عنوان یکی از پارامترهای متد GetResult() دو پارامتر دیگر، دو عدد هستند که همانطور که  (.2-82)خطوط  کنیممی استفاده

شود باید مرجع می است، آرگومانی که به آن ارسال delegate مختلف نقش دارند. از آنجاییکه اولین پارامتر یک هایعملیاتدر  ،خواهیم دید

توان کدهای خواناتری نوشت و همچنین کدنویسی را می المبدا باشد. با استفاده از عبارت المبدا و یا یک عبارت یا یک متد بی نام ، یک متد

در هر فراخوانی یک عبارت المبدا را به عنوان اولین  کنیم. توجه کنید که متدمی را فراخوانی ()GetResult متد 28-21کاهش داد. در خطوط 

 .شدمی کردیم، نیاز به کدنویسی بیشتری داشتیم و خوانایی آن نیز کمترمی کند. اگر از متدهای بی نام استفادهمی آرگومان قبول

Expression-Bodied Members 

Expression-bodied members های ییکی از ویژگC# 6.0  ،هاخاصیتبوده که به شما اجازه استفاده از المبدا برای کدنویسی راحت تر متدها ،

فاده توانید از عالمت المبدا استمی دهد. با وجود این ویژگی شما به جای نوشتن بدنه یک عضومی سربارگذاری عملگرها و ایندکسرهای یک کالس را

 : گرداندمی را بر آنهاکه دو پارامتر را دریافت کرده و جمع کنید. به عنوان مثال، متد زیر را در نظر بگیرید 

public int GetSum(int x, int y) 
{ 
    return x + y; 
} 

 : توانید کد باال را خالصه تر کرده و به صورت زیر بنویسیدمی شما Expression-bodied members با استفاده از ویژگی

public int GetSum(int x, int y) => x + y; 
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 شروع و سپس عبارتی که جمع دو مقدار را بر <= کنیم اما بدنه را با عالمتنمیکنید امضای متد را دستکاری می همانطور که در کد باال مشاهده

توانیم می همها تبرای تعریف خاصی .استفاده کنیم return نویسیم. به این نکته توجه کنید که دیگر الزم نیست از کلمه کلیدیمی گرداند رامی

 : ایمکردهگرداند تعریف می در کد زیر یک خاصیت فقط خواندنی که نام کامل یک شخص را بر مثال  از این ویژگی استفاده کنیم. 

public string FullName 
{ 
    get 
    { 
        return FirstName + " " + LastName; 
    } 
} 

 : ان نوشتتومی کد باال را به صورت زیر هم

public string FullName => FirstName + " " + LastName; 

توان از این ویژگی به صورت زیر استفاده می است و دارای یک خط در بدنه هستند هم viod از نوع آنهابرای متدهایی هم که مقدار برگشتی 

 : کرد

public void PrintMessage(string message) => Console.WriteLine(message); 

Expression-bodied members رودمی در تعریف ایندکسرها و سربارگذاری عملگرها هم به کار : 

// Indexer 
public int this[int index] => InternalCollection[index]; 
 
// Operator Overload 
public static Point operator +(Point p1, Point p2) => new Point(p1.X + p2.X, p1.Y + p2.Y); 
 
// Conversion Overload 
public static implicit operator string(Point point) => $"({point.X}, {point.Y})"; 

رد. جواب استفاده ک ،توان از ویژگی در اعضایی که دارای چندین دستور در بدنه خود هستندمی برایتان پیش بیاید که آیا سؤالممکن است که این 

 .رود که دارای یک دستور ساده در بدنه خود هستندمی منفی است. این ویژگی فقط برای اعضایی به کار

 

 استفاده از کالس های استاتیک در فضای نام 

ه می دهد که از کالس گنجانده شده است و به ما اجاز C# 6.0 استفاده از کالس های استاتیک در فضای نام یکی از ویژگی هایی است که در

های استاتیک در قسمت فضاهای نامی استفاده کنیم. این ویژگی برای توسعه دهندگان بسیار مفید است و از تکرار مکررات جلوگیری می کند. 

د را د نام متبرای استفاده از متدهای استاتیک یک کالس استاتیک باید ابتدا نام کالس و سپس نقطه و بع C# 5.0 همانطور که می دانید در

کافیست که نام کالس استاتیک  C# 6.0 اما در .()Console.WriteLineیا  ()Convert.ToInt32()، Console.Writeبنویسیم. مانند 

 : را یک بار در قسمت فضای نام وارد کنید و از متدهای آن بدون اینکه نام کالس را بیاورید استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید
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C# 5.0 

using System; 
 
namespace CsharpNewFeatures 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Console.WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
        } 
    } 
} 

  

C# 6.0 

using System; 
 
using static System.Console; 
 
namespace CsharpNewFeatures 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            WriteLine("Welcome to Visual C# Tutorials!"); 
        } 
    } 
} 

 

 مقدار دهی اولیه به خصوصیات خودکار 

معرفی شد که  C# 6.0 یکی از ویژگی های جدید است که در (Auto property initializer) خودکار یامقدار دهی اولیه به خصوصیات 

ها را در  Property ما (C# 5.0) در نسخه های قبلی .ها را در هنگام تعریف مقداردهی کرد Property با استفاده از این ویژگی می توان

 : می توانیم همزمان کار تعریف و مقداردهی را انجام دهیم C# 6.0 سازنده پیشفرض مقدار دهی می کردیم اما در

  

C# 5.0 

using System; 
 
namespace CsharpNewFeatures 
{ 
    class Program 
    { 
        public Program() 
        { 
            Name = "Jack"; 
            Age = 25; 
        } 
 
        public string Name { get; set; } 
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        public int Age { get; set; } 
    } 
} 

 

  

C# 6.0 

using System; 
 
namespace CsharpNewFeatures 
{ 
    class Program 
    { 
        public string Name { get; set; } = "Jack"; 
        public int Age { get; set; } = 25; 
    } 
} 

 

 استثنائات فیلتر 

 است که به ما اجازه ی مشخص کردن یک شرط برای یک بالک C# 6.0 یک ویژگی جدید در Exception filters فیلتر های استثنائات یا

catch را می دهد. اگر شرط true را برگرداند، آنگاه بالک catch اجرا میشود. این ویژگی یکی از بهترین ویژگی های C# 6.0  جدید است

 : با فیلتر کردن استثنائات را آسان کرده است. به مثال زیر توجه کنیدکه کار 

using System; 
 
namespace CsharpNewFeatures 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Main() 
        { 
            int result; 
            int x = 5; 
            int y = 0; 
 
            try 
            { 
                result = x / y; 
            } 
            catch (Exception ex) if (y == 0) 
            { 
                Console.WriteLine("An attempt to divide by 0 was detected."); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        } 
    } 
} 

An attempt to divide by 0 was detected. 
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  using دستور

نابود کردن اشیاء و آزاد کردن فضای حافظه است. همانطور که می دانید بعد از ساخت اشیاء و عدم استفاده از آن  using کاربرد اصلی دستور

یا زباله روب حافظه این کار  garbage collectorباید آن را از حافظه خارج کنیم تا دوباره آن بخش از حافظه مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه 

 garbage collectorچه زمانی رخ می دهد و تا زمانی که  garbage collectorجام می دهد، ولی مشخص نیست را به طور اتوماتیک ان

فظه حاکار خود را شروع نکند همچنان حافظه بال استفاده می ماند. در سی شارپ، شما می توانید هر لحظه که الزم باشد، شیء بال استفاده را از 

 : به صورت زیر است using ساختار کلی دستور (.دکنی Dispose پاک کنید )اصطالحا  

using() 
{ 
    ... 
} 

 : ترجمه می شود. پس دو کد زیر با هم برابرند try…finally این دستور، به دستور

using (Person person = new Person()) 
{ 
     // Code to execute 
}                                                        
Person person = new Person(); 
try 
{ 
    // Code to execute 
} 
finally 
{ 
    if (person != null) 
    { 
        person.Dispose(); 
    }                 
} 

را توسط کالسمان پیاده سازی  IDisposable استفاده کنیم، باید ابتدا رابط using در داخل دستور (Person) اگر بخواهیم از کالسمان

فراخوانی شده و حافظه را از اشیاء بال استفاده پاک می کند. به تکه  using می باشد که بعد از دستور ()Dispose کنیم. این رابط دارای متد

 : کد زیر توجه کنید

using System; 
 
namespace UsingStatement 
{ 
    class Person : IDisposable 
    { 
        public void Dispose() 
        { 
            Console.WriteLine("The Dispose method executed!"); 
        } 
    } 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (Person person = new Person()) 
            { 
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                Console.WriteLine("Using Statement executed!"); 
            } 
        } 
    } 
} 

Using Statement executed! 
The Dispose method executed! 

 .اجرا می شود ()Dispose و سپس دستور داخل متد using همانطور که در خروجی مشاهده می کنید، ابتدا دستور داخل بالک

 

  (Method Hiding) مخفی کردن متد

آن کالس دسترسی می یابد. اما در برخی موارد،  public همانطور که می دانید وقتی یک کالس از کالس دیگر ارث بری می کند، به تمام اعضای

ضای آن شبیه به متدی در کالس پدر باشد.حال اگر یک شیء از کالس فرزند ایجاد و متد را ممکن است کالس فرزند دارای متدی باشد که نام و ام

د نفراخوانی کنید، در اصل متد کالس فرزند فراخوانی می شود، چونکه کامپایلر سی شارپ به طور خودکار متد کالس پایه را مخفی می کند. هر چ

قبل از نوع  new هتر است شما این کار را به صورت دستی و با اضافه کردن کلمه کلیدیکه سی شارپ این کار را خودکار انجام می دهد ولی ب

 : می گویند، چون که شما عمدا متد کالس پایه را مخفی کرده اید Method Hiding برگشتی متد انجام دهید، به این کار مخفی کردن متد یا

using System; 
 
namespace Program 
{ 
    class Parent 
    { 
        public void ShowMessage() 
        { 
            Console.WriteLine("Method from Base Class"); 
        } 
    } 
 
    class Child : Parent 
    { 
        public new void ShowMessage() 
        { 
            Console.WriteLine("Method from Derived Class"); 
        } 
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Child child1 = new Child(); 
            child1.ShowMessage(); 
        } 
    } 

} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Method from Derived Class 
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 رممکن است که این سوال برای شما پیش آمده باشد که اگر بخواهیم متد کالس پایه را فراخوانی کنیم، باید چکار کنیم؟ سه روش برای این کا

 : داده و برنامه را اجرا کنیدرا به صورت زیر تغییر  71است. خط  base اولین روش استفاده از کلمه کلیدی .وجود دارد

base.ShowMessage(); 

Method from Base Class 

 : را به صورت زیر تغییر داده و برنامه را اجرا کنید 02روش دوم تبدیل صریح شیء ایجاد شده از کالس مشتق به وسیله کالس پایه است. خط 

((Parent)child1).ShowMessage(); 

Method from Base Class 

 : را به صورت زیر تغییر داده و برنامه را اجرا کنید 03-02روش سوم، دادن ارجاعی از کالس پایه به شیء کالس مشتق است. خطوط 

Parent parent = new Child(); 
parent.ShowMessage(); 

Method from Base Class 

 Overridingمتدها آشنا شدید، بهتر است که با تفاوت این دو آشنا شوید. در  (Hiding) و مخفی کردن (Overriding) حال که با بازنویسی

 .، متد کالس پایه فراخوانی می شودHiding اگر یک ارجاع از کالس پایه به کالس مشتق بدهیم، متد کالس مشتق ولی در

 

 

Tuple  چیست 

Tuple ی باشد. این ساختار داده ای به شما این امکان را می دهد که داده یک ساختار داده ای است که دارای تعدادی خاص و توالی از عناصر م

گانه ای تعریف کنید، در آن قرار دهید. پس از ایجاد کالس هایی که شما برای بسته بندی  Tuple هایی با انواع مختلف را بدون اینکه کالس جدا

می کند. فرض کنید که در یک برنامه نیاز است که ما دو مقدار را به  و انتقال داده ها بین قسمت های مختلف برنامه تعریف می کنید، جلوگیری

 .یک متد ارسال کنیم و در آن متد آنها را نمایش دهید

 
using System; 
 
namespace TupleDemo 
{ 
    public class MethodArguments 
    { 
        public int ID { get; set; } 
        public string Name { get; set; } 
    } 
    class Program 
    { 
        public static void Print(MethodArguments args) 
        { 
            Console.WriteLine("ID = " + args.ID.ToString()); 
            Console.WriteLine("Name =  " + args.Name); 
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        } 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            MethodArguments arguments = new MethodArguments(); 
            arguments.ID = 20; 
            arguments.Name = "John"; 
 
            Print(arguments); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

به این صورت است که باید ابتدا یک کالس در برنامه تعریف کنید که دارای دو خاصیت باشد، سپس  (Tuple کالسیک )بدون استفاده ازروش 

 آرگومان ورودی متد را از نوع این کالس تعریف می کنیم. حال یک شیء از کالس ایجاد کرده و خاصیت های آن را مقداردهی می کنیم. سپس این

د ارسال می کنیم. در متد نیز مقادیر را از خاصیت های استخراج می کنیم و آنها را نمایش می دهیم. این روش برای تعداد زیاد پارامتر شیء را به مت

د به مت وها نیز جوابگو است و به هر تعداد پارامتری که نیاز داشتید می توانید در کالس، خاصیت ایجاد کنید و به شیوه مشابه آنها را مقداردهی 

 .مورد نظر ارسال کنید

این کار  Tuple .مشکالت این روش این است که شما برای هر متد باید یک کالس جداگانه تعریف کنید که بسیار وقت گیر و کسل کننده است

را برای شما در پشت استفاده می کنید، کامپایلر سی شارپ کالس مورد نظر  Tuple از را به صورت خودکار برای شما انجام می دهد. زمانی که شما

 : پیاده سازی می کنیم Tuple صحنه ایجاد می کند . مثال باال را این بار با

using System; 
 
namespace TupleDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        public static void Print(Tuple<int, string> args) 
        { 
            Console.WriteLine("ID = " + args.Item1.ToString()); 
            Console.WriteLine("Name =  " + args.Item2); 
        } 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var arguments = new Tuple<int, string>(20, "John"); 
            Print(arguments); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 

} 

 ()Main تعریف می کنیم. در متد <Tuple<int, stringنداریم. ورودی متد را از نوع  MethodArguments در مثال باال دیگر نیازی به کالس

اینکار کامپایلر در پشت صحنه یک تعریف کرده ایم .اینطور در نظر بگیرید که با  <Tuple<int, stringاز نوع  arguments یک شی به نام

بوده و نام آنها  string و int نوع آنها به ترتیب .تعریف می کند که دارای دو خاصیت می باشد MethodArguments کالس شبیه کالس

تعریف کنیم  bool وعاست . این نامگذاری به صورت خودکار انجام می شود یعنی اگر ما یک پارامتر دیگر مثال از ن Item2 و Item1 به ترتیب
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باید دقیقا شبیه به نوع  Printارسال می کنیم. دقت کنید که نوع پارامتر  Print می گذارد. در ادامه این شی را به متد Item3 کامپایلر نام آنرا

الس می باشد. در این ک ()Create استفاده از متد Tuple باشد. روش دیگر برای ایجاد (Tuple<int, stringشی ایجاد شده )در اینجا 

 : این صورت اگر خط زیر را جایگزین خط باال کنید ، همان نتیجه حاصل می شود

var arguments = Tuple.Create(20, "John"); 

 : باشد Tuple به این نکته توجه کنید که خروجی متد ها می تواند از نوع

using System; 
 
namespace TupleDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        public static Tuple<string, string> GetPerson() 
        { 
            return new Tuple<string, string>("John", "Scith"); 
        } 
        public static void Main(string[] args) 
        { 
            var person = GetPerson(); 
 
            Console.WriteLine(person.Item1 + " " + person.Item2); 
 
            Console.ReadKey(); 
        } 
    } 
} 

. در بدنه آن یک شی از نوع تعریف کرده ایم <Tuple<string, stringبا نوع خروجی  ()GetPerson در مثال باال یک متد به نام

Tuple<string, string>  برگشت می دهیم. در متدایجاد کرده ایم و آنرا Main()  خروجی متد را در متغیرperson  قرار داده و مقدار

 .خاصیت های آنرا در خط بعدی نمایش می دهیم

 

  (Local Functions) توابع محلی

Local Function یت در ها امکان تعریف یک متد در داخل متد دیگر را فراهم می کنند. شما می توانید با استفاده از این قابلC# 7.0  یک متد

 یودرا در داخل یک متد موجود تعریف کنید. به این نکته توجه کنید که، برای استفاده از این قابلیت های جدید باید آخرین نسخه ویژوال استو

(Visual Studio 2015 Preview 4) را بر روی سیستم نصب کنید : 

private static void Main(string[] args) 
{ 
    int LocalFunction(int arg) 
    { 
        return 10 * arg; 
    } 
 
    Console.WriteLine(LocalFunction(10)); 
} 
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، سپس آنرا فراخوانی و خروجی آنرا بر روی صفحه تعریف کرده ایم Mainبدنه ی متد ” داخل“را در  LocalFunction ، یک متد به نامدر مثال باال

  : . در متد های محلی می توانید از متغیرهایی که قبل از تعریف متد ، تعریف شده اند استفاده کنیدی نمایش چاپ می کنیم

private static void Main(string[] args) 
{ 
    int localVar = 10; 
    int LocalFunction(int arg) 
    { 
        return localVar * arg; 
    } 
    Console.WriteLine(LocalFunction(10)); 

} 

  .که قبل از متد تعریف شده است استفاده کرده ایم localVar در مثال باال، در داخل متد محلی از یک متغیر به نام

 

 

  (Immutable Object) اشیاء تغییر ناپذیر

تغییر  قابل شی ایجاد از بعد( …گاهی در برنامه های خود نیاز به ایجاد اشیایی داریم که وضعیت داخلی این اشیاء )مقادیر فیلد ها ، خصیصه ها و 

 به این صورت پیاده سازی شده است. زمانی که شما یک مقدار رشته ای را در یک متغیر از نوع string نباشد. در چارچوب دات نت، کالس

string قرار می دهید و بعدا آن مقدار را تغییر می دهید، کامپایلر C#  در پشت صحنه یک شیء با مقدار جدید می سازد و در فیلد مورد نظر قرار

 : (می دهد و شیء قبلی را دور می اندازد )توسط آشغال جمع کن پاک می کند

string Name = "Jason"; // First time it creates a new object. 
Name = "Jack";         // It create a new object of string type 

 است. این دو فیلد به صورت family و name را مشاهده می کنید که شامل دو فیلد با نام های Person در کد زیر شما یک کالس با نام

readonly  و از نوعstring تعریف شده اند.فیلد های readonly انند در خط تعریف فیلد یا در سازنده کالس مقدار دهی شوند. تنها می تو

 set تشکیل شده است و نباید قسمت get سپس برای این دو فیلد، خصوصیات متناظری ایجاد می کنیم. خصوصیت هم فقط از قسمت

ر را از طریق پارامتر های سازنده کالس می گیریم و داشته باشد. زیرا کاربر بعد از ایجاد شیء نباید مقادیر درون شیء را تغییر دهد. مقادیر مورد نظ

 : در فیلدها قرار می دهیم

 
public class Person 
{ 
    private readonly string name; 
    private readonly string family; 
 
    public string Name 
    { 
        get 
        { 
            return this.name; 
        } 
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    } 
 
    public string Family 
    { 
        get 
        { 
            return this.family; 
        } 
    } 
 
    public Person(string n, string f) 
    { 
        this.name = n; 
        this.family = f; 
    } 
} 

  : زیر می باشدنحوه ی استفاده از کالس فوق به صورت 

Person person1 = new Person("Jason", "Statham"); 
 
person1.Name = "Jack"; 
 
Console.WriteLine(person1.Name + " " + person1.Family); 

Console.ReadKey(); 

تشکیل شده اند. پس خط  get قسمت زیرا خصوصیات فقط از در کد باال نمی توانیم بعد از ایجاد شیء مقادیر خصوصیات آن را تغییر دهیم.

  .قرمز در مثال باال غیر مجاز می باشد



 

 

 

   دومفصل                                  

 ویندوز فرم  
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 برنامه نویسی ویژوال

در روزهای اولیه دنیای کامپیوتر  دهد که با استفاده از اجزای بصری مختلف با برنامه ارتباط برقرار کند.می به کاربر اجازه (GUI)رابط گرافیکی کاربر 

زم حفظ کردید و این کار مستلمی بدین معنی که شما باید دستورات متنی زیادی برای ایجاد یک برنامه مفید تایپمبتنی بر متن بودند، ها برنامه

 هاییامهبرندر همه  تقریبا  دارای رابط گرافیکی هستند. این رابط گرافیکی  ،نرم افزاری امروزیهای برنامه کردن یک لیست طوالنی از دستورات بود.

یک  ال  قب ،ایجاد یک برنامه با رابط کاربری باید جذاب و ساده باشد.ای هخورد. یک رابط گرافیکی حرفمی سر و کار دارید به چشم آنهاکه امروزه با 

نیاز بود که تعداد زیادی کد تایپ شود. اما با ورود  ،برای ایجاد یک پنجره ساده که یک متن را نمایش دهد مثال  کار سخت و کسل کننده بود. 

توانید محیط برنامه خود را می گرافیکی را راحت کرد، به طوری که شماهای ویژوال ایجاد برنامهنویسی برنامه استودیو این کار راحت شد.ویژوال 

 .دهندمی یا رابط گرافیکی را تشکیل GUI اجزای بصری هستند کهها لکنید. کنتر  ”نقاشی“الزم از جعبه ابزار به نوعی های لبا کشیدن کنتر 

از  #Visual C در ”visual“ کلمه radio buttonsو  buttons ،text boxes ،labels ،check boxesاز  اندعبارتها لاز کنتر ای هوننم

 برای نشان دادن هر پنجره در یک برنامه استفاده Windows Forms ویژوال یا بصری گرفته شده است. مایکروسافت از کلمهنویسی برنامه مفهوم

 توانید از حالتمیها مدهد. برای ایجاد و طراحی فرمی ویندوزی را به شماهای برنامه ویژوال استودیو اجازه ایجاد هر چه راحت تر برنامهکند. می

Design استفاده کنید. 

 

که بر روی  اییهکنترلدر این شکل فرم ویندوزی و  .دهدمی را نشان Visual Studio Community در (Design) شکل باال حالت طراحی

مشاهده کنید.  ،توانید چگونگی به نظر رسیدن فرم را در حین اجرای برنامهمی نشان داده شده است. در حالت طراحی، شمااند آن کشیده شده

ر تمرکز نامه بیشتتوانید بر روی کارکرد برمی شوند از دید کاربر مخفی هستند، بنابراین شمامیها لکدهایی که باعث ایجاد و مقداردهی به کنتر 

 .رداستفاده کها لبرای طراحی کنتر  …چپ چین یا راست چین کردن، تغییر اندازه و  ،توانید از ابزارهای ویژوال استودیو مانندمی کنید. همچنین
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 ایجاد یک برنامه ویندوزی ساده

که این درس به شما نحوه ایجاد یک برنامه ویندوزی که در به این نکته توجه کنید . ویژوال را تجربه کنیدنویسی برنامه وقت آن رسیده است که

من هر مرحله را به صورت گام به گام انجام داده و به  دهد.می استفاده شده است، را نشان (event-handling) آن از یک اداره کننده رویداد

 Visual هایقسمتو برخی  (event-handling)اد مفاهیم فرم، کنترل، کنترل کننده روید دهم.می طور مختصر در مورد هر کدام توضیح

Studio  بحث خواهد شد. برنامه  شانمربوطههای سدر در آنهاگیرد و در مورد هر کدام از می در طراحی یک برنامه ویندوزی مورد استفاده قرار

 Windows forms مانند شکل زیر گزینه بروید. سپس از لیست ظاهر شده File > New Project را باز کنید و به مسیرشارپ سی ویژوال

Application  را انتخاب نمایید. یک Windows forms Application باشد. نام می نوعی برنامه است که دارای یک رابط کاربر گرافیکی

 .بگذارید MyFirstWindowsApplication را پروژه

 

از محیط  Form1.cs دهد که شما در حال تماشای فایلمی انتخاب شده نشانکلیک کنید تا یک فرم خالی ظاهر شود. تب  OK بر روی دکمه

 .طراحی هستید
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توان در دو حالت مشاهده کرد، حالت می را  form.کنیممی تمرکز ،شودمی فزوده شدن قابلیت به فرمادر حال حاضر بر روی کد فایلی که باعث 

 که شما ،دهدمی ویژوال و غیر ویژوال را مشاهده نمایید. شکل زیر یک فرم را نشانهای لکنتر توانید فرم، می در حالت طراحی. طراحی و حالت کد

 .در محیط طراحی اندازه آنرا تغییر دهید کناری )که با فلش نشان داده شده است(های توانید با استفاده از دستگیرهمی

 

 به فرمها لاضافه کردن کنتر 

گر جعبه ابزار را پیدا  IDE به صورت پیش فرض در سمت چپ محیط  Toolbox.قرار دارند Toolbox در جعبه ابزار یاها لهمه کنتر  قرار دارد. ا

وس بر روی ابا م ،به آن دسترسی یابید. برای نمایش جعبه ابزار کافیست View > Other Windows > Toolbox توانید از مسیرمی ،نکردید

 .توقف کرده و یا کلیک نماییدای هآن لحظ
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Toolbox  قسمتپر کاربرد در های لکنتر  مثال  تقسیم شده است،  هاییقسمتبه Common Controls  قرار دارند. برای باز کردن یک دسته و

اگر شما  (.auto-hide خاصیت)شود می مخفیفرض پیش در حالت  Toolbox.بر روی نام دسته کلیک کنید ،آن کافیستهای لنمایش کنتر 

ثابت بماند و مخفی  Toolbox کلیک کنید تا ،جعبه ابزار close توانید بر روی آیکون سنجاق شکل کنار دکمهمی ،ست نداریداین حالت را دو

به ابزار بر توانید کنترل را از جعمی همچنین .توانید بر روی آن دوبار کلیک کنید تا به فرم اضافه شودمی برای اضافه کردن یک کنترل به فرم نشود.

 را به ناحیه کاربر فرم اضافه کنید. ناحیهها لتوانید کنتر می به این نکته توجه کنید که شما فقط .(drag and drop) کشیده و رها کنید روی فرم

بر روی صفحه کلید را فشار دهید. یک  Delete کاربر ناحیه خالی فرم است. برای حذف یک کنترل از روی فرم آن را انتخاب کنید و سپس دکمه

حال مکان و اندازه کنترل ذکر شده را مانند شکل زیر  قابلیت تغییر اندازه را دارند.ها لبیشتر کنتر  را به فرم اضافه کنید. (button) ل دکمهکنتر 

 .تغییر دهید

 

 هاکنترلتغییر خاصیت 

برای مشاهده و تغییر مقادیر همه خواص در  Properties برای این کار از پنجره را تغییر دهید.ها لتوانید برخی از خواص فرم و کنتر می شما

نمایش  Properties به این نکته توجه کنید که برخی از خواص در پنجره کنیم.می دسترس یک کنترل انتخاب شده در صفحه طراحی استفاده

دست یافت. یک کنترل را با استفاده از کلیک کردن بر روی آن در صفحه طراحی انتخاب کنید.  آنهاتوان به می شوند و فقط از طریق کدنمیداده 

 روی فرم کلیک کنید و سپس به پنجره یدکمهبر روی ، توان خاصیت یک کنترل را تغییر دادمی برای اینکه به شما نشان دهیم که چطور

Properties بروید. 
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 .تغییر دهید Click Me بهرا پیدا کنید و آن را  Text خاصیت

 

 .کندمی تغییر button کنید که متن کنترلمی مشاهده

 

آن را نیز تغییر دهید. به این نکته توجه کنید که برای انتخاب فرم باید بر روی یک منقطه  Text توانید با کلیک بر روی فرم خاصیتمی همچنین

 .رار داردنه یک کنترل که بر روی آن ق ،خالی از آن کلیک کنید

 به کنترل (Event Handler) اضافه کردن یک کنترل کننده رویداد

 ارویداد ی هآموزش دهیم. کنترل کنند ،در بخش آخر این آموزش قصد داریم که به شما نحوه اضافه کردن یک کنترل کننده رویداد را به کنترل

Event Handler ، رخ  معین اتفاقکه یک  ،پیونددمی را بر عهده دارد. رویداد وقتی به وقوعقسمتی از برنامه است که مسئولیت کنترل رویدادها

در یک بخش جداگانه بحث خواهیم  کننده رویداد کنترلرود. در مورد جزییات می هم برای کنترل کردن یک رویداد به کار Event Handler .دهد

 .مخصوص به خود داردفرض پیش هر کنترل یک رویداد کرد.

متدهایی هستند  ،رویدادهای باشد. کنترل کنندهمی Load ،کنترل فرمفرض پیش و رویداد Clickکنترل دکمه، رض فپیش مثال رویدادبه عنوان 

ی دابل کلیک کردن بر رو ،شوند که رویدادها رخ دهند. راه ساده برای اضافه کردن یک کنترل کننده رویدادمی و وقتی اجرااند که به رویداد وابسته

شدن  شود. برای روشنمیفرض پیش باشد. ناگفته نماند که این کار باعث اضافه شدن کنترل کننده رویداد به رویدادمی ل در محیط طراحیکنتر 



   
 

 فصل دوم : ویندوز فرم 017
 

در محیط طراحی کلیک کنید. ویژوال استودیو به صورت خودکار یک کنترل کننده رویداد ایجاد کرده و آن را به  button این مطلب بر روی دکمه

 نترلکوس نیز در داخل اشوید و نشانگر ممی شما وارد قسمت کد نویسی ،چسباند. همزمان با ایجاد کنترل کننده رویدادمی کنترل Click رویداد

 .شودمی نوشتن کدی است که هنگام وقوع رویداد اجرا ،گیرد. حال همه چیزی که شما نیاز داریدمی قرار ،کننده رویداد

 

را در داخل  ;MessageBox.Show(“You clicked the button!”)آینده بحث خواهیم کرد. کد های سدر در ،دکهای در مورد سایر قسمت

 .به صورت زیر بنویسید Click کنترل کننده رویداد مربوط به رویداد

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("You clicked the button!"); 
} 

 ()Show دهد که یک جعبه متن را برای نمایش یک پیغام یا اطالعات فوری به کاربر فراخوانی کنید. متدمی به شما اجازه MessageBox سکال

و بر  دهیم. برنامه را اجرا کردهمی آینده توضیحهای سدر در MessageBox شود. در مورد کالسمی باعث نمایش یک متن خاص در جعبه متن

نمایش داده  ،ایدارسال کرده ()Show که شامل پیامی است که به عنوان آرگومان به متد ،روی دکمه کلیک کنید. با اجرای برنامه یک پنجره پیغام

 .خواهد شد
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 Properties استفاده از پنجره ،فرضپیش به رویدادهای غیر مخصوصا   ،هالراه دیگر برای اضافه کردن یک کنترل کننده رویداد به رویداد کنتر 

 توانیم بر روی تبمی را به فرم اضافه کنیم. برای برگشتن به محیط طراحی هم Load اجازه دهید که رویداد ،است. برای روشن شدن این مطلب

Design کلیک کرده وهم از کلیدهای ترکیبی Shift + F7 استفاده کنیم. 

 

به وسیله یک آیکون   Properties آن را پیدا کنید. رویدادها در پنجره رویدادهای Properties هانتخاب کرده و سپس از پنجر form کنترل

گر این آیکون را نیافتید مطمئن شوید که کنترل در محیط طراحی انتخاب شده باشداندشدهجرقه نمایش داده   .. ا

 

مربوط به  Load دهد. رویدادمی را نشاننویسی برنامه در محیط لیستی از رویدادهای مربوط به کنترل انتخاب شده Properties حال پنجره

کنار آن، لیستی از متدهای موجود برای این رویداد نشان داده خواهد  (combo box) را پیدا کنید. با کلیک بر روی منوی باز شونده form کنترل

 توان با دابل کلیک بر روی رویداد انتخاب شده در پنجرهمی همچنینتوانید یک متد برای الحاق به این رویداد انتخاب کنید. می شد. سپس

Properties وارد محیط کدنویسی شده و کنترل کننده رویداد  ایجاد کرد که در این صورت به صورت خودکار ،یک کنترل کننده رویداد جدید

 .بنویسید Load شود. کد پر رنگ شده زیر را در رویدادمی مناسب برای شما ایجاد
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private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    button1.Text = "Text changed by the Load event"; 
} 

ام شود. دهد که بارگذاری فرم تممی فرم وقتی روی Load رویداد. دهدمی مربوط به دکمه واقع بر روی فرم را تغییر Text این دستور خاصیت

 .کندمی تغییر button متن داخل کنترل، ی برنامهاجرا بنابراین با هر بار

 

 .ایجاد کردید Visual C# Express و Visual Studio حال شما با موفقیت یک گرداننده رویداد را با استفاده از ابزارهای موجود در

 

 (Event Handler) کنترل کننده رویداد

 ،پیوندندیماز مکانیزم کنترل کننده رویداد برای کنترل رویدادها که در هنگام اجرای برنامه به وقوع  شارپسیرابط گرافیکی کاربر در دات نت و ویژوال 

کنترل رویداد فرایند نظارت بر وقوع یک  .پیوندندمیرفتارهایی یا اتفاقاتی هستند که هنگام اجرای برنامه به وقوع  ،رویدادها .کندمیاستفاده 

ن کنترل بدو .کنندمیویندوزی از کنترل کننده رویداد برای اضافه کردن یک قابلیت و پاسخ به کاربر استفاده  یهافرم. باشدمیرویداد مشخص 

 و delegates در این درس فرض بر این است که شما بر مفاهیم و رابط گرافیکی تا حد زیادی بدون استفاده هستند. هافرمکننده رویداد، 

events ( .تسلط دارید )رویدادها با استفاده از یکرویداد delegate  شوندمیبه عنوان یک نوع تعریف .Delegate  ها آدرس متدها را در خود

 .اندشدهتعریف  event و یک delegate . در مثال زیر یککنندمیذخیره 

public delegate void SampleEventHandler(int); 
 
public event SampleDelegate SampleEvent; 

 .کنندمیقبول  int که دارای مقدار برگشتی نیستند و یک آرگومان ساده از نوع کندمیآدرس متدهایی را قبول  delegate ،اساس تعریف باالبر 

 قبال  همانطور که  .کنیممییک کنترل کننده رویداد به رویداد اضافه  حال .کنیممیمان استفاده  event برای ایجاد delegateسپس از این نوع 

 ،رویداد هایکنندهکنترل . باشدمیدارای یک یا چند متد  delegate مخصوص به خود است که این delegateاشاره شد، هر رویداد دارای یک 

رویداد( چسبیده  هایکننده)کنترل  آنها .شوندمیاست و هنگام وقوع رویداد اجرا  delegateهمانند امضای این  آنهامتدهایی هستند که امضای 

متصل  event رویداد را به یک هایکنندهچندین کنترل  توانمی .شوندمیاجرا  پیونددمیهستند و هنگامی که رویداد به وقوع  event یک به

امضای  امطمئن شوید که امضای آن ب، کرد تا هنگام وقوع رویداد اجرا شوند. برای این کار ابتدا باید کنترل کننده رویداد را ایجاد کنید. بعد از ایجاد
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delegate  مطابق باشد. به عنوان مثال  ،کندمیی که رویداد از آن استفادهdelegate مثال باال دارای نوع برگشتی void  بوده و یک پارامتر از

کند )به این دریافت  int بوده و یک پارامتر از نوع void ، پس کنترل کننده رویداد ما نیز باید دارای نوع برگشتیکندمیدریافت  int نوع

 .(نکته توجه کنید که سطح دسترسی مهم نیست

public void ShowMessage(int number) 
{ 
    MessageBox.Show("Hello World"); 
} 

 توان با استفاده از عملگر =+ یک رویداد را متصل کرد:می سپس

SampleEvent += new SampleEventHandler(ShowMessage); 

 کنیم.می را صدا زده و آرگومانی را که الزم دارد به آن ارسال آن کردیممی را فراخوانی متدهاویداد به همان روشی که برای فعال کردن ر

ShowMessage(3); 

 ویندوزی یهافرمکنترل کننده رویداد در 

کننده  کنترل .کنیممیو رویداد را دوباره یادآوری  delegateقبل از توضیح کنترل کننده رویداد در ویندوز فرم ابتدا ارتباط بین کنترل کننده رویداد، 

 ،پیونددمی. هنگامی که رویداد به وقوع شودمیو به وسیله عملگر =+ به رویداد معرفی  گیردمیقرار  delegate متدی است که در داخل ،رویداد

 : شودمیجمله باال در کد زیر خالصه . شوندمیکدهای این متد اجرا 

SampleEvent += new SampleDelegate(SampleEventHandler); 

از پیش تعریف شده وجود دارد که ویژوال استودیو مسئولیت  delegate و event تعداد زیادی شارپسیبه این نکته هم اشاره کنیم که در 

 eventHandling ویندوزی، یک فرم ویندوزی جدید ایجاد کرده و نام آن را هایفرمرا به عهده دارد. برای شرح استفاده از رویدادها در  آنهااداره 

فرم متصل  Load بگذارید. بر روی فرم دوبار کلیک کرده تا ویژوال استودیو به صورت خودکار یک کنترل کننده رویداد ایجاد کرده و آن را به رویداد

 : کند. به شکل زیر توجه کنید
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، که دارای دو پارامتر است. شودمیبه طور خودکار ایجاد  Form1_Load، یک کنترل کننده رویداد به نام کنیدمیاهده همانطور که در شکل باال مش

اد روید هایکنندهنحوه نامگذاری کنترل  ،. نکته ای که بهتر است در همین جا به آن اشاره کنیمدهیممیدر مورد این دو پارامتر در ادامه توضیح 

دا نام ابت آنها. هنگام نامگذاری شوندمیرویداد بر طبق یک قرار داد نامگذاری  هایکنندهدیو است. در ویژوال استودیو کنترل توسط ویژوال استو

 توانمی.  Form1_Load مانند آیدمیکنترل مشخص شده است(، سپس عالمت زیر خط و بعد از آن نام رویداد  Name کنترل )که در خاصیت

، نادیده گرفت که در آینده توضیح داده خواهد شد. گیردمیکه کنترل کننده رویداد به وسیله چند رویداد مورد استفاده قرار  این قرارداد را زمانی

برای مشاهده . کندمیفرم متصل  Load همانطور که گفتیم ویژوال استودیو به صورت خودکار یک کنترل کننده رویداد ایجاد کرده و آن را به رویداد

دوبار  Form1.Designer.cs بر روی Solution Explorer کافی است که در پنجره ،جاد شده و اتصال آن به کنترل کننده رویدادرویداد ای

 : به شکل زیر توجه کنید. کلیک کنید
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 رویداد است که کنترل کننده EventHandler از نوع delegate دارای یک Load ، رویدادکنیدمیهمانطور که در شکل باال مشاهده 

Form1_Load  ویژوال استودیو با استفاده از عملگر =+ این کنترل کننده را که قرار است هنگام وقوع رویدادگیردمیدر داخل آن قرار . Load  اجرا

تعریفی از دارند. مثال زیر  System.eventHandler از نوع delegate یک هاکنترل. بیشتر رویدادهای کندمیبه رویداد معرفی  ،شود را

 :باشدمی eventHandler دلیگیت

public delegate void EventHandler(object sender, EventArgs e) 

 و دیگری یک نمونه از object مثال باال دارای مقدار برگشتی نیست و دارای دو پارامتر است، یکی delegate، کنیدمیهمانطور که مشاهده 

eventArgs. 

 object sender پارامتر

object sender ، و ویژوال استودیو از این آرگومان برای تشخیص کنترلی که رویداد مربوط  کندمینشان دهنده کنترلی است که رویداد را فعال

منبع ارسال رویداد  تواندمیهر کنترلی  ،است object(. از آن جایی که نوع این پارامتر شود میتوضیح داده  بعدا  ) کندمیاستفاده  ،به آن است

 object )کنترل( به نوع از آنجایی که ارسال کننده رویداد .شودمیمشتق  object است که از کالس پایه ءچون هر کنترل یک شی .باشد

شدن مطلب به  تولید کنیم(. برای روشن)تبدیل کنیم  cast برای استفاده مجدد از خصوصیات کنترل باید آن را با استفاده از عمل ،شودمیتبدیل 

 .تغییر دهید ”!Hello World“ آن را به Text را روی فرم قرار دهید و سپس خاصیت button مثال زیر توجه کنید. ابتدا یک کنترل
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کنترل  نیز یک Click ، رویدادLoad آن ایجاد شود. مانند رویداد Clickبر روی کنترل دوبار کلیک کنید تا یک کنترل کننده رویداد برای رویداد 

 : کد زیر را در داخل کنترل کننده رویداد بنویسید کننده رویداد دارد.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Button source = (Button)sender; 
    MessageBox.Show("The message inside the button is " + source.Text); 
} 

 .شودمینمایش داده  Click کرده و بر روی دکمه کلیک کنید. یک جعبه متن نمایش داده خواهد شد. این متن هنگام وقوع رویدادبرنامه را اجرا 

 

دکمه  Text به خاصیت توانیممیبنابراین  ،کندمیبه یک دکمه تبدیل  cast را با استفاده از عمل senderشیء  خط اول کنترل کننده رویداد

دکمه که به رویداد فرستاده شده  Textرا برای نشان دادن مقدار خاصیت  MessageBox از کالس ()Show باشیم. سپس متددسترسی داشته 

 .کنیممیاست، فراخوانی 

  eventArgs پارامتر

در مورد رویدادی  هاییدادهآن را به عنوان آرگومان رویداد در نظر گرفت که حاوی  توانمیو  باشدمی eventArgs این پارامتر نمونه ای از کالس

. این پارامتر در برخی از کنترل باشدنمیدر اصل یک کالس پایه است و دارای اعضای مفیدی  ،eventArgs. باشدمی ،که اتفاق افتاده است

 MouseEventArgs به صورت MouseClickو در رویداد  EventArgs این آرگومان Click در رویداد مثال  رویداد متفاوت است.  هایکننده

 : هیچ خاصیتی که شما بتوانید در کنترل کننده رویداد خود از آن استفاده کنید ندارد، eventArgs. همانطور که گفتیم، کالس پایه باشدمی
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ختصات مقدار چرخش ماوس و م ،هاکلیکتعداد  ،دارای خواص مفیدی از جمله اینکه کدام دکمه ماوس فشار داده شده MouseEventArgs اما

 : باشدمی ،مکانی که رویداد کلیک در آن اتفاق افتاده است

 

رویداد پیشفرض  (MouseClick) . از آنجایی که این رویدادباشدمی Click نسخه بهتری از رویداد ،button کنترل MouseClick رویداد

در قسمت طراحی  button نمایید. مطمئن شوید که کنترلاقدام  Properties از پنجره events نیست، برای دسترسی به آن باید از بخش

 رویدادرا حذف کنید تا با این  Click رویدادکه به شکل جرقه است( کلیک کنید. ابتدا کنترل کننده ) eventsفرم انتخاب شده است. بر روی آیکون 

(MouseClick) تداخل پیدا نکند. برای حذف رویداد Click از پنجره Properties  کلیک کرده و از لیست رویدادها، شکل روی آیکون جرقه بر

 : را بزنید Resetرا پیدا کرده و سپس بر روی آن راست کلیک و سپس دکمه  Click رویداد
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 : آن بنویسید MouseClick را یافته و بر روی آن دوبار کلیک کرده و کد زیر را در داخل کنترل کننده رویداد MouseClick سپس رویداد

private void button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("You clicked at point (" + e.X + ", " + e.Y + ")"); 
} 

خروجی  .بایدمیدست  ،نقطه ای که با ماوس بر روی آن کلیک شده است Y و X به مختصات event argument کد باال با استفاده از پارامتر

 .زیر بستگی به این دارد که شما بر روی چه نقطه ای از دکمه کلیک کنید

 

 .دهندمیپیشنهاد  ،افتدمیوجود دارد که هر کدام خواص مفیدی برای رویدادی که اتفاق  event argument انواع زیادی

 استفاده از پنجره خواص برای اضافه کردن کنترل کننده رویداد

برای این  Properties از پنجره توانیممیبرای ایجاد کنترل کننده رویداد  هاکنترلهمانطور که می دانید صرف نظر از دوبار کلیک کردن بر روی 

 .شوید Properties پنجره (Events) رویدادهایکار نیز استفاده کنیم. بر روی آیکونی که شبیه به یک جرقه است کلیک کنید تا وارد بخش 

 

ز این . استفاده اشودمیدر محیط طراحی استفاده  هاکنترلاز منوی باز شونده ای که با فلش قرمز در شکل باال نشان داده شده است برای انتخاب 

ضافه کردن ا منو زمانی مفید است که شما بخواهید یک کنترل غیر قابل رویت و یا بسیار کوچک را انتخاب کنید. رویداد مورد نظر را پیدا کنید. برای

گر از قبل کنترل  توانیدمیکنترل کننده رویداد به آن  بر روی نام رویداد دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد مربوط به آن ایجاد شود. همچنین ا

 .دسترسی داشته باشید آنهامانند شکل زیر به  توانیدمی ،ایدکردهرویداد دیگری نیز ایجاد  هایکننده
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یکی از این  MouseWheel نیست. رویداد Properties نکته توجه کنید که نام برخی از رویدادها در داخل نام رویدادهای پنجرهبه این 

استفاده کنید. البته این کار نیاز به  IntelliSenseاز محیط کدنویسی و قابلیت  توانیدمیرویدادهاست. برای دسترسی به چنین رویدادهایی 

 : مختلف دارد. ولی قواعد کلی همان است که در باال اشاره شد. به کد زیر توجه کنید هایسایتتی جستجو در بین کمی مهارت و یا ح

using System.Windows.Forms; 
 
namespace eventHandling 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            this.button1.MouseWheel += new MouseEventHandler(this.button1_MouseWheel); 
        } 
 
        private void button1_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            this.button1.Width += e.Delta; 
        } 
    } 
} 

MouseWheel  کافیست که در  کنیدمیرویداد مربوط به حرکت دکمه وسط ماوس به طرف باال و پایین است. همانطور که در کد باال مشاهده

به آن وصل کنیم.  (button1_MouseWheel)دکمه اضافه کنیم. سپس یک کنترل کننده رویداد  مثال  این رویداد را به  form1 قسمت سازنده

 .روی فرم کم و زیاد شود یدکمهکه با چرخاندن دکمه وسط ماوس به سمت باال و پایین عرض  شوندمیکدهای بدنه کنترل کننده رویداد باعث 

 استفاده از یک کنترل کننده رویداد برای چندین رویداد

یکسانی هستند، استفاده کرد.  (delegate) ندین رویداد که دارای نمایندهاز یک کنترل کننده رویداد برای چ توانمیبه این نکته توجه کنید که 

دارای امضاهای  Load و click رویدادهای مثال   .برای انجام این کار الزم است که یک کنترل کننده رویداد با یک امضای مناسب ایجاد کنید

 داد اختصاص داد. یک دکمه بر روی فرم قرار داده و سپس با زدن دکمهیک کنترل کننده رویداد را به این دو روی توانمییکسانی هستند، پس 

F7 به محیط کدنویسی رفته و کد زیر را بنویسید : 

private void myEventHandler(object sender, EventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("This is myEventHandler!"); 
} 
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، با استفاده از عملگر =+ آن را به رویداد مورد نظرتان اختصاص دهید. فرض کنید که (myEventHandler) بعد از ایجاد کنترل کننده رویداد باال

ه بقبل از اینکه فرم باال بیاید و یا بر روی دکمه کلیک شود، این کنترل کننده رویداد اجرا شود. برای این منظور کنترل کننده رویداد را  خواهیدمی

 : دکمه اختصاص دهید Click فرم و Load رویدادهایصورت زیر به 

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace eventHandling 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            this.Load += new EventHandler(myEventHandler); 
            button1.Click += new EventHandler(myEventHandler); 
        } 
 
        private void myEventHandler(object sender, EventArgs e) 
        { 
            MessageBox.Show("This is myEventHandler!"); 
        } 
    } 
} 

، این ، نادیده گرفتگیردمیرویداد را زمانی که توسط چندین رویداد مورد استفاده قرار  هایکنندهقرارداد نامگذاری کنترل  توانمیذکر شد که  قبال  

 مثال  را برای هر رویدادی )  (myEventHandler) . به این نکته توجه کنید که این کنترل کننده رویدادکنیدمینکته را در کد باال مشاهده 

FormClosing) در داخل پیوندندمیرویدادی که با اجرای این رویداد به وقوع  هایکنندهمورد استفاده قرار داد. چون کنترل  تواننمی Delegate 

 : کندمیرویدادی با امضای زیر را قبول  هایکنندهکه کنترل  گیرندمیی قرار 

private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 

 : در حالیکه کنترل کننده رویداد ما دارای امضای زیر است

private void myEventHandler(object sender, EventArgs e) 

. برای دنشونمیو در آخر به این نکته خیلی مهم توجه کنید که با کپی کردن یک کنترل کننده رویداد در محیط کدنویسی، کدهای داخل آن اجرا 

به محیط کدنویسی رفته و کنترل  F7 روشن شدن مطلب یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و یک دکمه بر روی فرم قرار دهید. حال با زدن دکمه

 :کننده رویداد زیر را در آن کپی کنید

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("Hello World!"); 
} 

 به صورت زیر
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ده اهمانطور که از کد باال پیداست، این کد برای رویداد کلیک دکمه نوشته شده است، به طوریکه اگر بر روی دکمه کلیک شود یک پیغام نمایش د

. دلیل این امر شودنمیکه هیچ پیغامی نمایش داده  کنیدمیبرنامه را اجرا کرده و بر روی دکمه کلیک کنید. مشاهده  F5 شود. حال با زدن دکمه

. برای این منظور دو راه وجود دارد. اولین راه این ایمنکردهوصل  Click روشن است و آن این است که ما این کنترل کننده رویداد را به رویداد

گر به صورت  است که برنامه را متوقف کرده و بر روی دکمه دو بار کلیک کنید تا ویژوال استودیو به طور خودکار این کار را انجام دهد. در این حالت ا

 : متصل شده است Click که کنترل کننده رویداد به رویداد کنیدمیدو بار کلیک کنید مشاهده  Form1.Designer.cs زیر بر روی فایل
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. راه دوم هم این است که خودتان به صورت دستی شودمیکه پیغام نمایش داده  کنیدمیحال اگر برنامه اجرا و بر روی دکمه کلیک کنید، مشاهده 

 : وصل کنید Click این کنترل کننده رویداد را به رویداد
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 جدا کردن محیط طراحی از محیط کدنویسی

این کالس به  شود.می تولید کندمی ارث بری System.Windows.Forms.Formکنیم، یک کالس که از می وقتی یک فرم ویندوزی جدید ایجاد

 Partial) تکه تکههای سکال آورد.می ( را به وجودPartial classشود و یک کالس تکه تکه )می و وابسته به هم تقسیم دو فایل جدا

classesگانه یک کالس در فای  هایسبا معرفی کال دهند.می فضای نام یکسان را مختلف در داخل یک پروژه وهای ل( به شما اجازه تعریف جدا

Partial در .NET 3.5 .این قابلیت به برنامه نویس اجازه ویژوال استودیو قدرت جداسازی محیط طراحی از محیط کد نویسی را کسب کرد 

طراحی  کدنویسی وهای طدر محی FormNameیک فرم به نام های لبه عنوان مثال نام فای دهد که بر روی بخش کدنویسی برنامه تمرکز کند.می

 به صورت زیر است:

FormName.cs  
FormName.Designer.cs 

بعد از ایجاد یک فرم، اضافه کردن کنترل و  باره آن توضیح داده خواهد شد.وجود دارد که در آینده در regx. یک فایل سومی هم با پسوند

توانید می برای مشاهده این فایل شوند.می نوشته Designer.cs. با پسوند ،همه در یک فایل تا حدودی مخفی ،دستکاری خواص همه کدها

 استفاده کنید. Solution Explorerاز 

 

این کدها شامل متدهایی  شود.می به شما اجازه مشاهده همه کدهای ایجاد شده توسط ویژوال استودیو داده ،با دوبار کلیک بر روی این فایل

ه شما ک، مانند محل و متن کنترل و خواصیاند را که تعریف شده هاییکنترلتوانید می شما باشند.میها لبرای مرتب سازی و مقداردهی به کنتر 

 رویدادهایرا که به  Event handlerهمچنین قسمت . را مشاهده نمایید ،ایدمقادیری را اختصاص داده آنهابه  Properties یپنجرهدر 

 Windows توانید قسمت کد را ببینید، به طور پیش فرض مخفی است و به قسمتنمیاگر شما  کنید.می را مشاهده ،وصل شده استها لکنتر 

Forms Designer generated code در آینده  قسمت کد نمایش داده شود. برای نمایش آن بر روی آیکن + کلیک کنید تا .است متصل

 صورت ()InitializeComponentدر داخل متدی به نام  آنهاای مربوط به و خواص و رویدادهها لمشاهده خواهید کرد که مقدار دهی کنتر 

از چشم شما  Designerنوشته شده در فایل  کدهای شود.می این متد در داخل سازنده فرم واقع در کدهای اصلی کالس فرم فراخوانی گیرد.می

و محیط طراحی برای ایجاد  Propertiesاز پنجره  ،ت دستیخواهد که شما به جای نوشتن کد به صورمی Visual Studioمخفی هستند چون 

 یک برنامه ویندوزی استفاده نمایید.
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 MessageBoxکالس 

System.Windows.Forms.MessageBox  یک کالس استاتیک است که از آن برای نشان دادن یک پیغام فوری، اطالعات و یا یک هشدار به

حالت ترین استفاده نمایید. ساده MessageBoxکالس  ()Showتوان از متد می دادن یک پیغام به راحتیبرای نشان  شود.می کاربران استفاده

 دهد.می کند و آن را نمایشمی این است که یک رشته متنی را به عنوان آرگومان قبول ()Showمتد 

MessageBox.Show("Hello World!"); 

 

 

 یک عنوان برای جعبه پیامتان بگذارید. ()Showمتد های یاستفاده از یکی دیگر از سربارگذار توانید به راحتی و با می شما همچنین

MessageBox.Show("Hello World!", "A Message"); 

 

 

آنرا  System.Windows.Forms.MessageBoxButtonsتوانید با استفاده از می جعبه متن استفاده کنیدفرض پیش OKاگر نخواهید از دکمه 

 تغییر دهید.

MessageBox.Show("Hello World!", "A Message", MessageBoxButtons.OKCancel); 
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 دهد:می را نشان MessageBoxButtonsجدول زیر اعضای 

 عضو دهدمی که نمایش هاییدکمه

Abort, Retry, Ignore AbortRetryIgnore 

OK OK 

OK, Cancel OKCancel 

Retry, Cancel RetryCancel 

Yes, No YesNo 

Yes, No, Cancel YesNoCancel 

توسط شما در جعبه متن ای مه تشخیص اینکه چه دک گرداند.می بر System.Windows.Forms.DialogResultیک مقدار را از  ()Showمتد 

گر بر روی دکمه . مفید است ،شودمی فشار داده  را بر DialogResult.Yesمقدار  ()Showدر جعبه پیام کلیک کنید، متد  Yesبه عنوان مثال ا

 گرداند.می

DialogResult result; 
result = MessageBox.Show("What is your choice?"); 
 
if (result == DialogResult.Yes) 
{ 
    //You pressed the Yes button 
} 
if (result == DialogResult.No) 
{ 
    //You pressed the No button 
} 

اشتباه  System.Windows.Forms.DialogResultدارد و آن را با  DialogResultیک خاصیت  Formبه این نکته توجه کنید که کالس  لطفا  

توانید این کار را با استفاده از نوع شمارشی می توان به جعبه پیام برای نشان دادن معنی و مفهوم آن یک آیکون اضافه کرد.می .نگیرید

MessageBoxIcon .انجام دهید 

MessageBox.Show("Hello World!", "A Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
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 در جعبه پیام نشان داده شده است: آنهاو کاربرد  هاآیکوندر جدول زیر انواع 

 آیکون عضو استفاده

 برای نشان دادن اطالعات به کاربر
Asterisk 

Information 
 

 برای نشان دادن یک پیغام خطا

Error 

Hand 

Stop  

 برای نشان دادن یک هشدار
Exclamation 

Warning 
 

 Question کردن از کاربر سؤالبرای 

 

 استفاده کنید. نوع شمارشی MessageBoxIcon.Noneاز  توانیدمیاگر بخواهید که جعبه متن هیچ گونه آیکونی نداشته باشد 

MessageBoxDefaultButton دکمه پیشفرضی را که هنگام فشرده شدن دکمه Enter  و فقط دارای سه عضو  کندمیباید عمل کند را تعیین

است استفاده از  Cancel و OK هایدکمهبه عنوان مثال در جعبه متنی که دارای . Button3 و Button1، Button2 است

MessageBoxDefaultButton.Button1  که دکمه شودمیباعث OK یعنی هنگامی که جعبه متن نشان داده شد .به صورت پیشفرض درآید، 

 : شودمیفشرده  OK ، دکمهEnter با زدن دکمه

MessageBox.Show( 
                "Hello World!", 
                "A Message", 
                MessageBoxButtons.OKCancel, 
                MessageBoxIcon.Information, 
                MessageBoxDefaultButton.Button1 
                ); 
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فرض بودن این دکمه است. متفاوت است که نشان دهنده پیش Cancel نسبت به دکمه OK رنگ دکمه ،کنیدمیهمانطور که در کد باال مشاهده 

 است که دارای مقادیر مختلفی است. یکی از این مقادیر MessageBoxOptions دارای پارامتر دیگری از نوع شمارشی ()Show متد

RtlReading  شودمیبوده که از آن برای راست به چپ کردن پیغام استفاده : 

MessageBox.Show( 
                "Hello World!", 
                "A Message", 
                MessageBoxButtons.OKCancel, 
                MessageBoxIcon.Information, 
                MessageBoxDefaultButton.Button1, 
                MessageBoxOptions.RtlReading 
                ); 

 

 

 هاکنترل

بینید می هرچیزی که شما در یک محیط گرافیکی. شودمی ساخته (GUI)گرافیکی های طمحی آنها یوسیلهاجزای بصری هستند که به  ،هالکنتر 

از کالس پایه ها لبیشتر کنتر  مختلفی در قسمت نوار ابزار قرار دارند.های در دستهها لکنتر . حتی محیط فرم نیز یک کنترل است، یک کنترل است

System.Windows.Forms.Control باشد.می آنهامتدها و رویدادهای متفاوتی برای  کنند که دارای خواص،می ارث بری 

 هاکنترلخواص 

 کنید.می را مشاهده Controlمفید کالس های در قسمت زیر بعضی از مشخصه

 خاصیت توضیح
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 Anchor ند.کند چگونه محل و سایزشان تغییر کمی وقتی که سایز فرم تغییرها لکند که کنتر می این گزینه مشخص

 AutoSize ند.کمی محتوای آن تغییر باشد، سایز کنترل به صورت اتوماتیک براساس Trueوقتی که مقدار آن برابر با 

 BackColor کند.می کنترل را مشخص یزمینهرنگ قسمت 

 BackgroundImage کنترل خود اضافه کنید. یزمینهدهد که یک عکس به می به شما اجازه

 BackgroundImageLayout کند.می کنترل را مشخص یزمینهحالت عکس 

 ContextMenuStrip دهد که یک توضیح را به کنترل خود در مورد آن اضافه کنید.می به شما اجازه

 Controls دهد.می مرتبط با کنترل مربوطه را نشانهای لاز کنتر ای همجموع

 Dock چسباند.می پنجرههای کنترل را به یکی از لبه

گر مقدار آن می این قسمت مشخص  Enabled شود.می باشد کنترل غیرفعال Falseکند که کنترل فعال است یا نه. ا

 ForeColor کند.می کنترل و همچنین رنگ قلم کنترل را مشخص یزمینهرنگ پیش 

 Height کند.می یکسل مشخصطول کنترل را بر مبنای پ

 Location کند.می آن را مشخص یدارندهمحل کنترل بر اساس در بر 

 Locked یا تغییر سایز دهد یا نه. تواند جابجا شود ومی Designکند که کنترل در حالت می مشخص

 MaximumSize کند.می مشخص ،داشته باشد را تواندمی که کنترلای هحداکثر انداز

 Margin کند.می کنترل دیگر را مشخص یلبهکنترل مربوطه و های بین لبه یفاصله

 MinimumSize کند.می کمترین سایز کنترل را مشخص

 Name شود.می این نام برای اشاره به کنترل در زمان کد نویسی استفاده کند.می نام کنترل را مشخص

 Parent کند.می والد کنترل را مشخص

 Right کند.می بین ضلع راست کنترل و ضلع چپ در بردارنده ی آن را مشخص یفاصله

 Size این بخش شامل طول و عرض کنترل است. کند.می سایز کنترل را مشخص

 TabIndex ، کنترل فوکوس بگیرد.Tabکنیم که با چند بار زدن دکمه می با اختصاص یک عدد یه این خاصیت مشخص

 TabStop مورد دستیابی قرار گیرد یا خیر. Tab یدکمهتواند توسط می کنترلکند که یک می مشخص

 Text گیرد.می متنی که در داخل کنترل قرار
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 TextAlign کند.می قرار گیری متن در داخل کنترل را مشخص ینحوه

 Top کند.می آن را مشخص یدارندهبین ضلع باالیی کنترل و ضلع باالیی در بر  یفاصله

 Visible کند.می نمایان بودن و نمایان نبودن کنترل را مشخص

 Width کند.می عرض کنترل براساس پیکسل را مشخص

دهد که از آن نام برای ارجاع به کنترل در قسمت کد نویسی می این مشخصه به شما اجازه است. Nameدر جدول باال خاصیت  خاصیت ترینمهم 

 .پردازیممیوجود دارند ها لکه در بیشتر کنتر  هاییمشخصهدر این قسمت به بحث در مورد بعضی از  استفاده کنید.

 کنترل ینهیزمتغییر رنگ 

پیدا کنید  Properties یپنجرهرا در  BackColor یمشخصه کنیم.می آن استفاده یزمینهکنترل برای تغییر رنگ  BackColor یمشخصهما از 

 مختلفی است.های هر سربرگ حاوی رنگ کنید.می شما یک پنجره با سه سربرگ مشاهده. کنار آن کلیک کنیدای هکرو بر روی نوار کر 

 

شامل  Webسربرگ  .کندمی استفاده آنهااز ها لاست که سیستم عامل به طور پیش فرض برای رنگ آمیزی کنتر  هاییرنگشامل  Systemسربرگ 

 توانیدمی این سر برگ شما در بسیار زیادی است. هایرنگشامل  Custom سربرگ. است که برای استفاده در صفحات وب مناسب هستند هاییرنگ

 آن را در نوارها مربوطه وارد کنید. RGB مقادیر

 کنترل ینهیزماضافه کردن یک عکس به 

خواهیم عکس می به عنوان مثال ما تغییر دهید. BackgroundImage یمشخصه یوسیلهیک کنترل را به  یزمینهپس توانید عکس می شما

 BackgroundImage یمشخصهرفته و  Properties یپنجرهبرای اینکار ابتدا فرم را انتخاب کرده و سپس به . یک فرم را تغییر دهیم یزمینه

 کنیم.می را انتخاب
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 Localبرای اینکار ابتدا قسمت . دهد آدرس تصویر خود را مشخص کنیممی به ما اجازهشود که می به ما نمایش دادهای هدر این قسمت پنجر

resource  یدکمهرا انتخاب کرده و سپس بر روی Import کنیم.می کلیک 

 

گیری و حالت قرار  شود.می حاال تصویر مورد نظر ما بر روی فرم نمایش داده بزنید. تأییدرا برای  Okپس از اینکه عکس را انتخاب کردید دکمه  

این  وجود دارد. BackgroundImageLayoutبرای تغییر آن یک مشخصه به نام  .ایدداشتهسایز تصویر ممکن است چیزی نباشد که شما انتظار 

 این مقادیر به شرح زیر هستند: پذیرد.می را System.Windows.Forms.ImageLayoutمشخصه مقادیری از نوع شمارشی 

 ارمقد توضیح

 None گیرد.نمیو هیچ تغییر سایزی در آن صورت  گیردمیعکس بر اساس قسمت باالی چپ خود در محل قرار 

 Tile شود.می عکس به طور متناوب بر روی کنترل تکرار، باشد ترکوچکاگر عکس از محیط کنترل 

 Center گیرد.می عکس در وسط کنترل قرار

 Stretch .گیردمیشود و کل کنترل را در بر می عکس در حد اندازه کنترل کوچک

 Zoom دهد بدون اینکه نسبت طول و عرض آن تغییر کند.می عکس در حد کنترل تغییر سایز

 قرار دارد. Stretchفرم در حالت  یزمینهفرم پایین عکس پس  در کند.می به خوبی عمل  Stretchدر بیشتر مواقع 
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 Text خاصیت

گوناگون نمایش مختلفی دارد. به عنوان مثال، متن  هایکنترل، در Text. متن خاصیت کندمییک متن را در داخل کنترل تعریف  Textخاصیت 

. شودمیدر داخل آن دکمه نمایش داده  ،یک دکمه Text خاصیت. متن گیردمیآن قرار  (Caption bar) کنترل فرم در عنوان Text خاصیت

 :شودمینمایش داده  جعبه متندر داخل آن  ،متنجعبه یک  Text خاصیتمتن 
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 TextAlign خاصیت

کلیک کنید  TextAlign یمشخصهاستفاده کنیم. اگر شما بر روی  ،برای تغییر مکان متن در داخل کنترل  TextAlign خاصیتاز  توانیممیما 

 ،قرار گیری متن را در داخل کنترل ینحوهکه  دهدمیکه به آسانی به شما اجازه  ،کنیدمیمشاهده   Properties پنجرهیک نوار کرکره ای را در 

 .تنظیم کنید

 

 

 مختلف خاصیت هایقسمتیک دکمه بر روی فرم قرار داده و اندازه آن را کمی بزرگ کنید. حال بر روی  ،برای درک بهتر عملکرد این خاصیت

TextAlign  آن را بر نوشته داخل کنترل دکمه مشاهده کنید تأثیرکلیک کرده و : 
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 Name خاصیت

 : شودمیاستفاده  هاکنترلبرای نامگذاری  Name از خاصیت

 

. فرض کنید که یک دکمه قرار است عملیات ذخیره اطالعات در دیتابیس را خوردمیدر کد نویسی به درد ما  دهیممینامی که به کنترل اختصاص 

 : کدنویسی آن را راحت تر شناسایی کنیم تا در محیط دهیممیتغییر  buttonSave آن را به Name ی این منظور خاصیتانجام دهد. برا
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گر بر روی آن دوبار کلیک کنید، مشاهده   : ایمدادهبه آن اختصاص  Name که نام دکمه همان نامی است که در خاصیت کنیدمیحال ا
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 : آن بگردیم، پیدا کردن این کنترل بسیار راحت است و اگر در محیط کدنویسی به دنبال

 

کنید  را نامگذاری آنهابهتر است که همه  شودمیزیاد  هاکنترلشاید در مورد یک یا چند مورد کنترل، نامگذاری زیاد کارا نباشد ولی وقتی که تعداد 

 .تا در موقع کدنویسی گیج نشوید

 یک کنترل فونتتغییر 

بر روی مثال یک دکمه  به عنوان دهیم. تغییر Fontو  ForeColorخواص  یوسیلهیک کنترل را به  فونتو حالت ، سایز، رنگ، نوعتوانیم می ما

 .دهیممیفرم قرار 

 

سپس در سمت چپ این خاصیت یک  پیدا کنیم. Properties یپنجرهرا در  Fontبایست خاصیت می ابتدا ،این کنترل فونتبرای تغییر نوع 

 آنرا مشاهده کنیم.های بر روی آن کلیک کرده تا تمامی زیر مجموعه کنیم.می لش را مشاهدهعالمت ف
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و  Italic هایبرای ضخیم کردن متن و قسمت Boldقسمت  کند.می را مشخص فونت یاندازه Sizeقسمت  و فونتنوع  که Name قسمت

Strikeout سمت راست خاصیت  هایدکمهتوانید از می شما، همچنین. روندمی برای کشیدن خط زیر متن کنترل به کارFont،  برای باز کردن

 فونت استفاده کنید. یپنجره

 

توانید یک پیش نمایش از نوع می همچنین در این پنجره شما حالت و سایز آنرا به طور دقیق انتخاب کنید.، فونتتوانید نوع می در اینجا شما

 کنترل خود را سفارشی کنید. فونت توانیدمی شما هااین یوسیلهبه کنید. خود را مشاهده  فونت
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 فعال کردن و غیر فعال کردن یک کنترل

 Trueبرای غیر فعال کردن و از مقدار  Falseاز مقدار  برای فعال کردن یا غیر فعال کردن یک کنترل استفاده کنیم. Enabledاز خاصیت  توانمی

 عالوقتی یک دکمه را غیر ف، مثال رأی کند.می آن تغییر ظاهر، شودمی وقتی یک کنترل را غیر فعال شود.می دهبرای فعال کردن یک کنترل استفا

به این نکته توجه کنید که این تغییرات در هنگام اجرای  کند.می رنگ و ظاهر آن تغییر، دهیم(می قرار Falseآنرا برابر  Enabledکنیم )خاصیت می

 نه در محیط طراحی.، هستندبرنامه قابل مشاهده 

 

ر روی آن ب توانیدنمیشما ، اگر یک دکمه غیر فعال باشد، کند. برای مثالنمیهیچ فوکوس و رویدادی را قبول ، وقتی که یک کنترل غیر فعال است

 کلیک کنید.

 مخفی کردن یک کنترل

یک  Visibleخاصیت  به طور موقت مخفی کنید. ،آن Visibleبه خاصیت  Falseمقدار اختصاص  یوسیلهیک کنترل را به  توانیدمی شما

. دهدمی کنترل را نمایش Trueو مقدار  کندمی کنترل را مخفی، آن Falseمقدار  .کندمیرا قبول  Falseو  Trueدو مقدار خاصیت بولی است که 

 شما حتی !و در حالت طراح قابل مشاهده نیستاثر این خاصیت فقط در هنگام اجرای برنامه قابل مشاهده است به این نکته توجه کنید که، 
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آینده به طور مفصل در مورد های سدر در توانید آنرا در حالت طراحی انتخاب کنید.می قرار بدهید Falseوقتی که مقدار این خاصیت را برابر 

 پردازیم.می حثبه بها لکنتر های یخواص و ویژگ

 کنترل یدادهایرو

 کنید.می رایج هستند را مشاهدههای لمفید که بین بیشتر کنتر  رویدادهایدر جدول پایین شما برخی از 

 رویداد توضیحات

 BackColorChanged افتد.می کند این رویداد اتفاقمی وقتی که رنگ پس زمینه تغییر

 BackgroundImageChanged دهد.می کند این رویداد رخمی شود یا تغییرمی وقتی که یک تصویر پس زمینه اضافه

 Click سمت چپ موس کلیک شود. یدکمهدهد که بر روی کنترل با می این رویداد وقتی رخ

دهد. به این نکته توجه داشته باشید که این می رخ ،کنیدمیزمانی که شما بر روی یک کنترل دابل کلیک 

 .دستوراتی که کاربر نوشته نیز رخ دهد مثل ترکیب دو کلید )کلید میانبر( یوسیلهبه  تواندمی رویداد
DoubleClick 

 DragDrop دهد.می این رویداد رخشود، می بر روی کنترل انجام Drag & Dropزمانی که عملیات 

 دو حالت تغییر به یکی از این)گیرد می به خود را Disableو یا   Enable حالتزمانی که یک کنترل 

 دهد.می این رویداد رخ (کندمی
EnabledChanged 

 Enter .)بر روی آن قرار گیرد( زمانی که مکان نما به کنترل وارد شود

 FontChanged دهد.می این رویداد رخ ،کندمی کنترل تغییر  font خاصیتزمانی که 

 ForeColorChanged که رنگ متن کنترل تغییر پیدا کند. دهدمی زمانی رخ

 GotFocus روی کنترل قرار گیرد. Focusکه  دهدمی زمانی رخ

 KeyDown بر روی کنترل باشد و کلیدی از صفحه کلید فشرده شود. focusکه  دهدمی این رویداد زمانی رخ

رها بر روی کنترل باشد و کلیدی از روی صفحه کلید فشرده و  focusکه  دهدمی این رویداد زمانی رخ

 دهد.می رخ Keydownاین رویداد قبل از رویداد  شود.
KeyPress 

، هاز روی صفحه کلید فشرده شد که بر روی کنترل باشد و کلیدی focusکه  دهدمی این رویداد زمانی رخ

 دهد.می این رویداد بعد از دو رویداد قبلی رخ .رها شود
KeyUp 

 Leave دهد.می کند رخ این رویداد وقتی که مکان نما کنترل را ترک

 LostFocus دهد.می خود را از دست بدهد این رویداد رخ Focusوقتی که کنترل 
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کلید  یصفحه کلیدهایشامل فشردن  تواندمی کلیک کردن یک حالت پیشرفته تر از رویداد کلیک است.

وس ام یچرخندهخیدن دکمه چر، بر روی کنترل ی اگر شما نیاز به اطالعاتی نظیر، تعداد کلیکول .نیز باشد

 باید از این رویداد استفاده کنید ،و ... باشید

MouseClick 

 MouseDoubleClick است. DoubleClickیک حالت پیشرفته تر از رویداد 

 MouseDown وس در داخل کنترل پایین نگه داشته شود.ااز مای مه دهد که دکمی این رویداد زمانی رخ

 MouseEnter دهد.می این رویداد رخ ودشمی ه یک کنترل واردزمانی که مکان نما ب

یا   Waitحالت مکان نما به )دهد که مکان نما روی یک کنترل منتظر بماند. می این رویداد زمانی رخ

 همان ساعت شنی تغییر یابد.(
MouseHover 

 MouseLeave دهد که مکان نما کنترل را ترک کند.می این رویداد زمانی رخ

 MouseMove حرکت کند. ،کنترل است یمحدودهدهد که مکان نما وقتی در داخل می این رویداد زمانی رخ

 MouseUp در داخل کنترل رها کنیم.، ایمفشرده قبال  وس را که ااز مای مه دهد که دکمی این رویداد زمانی رخ

 MouseWheel وس حرکت کند.اچرخنده م باشد و دکمه Focus بر روی کنترل دهد کهمی این رویداد زمانی رخ

 Move دهد که کنترل حرکت کند.می این رویداد زمانی رخ

 Paint دهد که کنترلی رسم شود.می این رویداد زمانی رخ

 ParentChanged کنترل تغییر کند. Parentدهد که خاصیت می این رویداد زمانی رخ

 Resize سایز دهد. دهد که کنترل تغییرمی این رویداد زمانی رخ

 TextChanged دهد.می کنترل تغییر پیدا کند این رویداد رخ Textوقتی که خاصیت 

 Validated دهد که اعتبار سنجی کنترل پایان یابد.می وقتی رخ

 Validating شود.می دهد که کنترل اعتبار سنجیمی وقتی رخ

 VisibleChanged وقتی که خاصیت نمایش کنترل تغییر پیدا کند.

 آینده صحبت خواهیم کرد.های باال در بخش رویدادهایدر مورد بیشتر 

 کنترل یمتدها

 کالس کنترل هستند.متدهای زیر پرکابردترین متدهای 
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 متد توضیح

 CreateControl کند.می کند و به کنترل جاری اضافهمی یک کنترل را ایجاد

 FindForm کند.می دارد را بازیابیفرمی را که کنترل بر روی آن قرار 

Focus دهد.می را بر روی کنترل جاری قرار Focus 

 Hide کند.می کنترل را مخفی

 Refresh دهد.می نوسازی کنترل را انجام

 Select کند.می (انتخاب)کنترل را فعال 

 Show دهد.می کنترل مخفی شده را نمایش

 Update کند.می محتویات کنترل را به روز

ی از برخ. دهند به صورت دستی رویدادهای کنترل را راه اندازی کنیدمی کند که به شما اجازهمی همچنین کالس کنترل به شما متدهایی را عرضه

 افتد.می فاقشود اتمی فراخوانی Clickوقتی که رویداد  OnClickرویداد ، برای مثال شوند.می نام یک رویداد شروع و سپس On یکلمهمتدها با 

 هاکنترلنامگذاری 

 متغیرهااز قواعد نامگذاری ها لنامگذاری کنتر  کنیم.می استفادهها لبرای نامگذاری کنتر  Nameما از خاصیت  را نامگذاری کنید.ها لهمیشه کنتر 

امگذاری داد در نی قراریک سر  ممنوع است.ها لکنتر و استفاده از کلمات کلیدی در نامگذاری ، کاراکترهای ویژه، هابرای مثال فاصله، کندمی استفاده

 کنیم.می اشاره آنهاوجود دارد که در ادامه به ها لکنتر 

نام یک  نجعبه متوقتی که قرار است در داخل یک ، برای مثال کنید آنرا نامگذاری نمایید.می که از کنترلای هتوانید بسته به نوع استفادمی شما

بهتر است که نام ها لاما در نامگذاری کنتر  قرار دهید. firstnameرا برای خوانایی بیشتر  جعبه متننام آن  توانیدمی ،شخص یا کاربر وارد شود

از  توانیدمی، firstnameبه  جعبه متنبرای مثال به جای نامگذاری  بیاید. ایمکردهواقعی آن کنترل قبل از نامی که برای آن انتخاب 

TextBoxFirstName توانیم در داخل می ما، با توجه به این قرار دادها اده کنید.استفIntellisense کنیم هر کنترلی را می ی که با آن کار

 شناسایی کنیم.

، TextBoxFirstName یکلمهبه جای استفاده از ، برای مثال است. آنهاخالصه کردن نام ، رودمی به کارها لتکنیک دیگری که برای نامگذاری کنتر 

کوتاه شده برای هر  یکلمهتعداد زیادی  است. textbox یکلمه یشدهفرم کوتاه  txt یکلمه استفاده کنید. txtFirstNameتوانید از می شما

باید  هتاه شدکو یکلمه البته استفاده کنید.اید که خود برای آن کنترل انتخاب کردهای هکوتاه شد یکلمهاز  توانیدمی کنترل وجود دارد و شما حتی

 کنند واضح باشد.می . به طوری که برای کسانی که به کد شما نگاهگویا باشد
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فاده از و همچنین است ایمکردهجابجا کردن نام اصلی کنترل با نامی که ما برای آن انتخاب  ،رودمی بکارها لتکنیک دیگری که برای نامگذاری کنتر 

توانید آنرا به صورت می، گیردمی داریم که نام کاربر یا شخصی را از ورودی جعبه متنبرای مثال یک  ( است.Camel Casing) روش کوهان شتری

firstNameTextBox نام آنرا  توانیدمی، دهدمی نامگذاری کنید و یا یک دکمه دارید که عملیات محاسباتی را انجامcalculateButton .بگذارید 

 .کنیممی ( استفادهCamel Casingآینده از تکنیک سوم )های سدر در

د پسوندی تنها کافیست عد، کنیدمی وقتی که شما یک کنترل را ایجاد را حفظ کنید.ها لنیازی به این نیست که شما تمامی کلمات اختصاری کنتر 

ترل یپ کردن هستید و قصد پیدا کردن کنوقتی که شما در حال تا نامی را با توجه به کاربرد کنترل به آن اضافه کنید.، آنرا حذف کنید و به جای آن

مشابه آنرا را برای شما های لنام آن کنترل و تمامی کنتر  intellisence یپنجرهخاصی را دارید کافیست براحتی نام کنترل را تایپ کرده تا 

فقط قسمتی که مربوط ، شوندمی برنامه نمایش داده intellisenceدر  جعبه متنهای لو تمامی کنتر  جعبه متنیک  ،برای مثال نمایش دهد.

سبت به ن توانیدمی ذکر شد ترپیشکه شما با توجه به قواعدی که ، کنید ممکن است طوالنی باشدمی به نامی که شما برای آن کنترل انتخاب

 ذکر شده است: آنهابسته به کاربرد ا هلاز نامگذاری کنتر هایی لدر زیر مثا اقدام کنید.ها لنامگذاری و کوتاه کردن نام کنتر 

 نام پیشنهادی کاربرد

 رود.می کلیدی که برای نشان دادن یک پیغام به کار
buttonConfirm, 

confirmButton, btnConfirm 

 کند.می که یک ایمیل را از کاربر دریافت جعبه متنیک 
textBoxAddress, 

addressTextBox, txtAddress 

 کند.می اطالعات شخصی را از کاربر دریافتیک فرم که 

formPersonalInformation, 

personalInformationForm, 

frmPersonalInformation 

 دهد.می که لیستی از محصوالت را نمایش ComboBoxیک 
comboBoxProducts, 

productsComboBox, 

cmbProducts 

 ,radioButtonMale مذکر بودن یک کاربر است. یدهندهکه نشان  RadioButtonیک 

maleRadioButton, radMale 

 ,menuItemSave, saveMenuItem برای ذخیره کردن یک فایل. MenuItemیک 

mnuSave 

 برای فرستادن یک نامه. CheckBoxیک 
checkBoxSubscribe, 

subscribeCheckBox, 

chkSubscribe 

ند از نام توانمی گیرند،نمیکه هیچوقت در کدنویسی مورد استفاده قرار هایی لکنتر . یک فرم را نام گذاری کنیدهای لالزم نیست که تمامی کنتر 

لذا الزم  گیرند.نمیروند و در کد نویسی مورد استفاده قرار می برای نامگذاری بکار صرفا   هاLableاکثر  ،برای مثال پیش فرض خود استفاده کنند.

 را تغییر دهیم. آنها Nameنیست خاصیت 
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 ویندوز فرم

توانید در یک برنامه بیش از یک فرم می بینید. شمامی تحت ویندوزهای هستند که شما در برنامه هاییپنجره ،(هام)یا همان فرها مویندوز فر

 System.Windows.Forms.Form برد. فضای ناممی ارث System.Windows.Forms.Formداشته باشید. هر فرم از خواص و متدهای کالس 

 کنید.می مختلف فرم را مشاهدههای در شکل زیر شما نام قسمت نیاز دارید را در بر دارد.ها لو کنتر ها متمامی اجزایی را که شما برای ساخت فر

 

 Controlکنترل ) یجعبهو یک ، (Captionیک عنوان )، (Iconنوار عنوان از یک آیکن ) ( قرار دارد.Caption Barنوار عنوان )، در قسمت باال

Box.یجعبه ( تشکیل شده است ( کنترلControl Box)، های دکمه( کوچکنماییMinimizing) ،( بزرگنماییMaxmizing) ،( و بستنClosing )

که شامل  Borderحاشیه یا  قسمت دهیم.می را در آن قرارها لمکانی است که ما کنتر  Client Areaقسمت داخلی یا همان  را در بر دارد.

 در جدول زیر برخی از خواص مفید کالس فرم را مشاهده. دهد که سایز فرم را تغییر دهیدمی به شما اجازه، شودمی نیز Caption Barقسمت 

 کنید.می

 خاصیت توضیح

 AcceptButton عمل خواهد کرد.آن دکمه ، فشار داده شود Enter یدکمهشود و هرگاه می نام یک دکمه در این خصوصیت تعیین

 آن دکمه عمل Escگیرد و با زدن دکمه می در این خصوصیت نیز مانند خصوصیت قبل نام یک دکمه در آن قرار

 کند.می
CancelButton 

کنترل  یجعبه ( نمایش داده شود یا خیر.Control Boxکنترل ) یجعبهکند که قسمت می این خصوصیت مشخص

(Control Boxق )گیرند.می بزرگنمایی و بستن فرم در آن قرار، کوچکنماییهای سمتی از فرم است که دکمه 
ControlBox 

 DesktopBounds گیری فرم در میز کار دسترسی داشته باشید.توانید به سایز و محل قرار می این خاصیت یوسیلهبه 
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 Font کند.می از این خاصیت استفادها هلتمامی کنتر  گیرد.می نوع قلمی که در فرم مورد استفاده قرار

 FormBorderStyle کند.می فرم را مشخص یحاشیهاین خاصیت نوع 

 غیر فعال Maximizeو  Minimizeهای )دکمه دهدمی باالی فرم قرار Close یدکمهقبل از  Help یدکمهیک 

 .شوند(می
HelpButton 

 Icon .وجود دارد( Caption Bar)آیکنی که در قسمت  کندمی فرم را مشخص Iconاین خاصیت 

 Location کند.می نمایش مشخص یصفحهمختصات فرم را در 

 MainMenuStrip کند تا در فرم به عنوان منوی اصلی استفاده شود.می یک منو را مشخص

 MaximizeBox در باالی فرم نمایش داده شود یا خیر. Maximize یدکمهکند که می مشخص

 MinimizeBox در باالی فرم نمایش داده شود یا خیر. Maximize یدکمهکند که می مشخص

 Name شود.می نام فرم که به عنوان مرجع برای استفاده در محیط کد نویسی انتخاب

 ShowIcon کند که آیکن فرم نمایش داده شود یا خیر.می مشخص

 Size کند.می سایز فرم را مشخص

 StartPosition کند.می خاصیت محل نمایش فرم در صفحه را مشخصاین 

 Text کند.می گیرد را مشخصمی قرار Caption Barاین خاصیت متنی را که در قسمت 

 کنید.می در این قسمت برخی از متدهای مهم کالس فرم را مشاهده

 متد توضیح

Focus کند.می را به فرم منتقل و فرم را فعال Activate 

 CenterToScreen کند.می فرم را به وسط صفحه منتقل

 Close بندد.می فرم را

 Hide کند.می فرم جاری را پنهان

 OnLoad شود.می این متد اجرا ،دهدمی رخ Loadوقتی که رویداد 

 Show .سازد(می آشکار) دهدمی فرم را نمایش

 کنید.می مشاهدهمربوط به فرم را  رویدادهایدر این قسمت 
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 رویداد توضیح

 Activated دهد که فرم فعال باشد.می زمانی رخ

 Click شود.می دهد که بر روی فرم کلیکمی زمانی رخ

 Deactivated خود را از دست بدهد. Focusدهد که فرم حالت می این رویداد زمانی رخ

 FormClosed دهد که فرم بسته شود.می زمانی رخ

 FormClosing دهد برای بسته شدن فرم مکث کنید.می به شما اجازه دهد که فرم در حال بسته شدن است.می زمانی رخ

 HelpButtonClicked کلیک شود. Help یدکمهدهد که بر روی می زمانی رخ

 KeyPress دهد که یک کلید بر روی صفحه کلید فشرده شود.می این رویداد زمانی رخ

 Load که بارگذاری فرم تمام شده است ولی هنوز نمایش داده نشده است.دهد می زمانی رخ

 MenuComplete دهد.می خود را از دست Focusزمانی که یک منو از فرم حالت 

 MenuStart شود.می Focusزمانی که بر روی یک منو 

 ResizeBegin کند.می دهد که فرم شروع به تغییر سایزمی زمانی رخ

 ResizeEnd شود.می دهد که تغییر سایز فرم تمامیم زمانی رخ

 Shown شود.می دهد که فرم برای اولین بار نمایش دادهمی زمانی رخ

این کالس توسط کالس  یشدهبنابراین متدها و خواص تعریف  ،است System.Windows.Forms.Control، فرزند کالس اصلی Formکالس 

Form شوند.می ارث بری 

 (Control Boxکنترل ) یجعبهتغییر دادن 

این خاصیت وقتی که  شود.می ( استفادهControl Boxکنترل ) یجعبهبرای پنهان کردن و یا نمایش دادن قسمت  Control Boxاز خاصیت 

ویر در تص شود.می بسیار کارآمد ،نویسی فرم را ببنیدا غیر فعال کنید و یا از طریق کدکنترل ر Maximizeو  Minimizeهای خواهید دکمهمی شما

 قرار گرفته شده است. Falseبرابر  ControlBoxزیر مقدار خاصیت 
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استفاده کنید  MaximizeBoxو  MinimizeBoxباید از خواص  ،را غیر فعال کنید  Maximize یا Minimizeهای خواهید یکی از دکمهمی اگر شما

 تغییر دهید. Falseرا به  آنهاو مقدار 

 

 را غیر فعال کنید. Closeتوانید فقط دکمه نمیمتاسفانه شما  .اندشدهمخفی  Minimizeو  Maximizeهای در فرم باال دکمه

 فرم یهیحاشتغییر حالت 

فرض پیش صورتیکه در حالتدر ، خواهید که کاربر قادر به تغییر سایز فرم نباشدمی شما، برای مثال فرم را تغییر دهید. یحاشیهتوانید حالت می شما

را به  System.Windows.Forms.FormBorderStyleشمارشی  نوع از مختلفی مقادیر توانیممی دهد.می را اینکار یاجازهفرم به کاربر  یحاشیه

 بدهیم. FormBorderStyleخاصیت 

 مقدار توضیح

 None ندارد.های یفرم هیچ حاش

 FixedSingle خطی بدون قابلیت تغییر سایز را دارد. یحاشیهفرم یک 
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 Fixed3D سه بعدی بدون قابلیت تغییر سایز را دارد. یحاشیهفرم یک 

 minimizeهای همچنین دکمه، در این حالت یک خط ضخیم دور فرم قرار دارد و سایز فرم قابل تغییر نیست

 در آن وجود ندارند. Maximizeو 
FixedDialog 

 Sizable در این حالت سایز فرم قابل تغییر است. است.فرض پیش حالت

این حالت  است. Close یدکمهباشد و فقط دارای می که سایز آن غیر قابل تغییر ،استای یه فرم دارای حاش

 Office 2003ابزار در  یپنجرهرود. مانند می ابزار بکارهای برای پنجره
FixedToolWindow 

 SizableToolWindow است ولی قابلیت تغییر سایز دارد. FixedToolWindowمانند  دقیقا  

 است. FormBorderStyleتصاویر زیر مربوط به حاالت مختلف خاصیت 

 

None 

 

FixedSingle 
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Fixed3D 

 

FixedDialog 

 

Sizable 
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FixedToolWindow 

 

SizableToolWindow 

 فرمهای آیکن

کلیک و  Properties یپنجرهدر  Iconدر کنار خاصیت  Browse یدکمهبر روی  شود.می برای تغییر آیکن باالی فرم استفاده Iconاز خاصیت 

دهد که آیکن را می به شما اجازه ShowIconخاصیت  .تصویری آیکن است(های لپسوند فای ico.) انتخاب کنید ico. سپس فایلی را با پسوند

 پنهان یا آشکار کنید. (caption barدر نوارعنوان فرم )

 Cancelو  Acceptهای دکمه

و  AcceptButtonبرای این کار از خواص  باشد. Cancelیا  Acceptتوانید یک دکمه را به فرم اضافه کنید که یکی از دو نوع می شما

CancelButton شما از نوع  یدکمهاگر  شود.می استفادهAccept یدکمهزمانی که فرم فعال باشد و کاربر ، باشد Enter  را فشار دهد آنگاه رویداد

Click یدکمه دهد.می دکمه رخ Cancel یدکمهدهد که می زمانی رخ Escape .بر روی صفحه کلید فشرده شود 
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فرم برای شما های نید تا نام تمامی دکمهآن کلیک کای هخاصیت مورد نظر را پیدا کنید و بر روی نوار کرکر، رفته Propertiesفقط به پنجره 

ورود را برای  یدکمهتوانید می ( را ایجاد کنید.loginخواهید یک فرم ورود )می شما ،برای مثال دکمه مورد نظر را انتخاب کنید. نمایش داده شود.

 را بفشارد. Enterکلید  تواندمی، برای ورود کرد وقتی کاربر پسورد خود را وارد، در اینصورت به آسانی انتخاب کنید. AcceptButtonخاصیت 

 پردازیم.می آنهاآینده به های سکه در در ،برای این خاصیت موارد زیادی وجود دارد

 Button کنترل

ه بها دکمه. شودمی است که از این کنترلای هاستفاد ترینمعمولشود، و این می کنیم دستوراتی اجرامی کلیک Buttonوقتی که بر روی کنترل 

دارای خواصی است که در جدول زیر تعدادی از  Buttonکنترل  روند.می به کارای هیا لغو یک عمل و یا باز کردن کادرهای محاور تأییدنوعی برای 

 ذکر شده است: آنهااین 

 خواص توضیح

 (...)تمام متن نمایش داده نشده و در انتهای آن سه نقطه  ،کنیم زیاد باشدمی انتخاب Buttonاگر طول یک متن برای 

 شودمی قرار داده
AutoEllipsis 

 AutoSize کندمی اندازه کنترل را با متن داخل آن متناسب

 رود.می به کار buttonبرای تعیین شکل 

Popup د، کنترل به حالت برجستهوس بر روی کنترل توقف کنیادر این حالت اگر با م شود.می باعث صاف شدن کنترل 

 آید.می در

Flat وس را بر روی کنترل ببریم، رنگ پس زمیه آن تغییرااین حالت اگر نشانگر م در شود.می باعث صاف شدن کنترل 

 کند.می

FlatStyle 

 Enabled توان کلیک کرد.نمی buttonباشد بر روی   falseاگر مقدار این خاصیت 

 Image یک تصویر اختیاری به کنترل اختصاص داد. توانمی

 ImageAlign رود.می به کار button برای تراز کردن عکس اختصاص داده شده به

 Text .شودمی عنوانی است که به کنترل اختصاص داده

 Visible در روی فرم قابل رویت باشد یا نه buttonکند که آیا کنترل می مشخص

یر در ز بلکه کنترل دکمه برای انجام برخی اعمال نیاز به واکنش به رویدادها دارد. توان از آن استفاده کرد.نمی buttonفقط با ویرایش خواص یک 

 آمده است. buttonرویدادهای کنترل  ترینمعمول

 رویداد توضیح
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 Click دهد که بر روی دکمه کلیک کنید.می وقتی روی

 Enter که کنترل، کنترل فعال روی فرم باشد. دهدمی وقتی روی

 Leave .وس کنترل را ترک کندادهد که ممی وقتی روی

 LocationChanged دهد که مکان دکمه تغییر کند.می وقتی روی

 MouseDown وس بر روی کنترل باشد و دکمه موس رو به پایین فشار داده شود.ادهد که نشانگر ممی وقتی روی

 MouseEnter شود.می وس وارد کنترل دکمهادهد که ممی وقتی روی

 MouseHover وس بر روی کنترل دکمه برای لحظاتی توقف کند.ادهد که ممی وقتی روی

 MouseUp وس فشار داده شده و رها شود.اکه دکمه م دهدمی وقتی روی

 MouseLeave کند.می دکمه را ترک سوادهد که نشانگر ممی وقتی روی

با رویدادهای دیگر نیز  هاییبرنامهاجازه دهید که با ایجاد  باشد.می Clickرویداد پیشقرض کنترل دکمه رویداد ، مشاهده کردید قبال  انطور که هم

کنترل دکمه  textالزم به تغییر خاصیت  به داخل آن درگ کنید. toolboxرا از  buttonجدید ایجاد کرده و یک کنترل  فرمیک  آشنا شویم.

توانیم با می حال در هنگام کدنویسی تغییر دهید. buttonSampleن را به آدکمه را یافته و  Name، خاصیت propertiesدر پنجره  باشد.نمی

ها برای دستیابی به این رویداد دهد.می را شرح MouseLeaveو  MouseEnterبرنامه ما رویدادهای  استفاده از این نام به این کنترل مراجعه کنیم.

 کلیک کنید. ،است جرقهکه به صورت ای مه بر روی دک propertiesکافیست که از پنجره 

 

د زیر ک کند.می ویژوال استودیو یک کنترل کننده رویداد برای این رویداد ایجاد را یافته و بر روی آن دوبار کلیک کنید. MouseEnterابتدا رویداد 

 بنویسید. رویدادرا در داخل 

private void buttonSample_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 
{ 
   buttonSample.Text = "Mouse has entered!"; 
} 
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را انتخاب و بر روی آن دوبار کلیک کنید تا یک کنترل کننده  MouseLeaveبرگشته و حال رویداد  Propertiesبعد از تایپ کد فوق به پنجره 

 کد زیر را نیز داخل متد کنترل کننده رویداد بنویسید. .د شودرویداد نیز برای آن ایجا

private void buttonSample_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 
{ 
   btnSample.Text = "Mouse has left!"; 
} 

کند. و از طرف دیگر می آن تغییر textخاصیت  buttonوس بر روی کنترل اکنید که با قرار گرفت اشاره گر ممی حال برنامه را اجرا کنید. مشاهده

 کند.می شود این خاصیت دوباره تغییرمی وقتی که اشاره گر از کنترل دکمه دور

 

 

 ErrorProvider کنترل

. این اخطار ممکن است به خاطر خالی گذاشتن یک جعبه متن و یا اشتباه دهدمیدر مورد اشتباهات به کاربر هشدار  ErrorProvider کنترل

 : اندشدهو رویدادهای مهم این کنترل ذکر  هاخاصیتوارد کردن یک آدرس ایمیل باشد. در جداول زیر متدها، 

 خاصیت توضیح

 BlinkRate .کندمیرا مشخص  ErrorProvider سرعت چشمک زدن آیکون
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. اینکه آیا این آیکون همیشه در حال چشمک زدن کندمیرا مشخص  ErrorProvider نحوه نمایش آیکون

 .نمایش داده نشود اصال  باشد، یا در صورت خطا نمایش داده شود و یا 
BlinkStyle 

 ContainerControl .کندمیرا مشخص  ErrorProvider کنترل والد، کنترل

 شودمی. این آیکون زمانی نمایش داده کندمیشود را مشخص  آیکونی را که هنگام وقوع خطا باید نمایش داده

 .که برای خطا متنی مشخص کرده باشیم
Icon 

 RightToLeft .رودمیبرای راست به چپ کردن متن خطا به کار 

  

 متد توضیح

 ()GetError .گرداندمیرا بر  ایمکردهپیغام خطایی که برای کنترل مشخص 

 ()GetIconAlignment .گرداندمیمحل قرار گیری آیکون خطا بسته به محل کنترل را بر 

 ()GetIconPadding .گرداندمیفاصله آیکون خطا نسبت به کنترل والد را بر 

 ()SetError .کندمیمتن خطایی که در صورت بروز خطا قرار است به کاربر نمایش داده شود را مشخص 

 ()SetIconAlignment .کندمیمحل قرار گیری آیکون خطا نسبت به کنترل را مشخص 

 ()SetIconPadding .کندمیفاصله بین آیکون خطا و کنترل مورد نظر را مشخص 

  

 رویداد توضیح

 RightToLeftChanged .تغییر کند RightToLeft که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

بر روی  ErrorProviderبرای آشنایی با روش کار این کنترل، یک برنامه ویندوزی مانند شکل زیر ایجاد کنید و سپس دو جعبه متن و دو کنترل 

 : آن قرار دهید
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ک کرده و سپس متن یکبار کلی هایجعبهبرای هر دو جعبه متن استفاده کنیم. بر روی  (validating) اعتبارسنجی رویدادهایالزم است که از 

 validatingدو بار کلیک کنید. کد زیر را در کنترل کننده رویداد  validatingبه قسمت رویدادها رفته و بر روی رویداد  Propertiesاز پنجره 

 : ایجاد شده بنویسید FirstNameجعبه متن 

private void textBox1_Validating(object sender, CancelEventArgs e) 
{ 
    if (textBox1.Text == string.Empty) 
    { 
        errorProvider1.SetError(textBox1, "Please Enter Name"); 
    } 
} 

ظاهر شده و به کاربر هشدار دهد. در کد باال ما از متد  errorProvider1اول خالی بود، کنترل  TextBox که اگر ایمکردهدر کد باال اعالم 

SetError()  که آرگومان اول نام کنترلی است کهکندمی. این متد دو آرگومان قبول ایمکردهبرای این کار استفاده ، errorProvider  به آن

. برای مشاهده عملکرد شودمیبه شما نشان داده  errorProvider و آرگومان دوم پیغام هشداری است که با مکث بر روی آیکون چسبدمی

 : دوم کلیک کنید TextBox اول چیزی بنویسید، بر روی TextBox اجرا کرده و بدون اینکه دراین کنترل برنامه را 
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ظاهر شده و با مکث بر روی آیکون قرمز  errorProvider1دوم کنترل  TextBox با کلیک بر روی کنیدمیهمانطور که در شکل باال مشاهده 

 توانمیدوم هم به روشی مشابه  TextBox . برایشودمیبه شما نمایش داده  یداکردهمشخص  ()SetError رنگ، پیام هشداری که در متد

 : کد زیر را نوشت

private void textBox2_Validating(object sender, CancelEventArgs e) 
{ 
    if (textBox2.Text == string.Empty) 
    { 
        errorProvider2.SetError(textBox2, "Please Enter Family"); 
    } 
} 

 : را بزنید Tab دوم است. حال برنامه را اجرا کرده و دو بار دکمه TextBox به کنترل errorProvider2 تنها تفاوت مربوط به اختصاص

 

 توانیدمیدوست ندارید . اگر این آیکون رو باشدمیاین کنترل دارای یک آیکون به صورت پیشفرض  ایدشدهتا کنون متوجه  احتماال  همانطور که 

بر روی  Properties کلیک کرده و سپس در در پنجره errorProvider1 از یک آیکون دلخواه استفاده کنید. به عنوان مثال بر روی کنترل

 : مانند شکل زیر کلیک کنید Icon خاصیت
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. آیکون را انتخاب کرده و سپس بر روی خواهدمیرا  .ico که از شما مسیر آیکون با پسوند شودمیبا کلیک بر روی این خاصیت پنجره ای ظاهر 

 : کلیک کنید Open دکمه

 

 : نتیجه را مشاهده کنید Tab حال برنامه را اجرا کرده و با کلیک بر روی دکمه
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 : زیر استفاده کردبه صورت  ()SetIconPadding از متد توانمیبرای تنظیم فاصله آیکون از کنترل 

errorProvider1.SetIconPadding(textBox1, 20); 

 : کندمیو آیکون ایجاد  TextBox پیکسلی بین کنترل 02کد باال، یک فاصله 

 

نترل که اولی نام ک کندمیاستفاده کرد. این متد دو آرگومان قبول  ()SetIconAlignment از متد توانمیهم  Icon برای تنظیم مکان نمایش

 : کندمیو دیگری یک نوع شمارشی است که مکان نمایش آیکون را مشخص 

 

 : بنویسید errorProvider برای مشاهده عملکرد این متد، ارتفاع دو جعبه متن را تغییر داده و کدهای زیر را برای دو
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errorProvider1.SetIconAlignment(textBox1, ErrorIconAlignment.TopRight); 
 
errorProvider2.SetIconAlignment(textBox2, ErrorIconAlignment.MiddleRight); 

 : نتیجه را مشاهده کنید Tab برنامه را اجرا و با زدن دکمه

 

 HelpProvider کنترل

 اطالعات فایل راهنما را نشاناین کنترل، ، را بفشارد F1 اگر کاربر دکمه. شودمی برای نمایش راهنمای آنالین استفاده HelpProvider از کنترل

نمایش  F1 کند که باید با زدن دکمهمی باشد. این خاصیت نام فایلی را مشخصمی HelpNameSpace دهد. این کنترل دارای خاصیتی به ناممی

 : فایل راهنمای ما استو این فایل همان  ایمدادهقرار  E در درایو ،و محتویات زیر help.html نام فرض کنید که یک فایل با د.داده شو

<h1>HelpProvider</h1> 
 
<p>HelpProvider control provides popup or online help for a control.</p> 

 : بر روی برنامه قرار دهید HelpProvider برای استفاده از این فایل ابتدا یک کنترل
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 : بنویسید تانبرنامهکد زیر را در سازنده کالس  F7 سپس با زدن دکمه

using System.Windows.Forms; 
 
namespace HelpProvider 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            helpProvider1.HelpNamespace = @"E:\help.html"; 
            helpProvider1.SetShowHelp(this, true); 
        } 
    } 
} 

 : را بزنید F1 مهکحال برنامه را اجرا کرده و د 

 

دهد. گاهی اوقات می را نمایش help.html مرورگر باز شده و محتویات فایلی F1 کنید، با زدن دکمهمی همانطور که در شکل باال مشاهده

 ر از متددهنده عملکرد آن باشد. برای این کا قرار دهید که نشان ممکن است که بخواهید برای یک کنترل نیز یک متن توضیحی 

SetHelpString() شود. برای کار با این متد باید دکمهمی استفاده Help فعال باشد. برای فعال کردن دکمه Help های هم باید دکمه

Maximize و Minimaize غیر فعال شوند. یک کنترل textBox بر روی فرم قرار داده و تغییرات زیر را اعمال کنید : 
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 : سپس کد زیر را در ادامه کدهای باال بنویسید

helpProvider1.SetHelpString(textBox1, "Enter Your FirstName here..."); 

ابتدا باید بر روی  ،. برای نمایش این توضیحایمنوشته  textBox کنترلیک توضیح برای ،  ()SetHelpString متددر کد باال ما با استفاده از 

 : و سپس بر روی کنترل مورد نظر کلیک نمایید Help دکمه

 

 .اشاره شد آنها ترینمهمو متدهای دیگری هم هست که در این درس به ها تاین کنترل دارای خاصی

 Label کنترل

 باشد.ا هلعملکرد سایر کنتر وی یک پیام و یا توضیحی در باره تواند حامی رود. این متنمی برای اضافه کردن یک متن به فرم بکار Labelل کنتر 

خواص قابل  ترینمعمول ،خواص زیر این کنترل دارای یک متن است.فرض پیش در حالت به فرم اضافه کنید. ToolBoxرا از  Lableیک کنترل 

 باشند.می تغییر این کنترل

 خاصیت توضیح

 AutoSize .کندمی تغییر ،دهیممی اندازه کنترل بسته به متنی که به آن اختصاص ،باشد trueاگر مقدار این خاصیت 

 BorderStyle کند.می کنترل را حاشیه دار

 Font رود.می برای تغییر فونت متن کنترل به کار

 Text کند.می مشخصمتن کنترل را 

 TextAlign رود.می جهت ترازبندی متن داخل کنترل به کار

 باشد چون هدف اصلی از استفاده از این کنترل نشان دادن متن در فرم است.می خاصیت آن ترینمهم ،Textخاصیت 

Label1.Text = "Hello World!"; 

 را با تغییر نوع فونت، اندازه فونت و برخی دیگر از خواص آن اصالح کرد. Fontخاصیت  توانمی
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کثر مواقع به آن نیازی نیست و در نتیجه در مورد   کنیم.نمیبحث  آنهارویدادهایی هم برای این کنترل وجود دارد که ا

 TextBox کنترل

 انجام TextBox)اطالعات( در  آنهااین کار را با تایپ  باشد.می ویندوزیوسیله برای ورود اطالعات در یک فرم ترین ابتدایی TextBoxکنترل 

 مفید این کنترل که شماهای در جدول زیر خاصیت این کنترل قابل دسترسی است. Textکنید به وسیله خاصیت می متنی که شما تایپ. دهیدمی

 توانید از انها استفاده کنید آمده است:می

 خاصیت توضیح

در  Enterمتن به صورت چند خطی نوشته شود یا نه. که در این صورت با زدن دکمه  TextBoxکند که در می تعیین

 شود.می خط جدید ایجاد TextBoxداخل 
AcceptsReturn 

به جای اینکه به کنترل بعدی برود به  tabشود که مکان نما با زدن دکمه می این خاصیت باعث ،در حالت چند خطی

tab .بعد برود 
AcceptsTab 

آید و در نتیجه در حکم یک می در read-onlyبه صورت  TextBoxقرار بگیرد  falseاگر این خاصیت در حالت 

 شود.می برچسب
Enabled 

 Font گیرد.می نوع فونتی که در جعبه متن مورد استفاده قرار

 Lines .دهدمیرا نشان  چند خطی TextBoxخطوط متن در یک 

 Multiline دهد.می را TextBoxباشد به شما اجازه تایپ چندین خط در  Trueاگر 

 Text دهد.می متن داخل جعبه متن را نشان

 PasswordChar کند.می پنهان ،شوندمی کاراکترهایی را که توسط کاربر وارد

 ReadOnly کند که آیا متن قابل ویرایش باشد یا نه.می تعیین

 Visible کندمی را تعیین TextBoxقابل رویت بودن یا نبودن 

رسید به صورت  TextBoxوس به انتهای اشود وقتی که نشانگر ممی باعث چند خطی کاربرد دارد. TextBoxدر 

 اتوماتیک به خط بعد منتقل شود.
WordWrap 
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خواهد که دو عدد را وارد کنید و می برنامه از شما ویندوزی ایجاد کنید.یک پروژه  نشان داده شده است. TextBoxدر مثال زیر نحوه استفاده از 

را روی فرم بکشید و نام اولی را  textboxدو  دهد.می ( به شما نشانlabelرا با استفاده از یک برچسب ) آنهابا زدن دکمه جمع 

textBoxFirstNumber  و دومی راtextBoxSecondNumber .ر سپس در کنار ه بگذاریدtextbox یک کنترل label  که نشان دهنده هدف

 بگذارید. labelSumن را آدیگر برای نشان دادن حاصل جمع دو عدد در فرم قرار داده و نام  lableیک کنترل  ها( قرار دهید. textbox) ستآنها

 را مانند شکل زیر تنظیم کنید:ها لکنتر گیری و سایز مکان قرار  بگذارید. buttonAddرا هم اضافه کرده و نام آن را  Buttonیک دکمه 

 

 دو بار کلیک کرده و در رویداد کلیک مربوط به آن کد زیر را وارد نمایید: addبر روی دکمه 

private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    int num1 = Int32.Parse(textBoxFirstNumber.Text); 
    int num2 = Int32.Parse(textBoxSecondNumber.Text); 
    int sum = num1 + num2; 
 
    labelSum.Text = "Sum = " + sum; 
} 

به نوع صحیح  Int32کالس  ()Parseاز متد  استفاده با textBoxSecondNumber و  textBoxFirstNumber داخلکدهای نوشته شده در 

 محاسبه آنهاسپس جمع  از نوع رشته است. Textما به این تبدیل نیاز داشتیم چون خاصیت  شوند.می تبدیل شده و در متغیرهای مربوطه ذخیره

رویداد ، تکست باکس رویدادهای مفیدترینیکی از  شود.می نسبت داده labelSumبرچسب  Textو در نهایت مقدار جمع به خاصیت  شود.می

TextChanged .زیر یک مثال از کاربرد این  یبرنامه .)تغییر کند( دهد که متن داخل تکست باکس دستکاری شودمی این رویداد زمانی رخ است

 توانید ناممی ( به آن اضافه کنید.(Label( و یک برچسب Text Boxایجاد و یک تکست باکس )یک برنامه ویندوزی  دهد.می نشان را رویداد

 را تغییر ندهید. آنها
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باشد  Falseبرچسب شما برابر با  AutoSizeاگر مقدار خاصیت  آن قرارگرفته است را پاک کنید. Textمتن برچسب را که در داخل خاصیت 

رویداد پیش  کنید.( استفاده Propertiesخواص ) یپنجرهباالی ای هتوانید از نوار کرکرمی برای انتخاب کردن آن انتخاب کردن آن مشکل است.

پس با دوبار کلیک کردن بر روی تکست باکس یک کنترل کننده رویداد  است. TextChanged( رویداد Text Boxفرض کنترل تکست باکس )

(Event Handlerبرای رویداد گفته شده ایجاد ) کد روبرو را به  کند.میEvent Handler .اضافه کنید 

private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    label1.Text = textBox1.Text; 
} 

 کنید که هر چیزی که شما درون تکست باکسمی مشاهده خواهید درون تکست باکس بنویسید.می حاال برنامه را اجرا کرده و هر چیزی را که

 شود.می به همان صورت بر روی بر چسب نوشته دقیقا  نویسید می

 

به همان  دقیقا  اجرا شده و هر متنی را که درون تکست باکس قرار دارد را  Event Handler، شودمی زمانی که متن تکست باکس دستکاری

برای اینکه  تواند یک خط را درون خود جای دهد.می هر تکست باکس فقط، به طور پیش فرض دهد.می ( قرارlabel1صورت درون برچسب )

دهید، می وقتی که شما اینکار را انجام قرار دهید. Trueآنرا برابر با  Multilineتوانید مقدار خاصیت می، باکس قرار بگیردچند خط درون تکست 

 توانید طول تکست باکس را در قسمت طراحی تغییر دهید.نمیباید توجه داشته باشید که، 

 

به  ،وس زمانی که به انتهای قسمت راست تکست باکس رسیداهید تا نشانگر مقرار د Trueرا برابر با  WordWrapتوانید مقدار خاصیت می شما

 ScrollBarتوانید مقدار خاصیت می شما کند.می متن در همان خط ادامه پیدا، باشد Falseاگر مقدار آن برابر با  طور اتوماتیک به خط بعد برود.

شود که قسمت پیمایش به تکست باکس چند خطی می این کار باعث )عمودی( و یا هر دو تغییر دهید. Vertical، )افقی( Horizontal را به

 دهیدرا به چیزی مانند * تغییر  PasswordCharشما باید مقدار خاصیت  خواهد یک پسورد را بپذیرد،می اگر تکست باکس شما اضافه شود.
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به  شود.می *( به او نمایش داده) کاراکتروقتی که کاربر یک حرف را وارد کند این  یزی باشد(.تواند هر چمی شما یسلیقهاین کاراکتر بسته به )

 شکل زیر دقت کنید.

 

 RichTextBox کنترل

مختلف متن آنرا های دهد که قالب قسمتمی است با این تفاوت که این کنترل به شما اجازه TextBox شبیه کنترل RichTextBox کنترل

برای نمایش  RichTextBox در صورتیکه کنترل، رودمی به طور کلی برای پذیرفتن اطالعات ورودی از کاربر بکار TextBox کنترل تغییر دهید.

 .رودمی به کار Rich Text Format (RTF) آن در قالب یذخیرهقالب بندی شده و های دادن متن

 

را قالب  Text Box توانید یکمی کنید. اگرچه شمامی پایین( را مشاهده) RichTextBox باال( و) TextBox در تصویر باال شما تفاوت بین

دهد که فقط قسمتی از کل متن داخل می به شما اجازه RichTextBox شود. کنترلمی ولی این قالب بندی به کل متن آن اعمال ،بندی کنید

 هر برای گرفتن اطالعات ورودی از کاربر استفاده کنید. TextBox مانند کنترل  RichTextBoxتوانید از کنترلمی کنترل را قالب بندی کنید. شما

مشترک هستند. در جدول زیر  Text مثل خاصیت آنهاشوند بنابراین، بیشتر خواص می برگرفته TextBoxBase از کالسها لدوی این کنتر 

 .کنیدمی را مشاهده RichTextBox خواص کنترل

 خاصیت توضیح

 AcceptsTab بر روی آن قرار گیرد یا خیر. Focusفشرده شد  Tab یدکمهکند زمانی که می مشخص

توانند دوباره اعمال شوند یا می انجام شد RichTextBox کند که تمامی کارهایی که در داخلمی مشخص

 .خیر
CanRedo 

 CanUndo .کند یا خیر Undo را RichTextBox تواند عملیات انجام شده در داخلمی کند که کاربرمی مشخص
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 DetectUrls .به طور خودکار قالب بندی شود یا خیر، تایپ شود RichTextBox در URL کند که وقتی یکمی مشخص

کنار این خاصیت کلیک  یدکمهبر روی  چنانچه کند.می را مشخص RichTextBox اطالعات مربوط به کنترل

 .دستکاری کنید توانید مقادیر آنرا را مشاهده ومی ،کنید
Lines 

 Modified .پس از آخرین تغییرات دستکاری شده است یا خیر RichTextBox کند که محتوایمی مشخص

)مقدار این خاصیت  تواند حالت چند خطی داشته باشد یا خیرمی RichTextBox کند که کنترلمی مشخص

 (.است True به طور پیش فرض برابر با
Multiline 

 ReadOnly .فقط خواندنی است یا خیر RichTextBox کند که کنترلمی مشخص

 Rtf .دهدمی را در خود جای RichText (RTF) را به همراه کدهای فرمت RichTextBox متن کنترل

 Text Box کنترل ScrollBars این خاصیت نیز مانند خاصیت رود.می بکار Scroll برای تعیین نوع

 .است
Scrollbars 

 SelectedText .گیردمی را در بر RichTextBox داخلمتن 

 SelectionBackColor .کندمی متن انتخاب شده را مشخص یزمینهرنگ پشت 

 SelectionBullet .به متن انتخاب شده اعمال شود یا خیرای ه لکند که حالت گلومی مشخص

 SelectionColor .کندمی رنگ متن انتخاب شده را مشخص

 SelectionFont .کندمی متن انتخاب شده را مشخص نوع قلم

 SelectionLength .کندمی تعداد کاراکترهای متن انتخاب شده را مشخص

 و ضلع راست متن انتخاب شده یا محل درج جاری را مشخص RichTextBox فاصله بین ضلع راست کنترل

 .کندمی
SelectionRightIndent 

 SelectionStart .کندمی محل درج را مشخص محل شروع قسمت انتخاب شده یا

 ShowSelectionMargin .انتخاب نمایش داده شود یا خیر یحاشیهکند که می مشخص

 Text .دهدمی قرار RichTextBox متنی را درون کنترل

 WordWrap .کندمی را دسته بندی RichTextBox متن درون کنترل

 .استفاده کنید RichTextBox توانید برای کنترلمی آنهاشوید که از می آشنا رویدادهاییدر این قسمت با 
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 رویداد توضیح

 LinkClicked .شود که بر روی یک لینک کلیکدهد می زمانی رخ

 Protected .دهد که کاربر بخواهد یک متن حفاظت شده را دستکاری کندمی زمانی رخ

 TextChanged .دستکاری شود RichTextBox دهد که متن داخلمی زمانی رخ

 SelectionChanged .دهد که متن انتخاب شده تغییر کندمی زمانی رخ

 تغییر دادن قالب متن انتخاب شده

متنی را که توسط  SelectedText خاصیت، برای مثال شوند.می برای متن انتخاب شده استفاده RichTextBox تعداد زیادی از خواص کنترل

 .توانید از یک متد برای انتخاب یک متن استفاده کنیدمی کند. همچنین شمامی مشخص ،ه است راکاربر انتخاب شد

richTextBox1.Select(10, 11); 

 

کند. وقتی ما یک متن می مشخص ،شروع انتخاب شوند را ینقطهشروع انتخاب و مقدار دوم تعداد کاراکترهایی را که باید از  ینقطهمقدار اول، 

 .نیمقالب بندی ک ،کنندمی تعداد زیادی از خواص که بر روی متن انتخاب شده کار یوسیلهتوانیم متن انتخاب شده را به می کنیم،می انتخابرا 

توانید برای تغییر رنگ می همچنین استفاده کنید. SelectionColorتوانید برای تغییر رنگ متن انتخاب شده از خاصیت می شما برای مثال،

 .استفاده کنید SelectionBackColor آن از خاصیت یزمینهپس 

richTextBox1.SelectionColor = Color.Red; 
 
richTextBox1.SelectionBackColor = Color.Yellow; 

 .رم از حالت انتخاب خارج کنیدتوانید متن انتخاب شده را با کلیک بر روی هر جایی از فمی ()DeselectAll با استفاده از متد

richTextBox1.DeselectAll(); 
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شود. می درج شروع ینقطهاز ، SelectionColorمثل  Selection خواص تأثیر، وقتی که هیچ متنی انتخاب نشدهبه این نکته توجه کنید که، 

 هر کاراکتر جدیدی که شما تایپ آنجا شروع خواهد شد.کند درج متن از می است که مشخص I چشمک زن و به شکل حرف محل، درج ینقطه

 .شودمی اعمال آنهاقالب بندی جدید بر  ،کنیدمی

 اضافه کردن یک حاشیه به متن انتخاب شده

 .()به شکل توجه کنید گیردمی قرار RichTextBox کوچک است که در سمت چپ کنترل یحاشیهانتخاب، یک  یحاشیه

 

در تصویر باال خط سوم توسط کلیک کردن بر ، رود. برای مثالمی فلش مشخص شده است( برای انتخاب یک خط بکار انتخاب )که با یحاشیه

انتخاب استفاده  یحاشیهبرای نمایش دادن  SelectionMargin توانیم از خاصیتمی انتخاب شده است. ما ،روی حاشیه انتخاب کناری آن

 .کنیم

 (نوار پیمایش) Scroll اضافه کردن

کند می را قبول RichTextBoxScrollBars شمارشکه مقادیری از نوع  ScrollBars ما از خاصیت، برای اضافه کردن یک نوار پیمایش

این مقدار زمانی که طول خط ما زیاد باشد و مقدار  افقی( است.) Horizontalشامل مقادیری از جمله  ،کنیم. این مقادیر شمارشیمی استفاده

رود که تعداد خطوط متن از می و زمانی بکار عمودی( است،) Vertical رود. مقدار بعدیمی باشد به کار False نیز WordWrap خاصیت

کند. وقتی مقدار می عمودی و افقی را اضافه هایScroll نیز در مواقع لزوم به صورت اتوماتیک Both بیشتر باشد. مقدار RichTextBox ارتفاع

 ForcedHorizontal ،ForcedVertical باشد، شما الزم است که از مقادیر شمارشی دیگری مانند false برابر SelectionMargin خاصیت

 None را برابر ScrollBarsبرای غیر فعال کردن نوار پیمایش به صورت کامل کافیست که مقدار خاصیت  استفاده نمایید. ForcedBoth و یا

 .قرار دهید

 بندی متن انتخاب شدهتغییر تراز

متن انتخاب شده استفاده کنیم. این خاصیت مقادیری از نوع  (Align) برای تغییر تراز بندی SelectionAlignment توانیم از خاصیتمی

چگونه در ها مهم است که بدانید پاراگراف .باشدمی Center و Left ،Right کند که شاملمی دریافت HorizontalAlignmentشمارشی 
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شود. برای می ساخته RichTextBoxاولین پاراگراف در ، کنیدمی تایپ را وقتی شما اولین کاراکتر خود، طور کلی به شوند.می داخل کنترل ساخته

 .را بزنید Enter یدکمهشما باید ، ساختن پاراگراف بعدی

 Redo و Undo 

  Undo.استفاده کنید ،کند Redo و یا Undo کاربر بتواند عملیات انجام شده را برای اینکه CanRedo و CanUndo توانید از خواصمی شما

 را خنثی Undo عملیات Redo در صورتیکه، را برگشت دهید ،ایدبه وجود آورده RichTextBox کردن یعنی شما تغییراتی را که در اجزای کنترل

 RedoActionName و UndoActionName خواص .گرداندمی بر ،رااید وجود آورده به RichTextBox در اجزاء قبال  کند و تغییراتی را که شما می

 .کنندمی قبولای هزیر را به صورت رشتهای روند. این خواص عملیاتمی به کارهای مشخصی به کار  Redo و Undo برای محدود کردن عملیات

 عمل توضیح

 Typing عملیات تایپ

 Delete عملیات حذف

 Drag & Drop DragDrop عملیات

 Cut (Cut) عملیات برش

 Paste Paste عملیات

شود که کاربر فقط بتواند عملیات می اینکار باعث دهید.می نسبت UndoActionName را به خاصیت ”Delete“ یکلمهبرای مثال وقتی که شما 

 .دهد (Undo)حذف کردن را برگشت 

richTextBox1.UndoActionName = "Delete"; 

استفاده  ،بنابراین شما باید از یک رشته برای انجام این اعمال .به یک دلیل نامعلوم مایکروسافت برای این خواص نوع شمارشی ایجاد نکرده است

 .نمایید

 URL شناسایی

 را تشخیص دهد. خاصیت شوندمی Paste را که در آن تایپ و یا هایی URL بتواند ،این قابلیت را داراست که RichTextBox کنترل

DetectUrls دهد کهمی به کنترل اجازه URLرا تشخیص داده و یک لینک به آن صفحه ایجاد کند. مقدار  هاTrue این خاصیت را فعال و مقدار 

False کند. در تصویر زیر، شما یکمی این خاصیت را غیر فعال URL زمانی که شما و  یک لینک است. یدهندهکنید که نشان می را مشاهده

 .کندمی وس به شکل یک دست تغییر پیدااآیکن م ،وس را بر روی آن ببریدامنشانگر 
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 .کندمی آنرا در داخل مرورگر شما باز Link کلیک کردن بر روی

 اضافه کردن بالت ها

 True و قرار دادن مقدار SelectionBullet توانید از خاصیتمی را به وجود آورید. شما هاییگلوله RichTextBox توانید در داخلمی شما

زیر  یبرنامهکند. می هر گلوله را با ابتدای متن مشخص یفاصله BulletIndent برای نشانه گذاری متن انتخاب شده استفاده کنید. خاصیت

 .کندمی گلوله اضافهیک دکمه دارد که در ابتدای هر خط انتخاب شده یا پارگراف یا جایی که محل درج قرار گرفته است یک 

 

 فعال و غیر فعال کردن کلیدهای میانبر

کند. وقتی که مقدار می فعال یا غیر فعال ،روندمی کردن متن بکار Paste و Cut کلیدهای میانبری را که برای ShortcutsEnabled خاصیت

 .شوندمی قبول RichTextBox کلیدهای میانبر زیر توسط، باشد True این خاصیت برابر با

 میانبر عملکرد

 Ctrl + Z بازگردانی

 Ctrl + E وسط چین کردن متن

 Ctrl + C کپی کردن متن

 Undo Ctrl + Y برعکس

 Ctrl + X بریدن قسمتی از متن

 Ctrl + Backspace کندمی تمامی کلماتی که در سمت چپ نشانگر موس قرار دارند را حذف

Paste کردن Ctrl + V 
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 Ctrl + Delete .کندمی را که در سمت راست نشانگر موس قرار دارند را حذفتمامی کلماتی 

 Ctrl + A .کندمی متن را انتخاب یهمه

 Ctrl + L چپ چین کردن

 Ctrl + R راست چین کردن

 .شوندمی فعالغیر  RichTextBox تمامی این کلیدهای میانبر در داخل ،قرار دهید False وقتی که مقدار این خاصیت را برابر با

 حفاظت از متن

 وقتی که مقدار این خاصیت برابر با را دارا هستید. SelectionProtectedشما قابلیت محافظت از قسمتی از متن را با استفاده از خاصیت 

True کرد. وقتی که کاربر توان دستکارینمی ،متنی که محافظت شده باشد را شود.می محافظتاید قسمتی از متن را که انتخاب کرده، باشد 

، برای مثال .توانید بر روی این رویداد مانور دهیدمی افتد. شمامی اتفاق Protect رویداد، خواهد یک متن حفاظت شده را دستکاری کندمی

 .تالش برای دستکاری یک متن حفاظت شده است حال توانید یک پیغام را به کاربر نشان دهید مبنی بر اینکه او درمی

Rich Text Format (RTF) 

Rich Text Format  کند. یکمی فرمت( متن شما را در خود ذخیره) قالبفایلی است که اطالعات TextBox ها تواند قالب )فرمت( متننمی

متن آن  Text است که خاصیت RTFو  Text حاوی خواص  RichTextBox.ساده باشدهای تواند حاوی متنمی در خود ذخیره کند و فقط را

دهد. تصویر زیر یک متن قالب می ی را که برای قالب بندی آن به کار رفته است را در خود جای RTF آن، متن و کدهای RTF ساده و خاصیت

 .دهدمی آن نشان RTF بندی شده را به همراه کدهای

 

 : کند به صورت زیر استمی کدی که متن موجود در شکل باال را قالب بندی

richTextBox1.Select(0, 6); 
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.Font, FontStyle.Bold); 
 
richTextBox1.Select(14, 11); 
richTextBox1.SelectionColor = Color.Red; 
 
richTextBox1.Select(29, 3); 
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.Font, FontStyle.Bold); 
richTextBox1.SelectionFont = new Font(richTextBox1.Font, FontStyle.Italic); 
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 : کند به صورت زیر استمی تبدیل RTF و کدی که همین متن را به

richTextBox1.Text = richTextBox1.Rtf; 

متن قالب بندی شده را به شما نمایش  ،خوانده و به همان صورترا ها دهد که قالبمی اجازه (Word دیگر )نظیرهای به برنامه RTF کدهای

متن قالب بندی شده را به همراه  ،دهد کهمی کند. این به شما اجازهمی آن انتخاب RTF متن انتخاب شده را به همراه کد  SelectRTF.دهند

 .با هم داشته باشید ،کردن Paste کردن و Cut قالب آن در هنگام

 RadioButtonکنترل 

شکل به همراه یک ای هدایر یدکمهیک  Radio یدکمه باشد.می است که دارای دو حالت خاموش و روشن دکمه ای RadioButtonکنترل 

 یدکمهوقتی که یک  یا بلعکس تغییر دهید. توانید آنرا از حالت خاموش به روشن ومی Radio یدکمهشما با کلیک کردن بر روی . برچسب است

Radio های دکمه آن خالی است. یدایره، و زمانی که خاموش باشد، گیردمی ر وسط آن قراریک نقطه د، روشن باشدRadio   زمانی استفاده معموال 

 ،زمانی که شما بخواهید جنسیت کاربر را مشخص کنید ،برای مثال. را انتخاب کند آنهابایست از بین چند گزینه یکی از می شوند که یک کاربرمی

را  هاآنتوانید یکی از می فقط، استفاده کردید رادیوییهای وقتی که شما از دکمه مرد و زن استفاده کنید.های مبا نا Radio یدکمهتوانید از دو می

 کنید.می را مشاهده Radioدر جدول زیر برخی از خواص کنترل  انتخاب کنید.

 خاصیت توضیح

با یک برچسب در کنار آن نمایش  همراهای هدایر یدکمهمعمولی و یا یک  یدکمهتواند همانند یک می Radio یدکمه

 داده شود.
Appearance 

 برچسب آن نمایش که دکمه را در سمت، است MiddleLeftفرض پیش حالت کند.می نوع چینش دکمه را مشخص

 دهد.می
CheckAlign 

 آن نمایش داده یدکمه شود و یک نقطه در وسطمی روشن Radio یدکمهباشد  Trueوقتی که مقدار آن برابر با 

 شود.می
Checked 

 Text کند.می متن برچسب دکمه را مشخص
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برای مثال  حالت دکمه تغییر پیدا کند. ،دهد کهمی زمانی رخ CheckChangedرویداد  دارد. Clickو  CheckChangedیک رویداد  Radio یدکمه

بر روی  ،دهد کهمی زمانی رخ Clickرویداد  شود.می اجرا CheckChangedرویداد  ،از خاموش به روشن تغییر کند Radio یدکمهوقتی که حالت 

 CheckChangedشود رویداد می که باعث کند،می حالت آن تغییر، کلیک کنید Radioکلیک شود. به طور پیش فرض اگر بر روی دکمه  Radioدکمه 

 اجرا شود.

در اینجا یک خاصیت در  که شما این حالت پیش فرض را تغییر دهید. شودمی مشخصزمانی  CheckChangedو  Clickتفاوت بین رویداد 

دیگر حالت آن را تغییر  Radio یدکمهکلیک کردن بر روی ، تغییر کند Falseوجود دارد که اگر مقدار آن را به  AutoCheckبه نام  Radioکنترل 

قرار  True را Radio یدکمه Checkedتوانید به صورت دستی مقدار خاصیت می شما اتفاق بیافتد. Clickشود که رویداد می اما باعث، دهدنمی

دابل کلیک کردن بر روی این کنترل در حالت طراحی یک ، بنابراین، است CheckChangedرویداد  Radio یدکمهبرای فرض پیش رویداد دهید.

Event Handler  یدکمهمثال زیر کاربرد  کند.می درست ،گفته شدهبرای رویداد Radio یدکمهدو عدد  دهد.می را شرح Radio  را بر روی فرم

قرار دهید و  buttonShowرا نیز بسازید و نام آنرا  Button کنترلیک  بگذارید. radioButtonNoو  radioButtonYesرا  آنهانام . قرار دهید

 قرار دهید. Show Choice برابرآنرا  Textمقدار خاصیت 

 

 روبرو را در قسمت کد آن وارد کنید. کدهای آن ساخته شود. Clickبرای رویداد  handlerدوبار کلیک کنید تا یک  buttonShowبر روی 

private void buttonShow_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (radioButtonYes.Checked) 
       MessageBox.Show("You choosed yes!"); 
    else 
       MessageBox.Show("You choosed no!"); 
} 

 یوسیلهتوانید این کار را به می شما. انتخاب شده است Radioکند که کدام می برنامه تعیین، کنیدمی کلیک buttonShowوقتی که شما بر روی 

اگر آن انتخاب  کنیم.می استفاده ،انتخاب شده است یا خیر Radioبرای تعیین اینکه  ifما از یک عبارت شرطی . انجام دهید Checkedخاصیت 

 شود.می انتخاب آنهایکی از  نهایتا  بر روی فرم دارم و  Radio یدکمهچون ما فقط دو  .ی دیگر انتخاب شده است Radio یدکمهپس ، نشده باشد

 CheckBoxکنترل 

در کنار آن خالی به همراه یک برچسب  یجعبهبه شکل یک  کهیک دکمه است  CheckBox (System.Windows.Forms.CheckBox)کنترل 

رل گوید کنتمی شود که به مامی یک تیک در داخل جعبه نمایان، خالی کلیک شود یجعبهزمانی که بر روی ، در حالت عادی شود.می نمایش داده

CheckBox  در حالتChecked .یدکمهبرخالف  قرار دارد Radio  انتخاب یکی از  یاجازهکه فقطRadioتوانید می داد، شمامی فرم را به ما های
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 منحصرا  در خود جای داده است. خواص زیر  Radioنیز خواصی را شبیه به خواص  CheckBox را تیک بزنید. آنها یهمهو یا  CheckBoxچند عدد 

 هستند. CheckBoxبه کنترل  مربوط

 خاصیت توضیح

 Checked شود.می  True آنتیک خورده باشد مقدار  CheckBoxوقتی که 

 CheckState آیا تیک خورده است یا خیر. CheckBox کند کهمی مشخص

 ThreeState کند.می را قبول InterMediateیک حالت دیگری را به نام  CheckBox ،باشد Trueوقتی مقدار آن برابر با 

، Checkedآن حاالت  سه حالت داشته باشند. ThreeStateبه خاصیت  Trueتواند با دادن مقدار می CheckBoxکنترل ، Radio یدکمهبر خالف 

Unchecked  وIntermediate هستند. ( حالت میانیIntermediateنشان ) دهد که میcheckbox .بی اعتبار یا غیر قابل تشخیص است 

 دهد.می زیر شکل این سه حالت مختلف را نشان تصویر

 

مقادیری از نوع شمارشی  CheckState حالت این کنترل را در قسمت کد نویسی تعیین کنید. توانیدمی CheckStateشما با استفاده از خاصیت 

 کند.می قبول

checkBox1.CheckState = CheckState.Checked; 
checkBox2.CheckState = CheckState.Unchecked; 
checkBox3.CheckState = CheckState.Intermediate; 

آن که  Checkedتوانید از خاصیت می را قبول کند، آنگاه شما به سادگی (تیک خورده و تیک نخورده) Offیا  Onفقط دو حالت  Checkboxاگر 

استفاده کنید.  ،کندمی تیک نخورده است را قبول CheckBoxبه معنی اینکه  Falseتیک خورده و  Checkboxبه معنی اینکه  Trueدو مقدار 

و  CheckBoxکنترل  CheckChangedاما تفاوت بسیار کمی بین رویداد  است. CheckChangedرویداد ، CheckBoxکنترل فرض پیش رویداد

RadioButton برای مثال اگر مقدار خاصیت . وجود داردThreeState  کنترلCheckbox  راTrue وقتی ، قرار دهیدCheckBox  حالتش را از

Checked  بهInterMediate رویداد ، تغییر دهدCheckChanged  خواهید زمانی که می اگر افتد.نمیآن اتفاقCheckBox  ازChecked  به

Intermediate توانید از رویداد می، فتددهد، یک رویداد اتفاق بیومی تغییر حالتCheckStateChanged  به جایCheckChanged  استفاده

سپس سه عدد ، به آن اضافه کنید Lableیک فرم را ساخته و یک  کنید.می را مشاهده CheckBoxکاربرد کنترل  ینحوهدر مثال زیر  کنید.

CheckBox  و نیز یکButton .ر قرار دهید.را مطابق تصوی آنهاچینش  ینحوهو ها لمتن کنتر  به آن اضافه کنید 
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دکمه را  ،Name یمشخصه تغییر دهید. checkBoxToothpasteو  checkBoxSoap ،checkBoxShampooرا به ها چک باکس ،Nameخاصیت 

 بر روی دکمه شود.نمیچون در کدنویسی از آن استفاده  ،را الزم نیست که تغییر دهید labelتغییر دهید. نام کنترل  buttonCheckOutبه 

(Button دوبار کلیک کرده و کدهای زیر را در داخل کنترل )یکننده ( رویدادEvent Handler.کپی کنید ) 

string items = String.Empty; 
 
if (checkBoxSoap.Checked) 
    items += "\n Soap"; 
if (checkBoxShampoo.Checked) 
    items += "\n Shampoo"; 
if (checkBoxToothpaste.Checked) 
    items += "\n Toothpaste."; 
 
MessageBox.Show("You have bought: " + items); 

 کلیک Check Outو سپس بر روی دکمه ، زنیدمی را تیک CheckBoxوقتی که شما یک  را تیک بزنید. هاCheckBoxبرنامه را اجرا کرده و برخی از 

 به شکل زیر توجه کنید. شوند.می در یک پنجره نمایش دادهاید تیک زده قبال  که  هاییآیتم ،کنیدمی

 

 

 (.Stringاز کالس  Emptyبا استفاده از خاصیت ) ایمکردهتهی مقدار دهی  یرشتهو آنرا با یک  ایمکردهتعریف ای هیک متغیر از نوع رشت، در کد باال

که ای هدر رشت =+عملگر  یوسیلهنامشان به  ،اندکه تیک خورده آنهاهر کدام از ، اندتیک خوردهها کنیم که کدام یک از چک باکسمی سپس چک

 دهیم.می ( نتایج را در خروجی نمایشMessage Boxیک پیغام ) یوسیلهسپس به . گیردمی قرار ایمکردهبه صورت تهی تعریف  قبال  
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 ListBoxکنترل 

را یتم آ توانید یکمی طور پیش فرض شما فقط به شود.می استفاده ،که قابل انتخاب هستندها برای نمایش لیستی از رشته ListBoxکنترل 

در جدول زیر برخی از  را نمایش دهید.آیتم  خواهید تعداد زیادیمی بهترین گزینه برای مواقعی است که شما ،ListBoxکنترل  انتخاب کنید.

 کنید.می را مشاهده ListBoxخواص کنترل 

 خواص توضیح

 ColumnWidth کند.می این خاصیت پهنای هر ستون را مشخص، باشد Trueبرابر با  MultiColumnوقتی که مقدار خاصیت 

 DataSource کندمی شوند، را مشخصمی نمایش داده ListBoxرا که در  هاییدادهمنبع 

 Items شوند.می نمایش داده ListBoxاست که در  هاییآیتم حاوی

 MultiColumn کند یا خیر.می حالت چند ستونی را پشتیبانی ListBoxکند که می مشخص

 SelectedIndex کند.می انتخاب شده را مشخصآیتم  اندیس

 SelectedIndices انتخاب شده است.های محاوی اندیس آیت

 SelectedItem اند.گردمی بر ءآیتم انتخاب شده را به عنوان یک شی

 SelectedItems گرداند.می بر ،انتخاب شده راهای ماز اشیاء آیتای همجموع

 کند.می توانید انتخاب کنید را مشخصمی که شما در یک لحظه هاییآیتم تعداد

SelectionMode.None-  توانید انتخاب کنید.نمیهیچ آیتمی را 

SelectionMode.One- توانید انتخاب کنید.می راآیتم  فقط یک 

SelectionMode.MultiSimple- انتخاب آنهارا به سادگی با کلیک کردن بر روی آیتم  توانید چندمی شما 

 کنید.

SelectionMode.MultiExtended- کلیدهایمختلفی را در با نگه داشتن های متوانید آیتمی شما Ctrl ،

Shift  نید.مکان نما انتخاب ک کلیدهایو همچنین 

SelectionMode 

 ScrollAlwaysVisible دهد.می را همیشه نمایش ListBox ،Scroll Barانتخاب شده در های ماین خاصیت بدون توجه به آیت

 Sorted کند.می را براساس حروف الفبا و یا بر اساس ترتیب صعودی مشخص ListBoxهای مآیت

ن ای شود.می انتخاب ،آیتمی که با آن همخوانی داشته باشد اولین، استفاده شودای هاگر از یک مقدار رشت

 گرداند.می انتخاب شده را برآیتم  خاصیت، متن اولین
Text 

 را بکار ببرید آورده شده است. آنهاتوانید می در جدول زیر متدهای مفیدی که شما
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 متدها توضیح

 ClearSelected آورد.می را از حالت انتخاب در ListBox یشدهانتخاب های مآیت یهمه

جستجو از اندیس مشخص  کند.می مشخص شده شروع شده باشد را پیدا یرشتهرا که با  ListBoxآیتم  اولین

 شود.می شده شروع
FindString 

 FindStringExact کند.می انتخاب ،مورد نظر باشد را یرشتهبرابر با  دقیقا  که  ListBoxاولین آیتمی از 

 GetSelected انتخاب شده است یا خیر. ،گوید که آیتمی که اندیس مشخص شده را داراستمی به ما

 SetSelected آورد.می آیتمی را که اندیس مشخص شده را داراست انتخاب و یا از حالت انتخاب در

توانید از می اشم کنیم.می است استفاده ObjectCollectionکه از نوع  Itemsما از خاصیت ، درون یک لیست باکسهای مبرای دستکاری آیت

 به آن اضافه کنید. TextBoxو  ListBoxیک فرم را طراحی کرده و یک  استفاده کنید. ()Add() ،Remove() ،Clearمثل  متدهااز ای همجموع

 تغییر دهید. از طرح بندی زیر استفاده کنید. Trueرا به  TextBoxکنترل  Multilineمقدار خاصیت 

 

بر روی فرم  تغییر دهید. textBoxDescriptionرا به  TextBoxو کنترل  listBoxInventoryرا به  ListBoxکنترل  Nameدار خاصیت مق

 زیر را به آن اضافه کنید. کدهای به آن اضافه شود. ،Load (Event Handlerدوبار کلیک کرده تا یک کنترل کننده رویداد )

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormTutorial 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        private Dictionary<string, string> products; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            products = new Dictionary<string, string>(); 
            products.Add("Shampoo", "Makes your hair beautiful and shiny."); 
            products.Add("Soap", "Removes the dirt and germs on your body."); 
            products.Add("Deodorant", "Prevents body odor."); 
            products.Add("Toothpaste", "Used to clean your teeth."); 
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            products.Add("Mouthwash", "Fights bad breath."); 
 
            foreach (KeyValuePair<string, string> product in products) 
            { 
                listBoxInventory.Items.Add(product.Key); 
            } 
        } 
    } 
} 

ما تعدادی  فرم، Loadرویداد  یکنندهدر داخل کنترل  ،دارد را ایجادای هو یک مقدار رشتای هکه یک کلید رشت Dictionaryبه نام ای هما مجموع

 Itemsنام هر محصول را به خاصیت ، Foreach یحلقهبا استفاده از . ایمکردهبه این مجموعه اضافه  آنهامحصول را به همراه توضیحاتی در مورد 

 کنیم.می لیست باکس اضافه

 وقتی برنامه را اجرا باشد.می <KeyValuePair<TKey,TValueوع از ن Dictionaryدر کلکسیون عمومی آیتم  به این نکته توجه کنید که هر

در صورتیکه ارتفاع لیست باکس شما برای نمایش  ،به یاد داشته باشید کنید.می شما پنج محصول را در داخل لیست باکس مشاهده، کنیدمی

 ه خواهد شد.دعمودی در سمت راست آن دی Scrollیک نوار ، آن کافی نباشدهای مآیت

 

زمانی  SelectedIndexChangedرویداد  کنیم.می لیست باکس اضافه SelectedIndexChangedرویداد به رویداد  یکنندهحاال یک کنترل 

بنابراین با دوبار کلیک کردن بر روی ، لیست باکس استفرض پیش رویداد، این رویداد. تغییر کند ،انتخاب شدهآیتم  اندیس ،دهد کهمی رخ

 کد زیر را به آن اضافه کنید. شود.می ایجاد SelectedIndexChangedرویداد برای رویداد  یکنندهبطور اتوماتیک یک کنترل لیست باکس 

private void listBoxInventory_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    textBoxDescription.Text = products[listBoxInventory.Text]; 
} 

 کنید که توضیحات مربوط به آن محصول در تکست باکس نمایش دادهمی مشاهده خود را اجرا کرده و یک محصول را انتخاب کنید. یبرنامهحاال 

 شود.می
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 کنید.به لیست باکس استفاده ها مبرای اضافه کردن آیت Itemsخاصیت از توانید می به این نکته نیز توجه داشته باشید که همچنین

 GroupBoxو  Panelهای لکنتر 

را  Radioهای خواهید دکمهمی شما ،است که وقتی Panelیکی از کاربردهای خوب  رود.می فرم بکارهای لبرای گروه بندی کنتر  Panelکنترل 

بیش از یک  ،آنهاتوانید با گروه بندی کردن می شما، تواند فعال باشدمی در فرم Radioهای با توجه به اینکه فقط یکی از دکمه گروه بندی کنید.

 ( قرار دارد.ToolBox) نوار ابزار در قسمت Panelکنترل  را بر روی فرم قرار دهید. Panelدو  برای انجام اینکار، فعال داشته باشید. Radio یدکمه

 شما باید فرمی شبیه به شکل زیر داشته باشد. فرم قرار دهید. Radio یدکمهدو  آنهاو در داخل هر یک از ، را تغییر داده آنهاسایز 

 

درک  ایبر شود.می به والد کنترل تبدیل Panelشود و می تبدیل Panelآن کنترل به فرزند ، دهیدمی قرار Panelوقتی که کنترلی را در داخل یک 

 این ارتباط به والد و فرزند اجازه کند.می قرار دارد به همراه آن حرکت Panelهر کنترلی که در داخل  را حرکت دهید. Panel، این مساله کافیست

 به اشتراک گذاشته شود. آنهاخواص عمومی بین  ،دهد کهمی

داخل آن نیز های لبلکه تمامی کنتر  Panelنه تنها خود ، قرار دهیم Falseرا برابر با  Panelمربوط به  Enableاگر مقدار خاصیت ، به عنوان مثال

این خطوط در حالت اجرایی  شود.می در حالت طراحی به شکل خط تیره نمایش داده Panelدانید می همانطور که آیند.می ه حالت غیر فعال درب

 کنید.می تعدادی از خواص پنل را مشاهده ردر جدول زی اما شما این امکان را دارید که یک حاشیه به پنل اضافه کنید. شوند.نمیبرنامه نمایش داده 

 خاصیت توضیح

 BorderStyle کند.می پنل را مشخص یحاشیهنوع 

 Controls دهد.می داخل پنل را نشانهای لکنتر  یمجموعه
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 Enabled دهد که پنل را فعال یا غیر فعال کنید.می به شما اجازه

 را انتخاب کنید. Radio یدکمهیک  مختلفهای از دسته توانیدمی کنید کهمی مشاهده حاال برنامه را اجرا کنید.

 

توانید با می شما دهد که برای هر دسته یک عنوان قرار دهید.می به شما اجازه ،با این تفاوت که است panel کنترل شبیه GroupBoxکنترل 

یک حاشیه فرض پیش طور در دور آن به GroupBoxهمچنین کنترل  یک عنوان برای آن قرار دهید. GroupBoxکنترل  Textاستفاده از خاصیت 

 قرار دارد.

 

 ComboBoxکنترل 

 TextBoxشبیه یک کنترل  ComboBoxکنترل  یکی را انتخاب کند. ،مختلفهای از بین گزینه دهدمیبه کاربر اجازه  (ایه)نوار کرکر ComboBoxکنترل 

های که حاوی یک لیست از گزینه ،ایهیک نوار کرکر ComboBox، آن کلیک شود یدکمهاست که در سمت راست آن یک دکمه قرار دارد. وقتی بر روی 

 تبدیل ComboBoxمورد انتخاب شده به متن داخل  یکی را انتخاب کند.ها تواند از بین این گزینهمی دهد. کاربرمی نمایش ،مختلف است را

 کنید.می در جدول زیر برخی از خواص این کنترل را مشاهده شود.می

 خصوصیت توضیح

 DataSource کند.می استفاده آنهااز  هایشدادهکه این کنترل برای گرفتن  هاییدادهلیست 

 DropDownHeight کند.می بر حسب پیکسل را مشخصای هارتفاع نوار کرکر

 FormatString کند.می نمایش مقادیر را مشخص ینحوهقالبی که 
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 Items را در داخل این خاصیت قرارداد. ComboBoxرا برای نمایش در درون  هاییآیتم توانمی

 Sorted مرتب شوند یا خیر. ComboBoxهای مکند که آیتمی مشخص

 Text شود.می متن پیشفرضی است که در حالتی که هیچ آیتمی انتخاب نشده است نمایش داده

( هاآیتم تعداد – 8)تا  0 که ازیک شماره دارد آیتم  هر کند.می انتخاب شده را مشخصآیتم  (indexشماره )

 کند که هیچ آیتمی انتخاب شده است.می مشخص ،8است. مقدار 
SelectedIndex 

 SelectedItem گرداند.می آیتم انتخاب شده را بر

 است. SelectedIndexChangedرویداد پیش فرض آن  کنید.می را مشاهده ComboBoxمربوط به  رویدادهایدر جدول زیر 

 رویداد توضیح

 Click دهد.می زمانی که بر روی یکی از اجزای آن کلیک شود این رویداد رخ

 DropDown دهد.می شود این رویداد رخمی نمایش دادهای هزمانی که نوار کرکر

 DropDownClosed دهد.می شود این رویداد رخمی بستهای هزمانی که نوارکرکر

 SelectedIndexChanged دهد.می این رویداد رخ ،کندمی تغییر SelectedIndexزمانی که مقدار خاصیت 

 comboBoxNamesآنرا به  Nameمقدار خاصیت  قرار دهید. ComboBoxابتدا در داخل فرم یک  شوید.می آشنا ComboBoxدر مثال زیر با کاربرد 

کنید. بر روی آن کلیک می ا کنید. یک دکمه را به همراه سه نقطه مشاهدهرا پید Itemsرفته و خاصیت  Properties یپنجرهتغییر دهید. به 

  Properties یپنجرهدر قسمت پایین  Edit Itemsتوانید بر روی می همچنین شما باز شود. String Collection Editor پنجرهکرده تا 

 کلیک کنید.

 

 کلیک کنید. OKوارد کرده و بر روی  ،بینید رامی را که در تصویر زیر هایینام، StringCollectionEditor یپنجرهدر 
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بنابراین مقدار پیش فرض آن وقتی که هنوز آیتمی انتخاب نشده  .تغییر دهید Choose a nameرا به  ComboBoxکنترل  Text یمشخصهمقدار 

( برای رویداد Event Handlerرویداد ) یکنندهیک کنترل  VS/VCE. دوبار کلیک کنید ComboBoxبر روی  خواهد بود. ”Choose a name“باشد 

SelectedIndexChanged یکنندهکد زیر را در داخل کنترل  سازد.می (Event Handler.رویداد وارد کنید ) 

string selectedName = comboBoxNames.SelectedItem.ToString(); 
 
MessageBox.Show("Hello " + selectedName); 

ه در آن دهد کمی برنامه بالفاصله یک پیغام را به شما نشان، کنیدمی وقتی که شما نامی را انتخاب برنامه را اجرا کرده و یک نام را انتخاب کنید.

 کند.می به نام انتخاب شده خوش آمدگویی

 

 مربوط بههای تمامی داده SelectedItemخاصیت  دهد.می رخ SelectedIndexChangedرویداد ، کنیدمی وقتی که شما یک نام را انتخاب

 ()ToStringمتد  یوسیلهما باید مقادیر آنرا به ، گرداندمی ( را برObject)شیء  از آنجایی که این خاصیت یک در بر دارد. ،انتخاب شده راآیتم 

استفاده کنید ولی ما برای این مثال از  Textتوانید از خاصیت می شما)هرچند  قرار دهیم Stringبه رشته تبدیل کرده و در داخل یک متغیر 

SelectedItem  دهیم.می نمایش ،سپس ما یک متن که حاوی پیغام خروجی است را .(ایمکردهاستفاده 

بعدی های می آیتاست و این اندیس برا 2اول آیتم  اندیس کند.می انتخاب شده را مشخصآیتم  (Indexاندیس ) SelectedIndexخاصیت 

( هاآیتم تعداد -7)آیتم  اندیس آخرین یک واحد بیشتر است. ،قبلی خودشآیتم  ازآیتم  به طوریکه اندیس هر شود.می یک واحد اضافه یاندازهبه 
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گر ما  است. گر  خواهد بود. 7برابر با اندیس آن ، است. اگر هیچ آیتمی انتخاب نشده باشد 1آیتم  اندیس آخرین، داشته باشیمآیتم  72بنابراین ا ا

یک  Itemsخاصیت  استفاده کنید. ComboBoxکنترل  Itemsتوانید از خاصیت می را اضافه کنید، هاییآیتم خواهید در زمان اجرای برنامهمی شما

 جدیدی را اضافه کنید.های مآیت ComboBoxتوانید به می آن یوسیلهدارد که به  ()Addمتد به نام 

string[] names = { "Johnny", "Kenneth", "Mark", "Ralph", "Sussie" }; 
 
//Add each names from the array to the combo box 
foreach(string name in names) 
{ 
    comboBoxNames.Items.Add(name); 
} 

اضافه  ComboBoxرا به ها مآن نا foreach یحلقهقرار دهید. سپس با استفاده از یک ای هرشت یآرایهرا در یک ها متوانید لیستی از نامی شما

 نیز استفاده کنید. DataSourceتوانید از خاصیت می همچنین شما کنید.

comboBoxNames.DataSource = names; 

 مربوط به خود را پر کند.های ملیست آیت آنهاتواند یک مجموعه یا آرایه را قبول کرده و با می DataSourceخاصیت 

 CheckedListBoxکنترل 

توانید می شما. نیز وجود دارد CheckBoxاز آن یک کنترل آیتم  با این تفاوت که در کنار هر، است ListBoxشبیه کنترل  CheckedListBoxکنترل 

 کنار آن تیک بزنید. CheckBoxرا توسط آیتم  توانید هرمی بعالوه اینکه، انتخاب کنید ListBoxرا مانند آیتم  هر

 

 دارای خواصی منحصر بفرد نیز CheckedListBoxما کنترل ا نیز وجود دارند. CheckedListBoxدر کنترل  ListBoxخواص و متدهای کنترل 

 باشد.می

 خاصیت توضیح

 CheckedItems تیک خورده است.های ماز آیتای همجموع

 CheckOnClick آیتمی که انتخاب شده است تیک بخورد یا نه؟کند که آیا جعبه کنار می مشخص
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 این خاصیت دو مقدار دارد.، کندمی را مشخص CheckBoxحالت نمایش 

Flat.ظاهر چک باکس دو بعدی است : 

Normal بعدی است. 8: ظاهر چک باکس 

ThreeDCheckBoxes 

 آمده است. CheckedListBoxمنحصر به فرد کنترل  متدهایدر زیر 

 متد توضیح

 GetItemChecked گوید که یک آیتمی با یک اندیس مشخص چک خورده است یا خیر.می به ما

 GetItemCheckState گرداند.می آیتمی با یک اندیس مشخص را بر، CheckStateمقدار 

 SetItemChecked دارد.می زند یا تیک آنرا برمی آیتمی با اندیس مشخص را تیک

 SetItemCheckState کند.می با اندیس مشخص را تعیینآیتم  یک، حالت چک

ر روی آن قرار ب CeckedListBox یک فرم را ساخته و یک کنترل بکار رفته است. CheckedListBoxسازیم که در آن یک کنترل میای برنامه حاال

 Nameرا به فرم اضافه کرده و مقدار خاصیت  ListBoxحاال یک  تغییر دهید. checkedListBoxProductsآنرا به  Nameت دهید و مقدار خاصی

 فرم شما باید چیزی شبیه به این باشد. تغییر دهید. listBoxShoppingCartآنرا به 

 

 String یپنجرهمه کنار آن کلیک کنید تا بر روی دک را پیدا کنید. CheckedListBoxکنترل  Items( خاصیت Propertiesخواص ) یپنجرهدر 

Collection Editor .مقادیر زیر را به آن اضافه کنید. باز شود 
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 کنید.می را مشاهدهاید را که به آن اضافه کرده هاییآیتم شما حاال کلیک کنید. OKبر روی 

 

حال  است. ListBoxر شبیه رویدادی با همین نام د دقیقا  است. که  SelectedIndexChangedرویداد  ،CheckedListBoxرویداد پیش فرض 

دارد، زمانی این  ItemCheckیک رویداد به نام  CheckListBoxکنترل  اضافه کنیم. shopping cartتیک خورده را به های مخواهیم آیتمی ما

ما ، نیست CheckedListBoxکنترل فرض پیش رویداد، از آنجایی که این رویداد تغییر کند.ها میکی از آیت Checkحالت  ،دهد کهمی رویداد رخ

خواص  یپنجرهدر  Eventsبرای اینکار ما باید به بخش  این رویداد را ایجاد کنیم.، توانیم به سادگی با دوبار کلیک کردن بر روی این کنترلنمی

(Properties رفته و رویداد )ItemCheck .را پیدا کنیم 
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 حاال این کدها را به آن اضافه کنید. رویداد برای آن ساخته شود. ینندهکدوبار کلیک کرده تا یک کنترل  ItemCheckبر روی 

private void checkedListBoxProducts_ItemCheck(object sender, ItemCheckEventArgs e) 
{ 
    if (e.NewValue == CheckState.Checked) 
        listBoxShoppingCart.Items.Add(checkedListBoxProducts.Items[e.Index]); 
    else if (e.NewValue == CheckState.Unchecked) 
        listBoxShoppingCart.Items.Remove(checkedListBoxProducts.Items[e.Index]); 
 
} 

)مقدار  CurrentValueنیز وجود دارد که خواص  ItemCheckEventArgsرامتر دومی از نوع یک پا ItemCheckرویداد  یکنندهدر داخل کنترل 

 گیرد.می )اندیس( را در بر Index)مقدار جدید( و  NewValue، فعلی(

 خاصیت CurrentValue خاصیت از مقداری CheckState رویداد ،که استآیتم  آن ItemCheck تغییر از قبل را CheckState، راه 

 .کندمی اندازی

 خاصیت NewValue خاصیت ،که است جدیدی مقداری CheckState گیردمی خود بهآیتم  آن. 

 خاصیت Index ،(شوندمی شروع صفر ازها اندیس یعنی) است صفر مبنای برآیتم  اندیس. 

برابر  NewValueاضافه شود و اگر مقدار  Shopping Cartبه آیتم  آن، بود Checkedبرابر با آیتم  ی NewValueکنیم اگر مقدار می ما امتحان 

به  ،اندکه تیک زده شده هاییآیتم کنید کهمی در تصویر زیر مشاهده حذف شود. Shopping Cartمورد نظر از آیتم  ،بود Uncheckedبا 

Shopping Cart  اندشدهاضافه. 
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 NumericUpDownکنترل 

کنترل  رود.می برای دریافت اعداد از ورودی و محدود کردن کاربران برای وارد کردن مقادیر غیرعددی بکار عموما   NumericUpDownکنترل 

NumericUpDown  از لحاظ شکل ظاهری شبیه به کنترلTextBox  به شکل پیکان در سمت چپ یا راست آن  هاییدکمهاست با این تفاوت که

 ارند.برای افزایش و یا کاهش مقدار کنترل وجود د

 

 این خاصیت از نوع یدادهمورد دستیابی و یا بازیابی قرار گیرد. نوع  Valueتواند توسط خاصیت می NumericUpDownمقدار عددی کنترل 

Decimal .در جدول زیر برخی از خواص کنترل  استNumericUpDown کنید.می را مشاهده 

 خاصیت توضیح

 DecimalPlaces کند.می تعداد ارقام اعشار را مشخص

نمایش دهد یا  HexaDecimalکدهای  یوسیلهمقدارش را به  NumericUpDownکند که کنترل می مشخص

 خیر.
Hexadecimal 

 Increment کند.می افزایش یا کاهش مقدار کنترل را مشخص گام

کیبورد مقدار را افزایش و مکان نمای  کلیدهایتوانید با استفاده از می شما، باشد Trueاگر مقدار آن برابر با 

 یا کاهش دهید.
InterceptArrowKeys 

 Maximum کند.می تواند در خود جای دهد را مشخصمی باالترین مقداری را که این کنترل

 Minimum کند.می تواند در خود جای دهد را مشخصمی کمترین مقداری را که این کنترل

 ThousandsSeperator (1,000برای مثال ) رود.می ...( بکار ,صدگان ,اندهگ ,برای جدا کردن ارقام هر رده )یکان

در سمت  آنها، باشد Rightاگر مقدار آن  پیکانی در چه مکانی قرار بگیرند.های کند که دکمهمی مشخص

 گیرند.می قرار NumericUpDownپیکانی در سمت چپ کنترل های دکمه، باشد Leftراست و اگر مقدار آن 
UpDownAlign 

 Value کند.می را مشخص NumericUpDown controlمقدار کنترل 

این کنترل  Valueافتد که مقدار خاصیت می این رویداد زمانی اتفاق، است ValueChangedرویداد  NumericUpDownرویداد پیش فرض کنترل 

یک فرم را ایجاد کرده و نام آنرا به  در آن بکار رفته باشد. NumericUpDownخواهیم یک برنامه بسازیم که کنترل می حال. تغییر کند
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NumericUpDown .تغییر دهید ( دو برچسبlable و دو کنترل )NumericUpDown .مقدار خاصیت  بر روی آن قرار دهیدText را به ها بر چسب

“Price”  و“Quantity” ( تغییر دهید. یک دکمهButton را به فرم اضافه کرده و )( عنوانCaption آنرا به )“Calculate” .ها لکنتر  تغییر دهید

 بر روی فرم جایگذاری کنید. 0را مانند شکل 

 

 خود را تغییر دهید.های لبر اساس جدول زیر خواص کنتر 

 کنترل خاصیت مقدار

buttonCalculate Name button1 

numericUpDownPrice Name 

numericUpDown1 

2 Decimal 

0.50 Increment 

10000 Maximum 

numericUpDownQuantity Name 

numericUpDown2 

100 Maximum 

 رقم اعشار دقت داشته باشد. 0تواند می بنابراین این کنترل، قرار داده شده 0برابر با  numericUpDownPriceکنترل  Decimalمقدار خاصیت 

مقدار  شود.می واحد کم یا زیاد 0.50بنابراین افزایش و یا کاهش مقدار به اندازه ، ایمدادهقرار  0.50نیز برابر با  Incrementمقدار خاصیت 

از آنجاییکه نهایت مقدار  تواند رقمی باالتر از آنرا وارد کند.نمیشود و کاربر می ( به آن محدودPriceپس قیمت )، است Maximum ،72222خاصیت 

را در آن وارد کنید. بر روی  722تا  نهایتا  توانید فقط مقادیری می بنابراین شما ایمدادهقرار  722در جدول باال  را numericUpDownQuantityکنترل 

 کدهای زیر را به آن اضافه کنید. به آن اضافه شود. Clickرویداد  یکننده( دوبار کلیک کنید تا یک کنترل Buttonدکمه )

private void buttonCalculate_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    decimal price = numericUpDownPrice.Value; 
    int quantity = (int)numericUpDownQuantity.Value; 
    decimal total; 
 
    total = price * quantity; 
 
    MessageBox.Show(String.Format("The total price is {0:C}", total)); 
} 



   
   

 

021 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

کنید مقدار آن به می مشاهده پیکانی کاهش یا افزایش دهید.های دکمه یوسیلهرا به  numericUpDownPriceمقدار کنترل  برنامه را اجرا کنید.

 کند.می واحد افزایش و یا کاهش پیدا 0.50اندازه 

 

 آورد.می قیمت کل را بدست، Priceدر  Quantity این دکمه با ضرب کردن مقدار، کلی کنید Calculate یدکمهبر روی 

 

 PictureBoxکنترل 

ه تمامی کاری ک کار اصلی این کنترل نمایش دادن یک تصویر است. توانید یک تصویر بر روی فرم قرار دهید.می PictureBoxکنترل  یوسیلهبه 

توانید می شما شما وارد کند. یپروژهآنرا به  Visual Studio/VCEعکس مورد نظر خود را انتخاب کنید تا  ،این است که انجام دهیدشما باید 

 استفاده کنید. JPEG ،PNG ،BMP ،GIFگوناگونی مثل های از فرمت

 

 کنید.می در جدول زیر برخی از خواص مفید این کنترل را مشاهده
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 خواص توضیحات

 ErrorImage شود.می تصویری که در موقع باال نیامدن عکس مورد نظر به کاربر نمایش داده

 Image شود.می عکسی که توسط این کنترل نمایش داده

 ImageLocation شود.می نمایش داده PictureBoxمسیر تصویری که توسط 

 InitialImage شود.می ( تصویر اصلی به کاربر نمایش دادهLoadتصویری که در هنگام بارگذاری )

 این خاصیت مقدار خود را از اهد شد.گوید که تصویر چگونه نمایش داده خومی به ما

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode گیرد.می 
SizeMode 

( فرم را تا زمانی که تصویر به صورت کامل بارگذاری شود هاتراکنشکارهای ) یهمه، باشد Trueوقتی مقدار آن برابر با 

 کند.می مسدود
WaitOnLoad 

 Image( رفته و خاصیت Propertiesخواص ) یپنجرهتوانید به می شما چند روش وجود دارد.، PictureBoxبرای نمایش یک تصویر در کنترل 

 باز شود.  Select Resource یپنجرهسمت راست آن کلیک کرده تا  یدکمهبر روی  را پیدا کنید.

 

موجود است انتخاب   (Local resource)یکی اینکه عکس مورد نظرتان را که در داخل یک درایو  .شما دو انتخاب دارید باز شده، یپنجرهدر 

 یدکمهیک  آنهاهر دوی  وارد برنامه کنید. ،اید( قرار دادهproject’s resouce fileدر داخل فایل پروژه ) قبال  کنید و دیگری اینکه عکس را 

Import وقتی که شما تصویر مورد نظر خود را انتخاب کردید،  صویر مورد نظر خود را به فرم اضافه کنید.دهند که تمی دارند که به شما اجازه

VS/VCE ( تصویر را به کنترل و یا منابع پروژهProject Resource File) کند.می اضافه 

استفاده کنید  ImageLocationتوانید از خاصیت می شما ،به یاد داشته باشید که شود.می نمایش داده PictureBoxحال تصویر شما در داخل 

توانید از مسیر یک تصویر که بر روی صفحات وب قرار دارد می همچنین شما کند.می که از شما مسیر تصویر مورد نظر در داخل هارد را درخواست

 PictureBoxاز سایز کنترل  تربزرگتصویر  اگر ممکن است نمایش عکس با آن چیزی که شما انتظارش را دارید متفاوت باشد. استفاده کنید.
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 تصویر در داخل کنترل استفاده کنید. برای تغییر سایز یا مکان SizeModeتوانید از خاصیت می شما شود.می فقط قسمتی از آن نمایش داده، باشد

 کند.می کنید استفادهمی هدهکه در جدول زیر مشا System.Windows.Forms.PictureBoxSizeModeاین خاصیت از مقادیر شمارشی 

 PictureBoxSizeMode توضیحات

 تصویر برش داده، بیشتر باشد PictureBox یاندازهو اگر تصویر از ، گیردمی چپ جای تصویر در قسمت باال

 .شود(می فقط قسمتی از آن نمایش داده) شودمی
Normal 

 StretchImage دهد.می دهد و تمام عکس را نمایشمی تغییر PictureBoxسایز تصویر را متناسب با اندازه 

 AutoSize دهد.می دهد و قسمتی از عکس را نمایشمی تصویر تغییر یاندازهرا متناسب با  PictureBoxسایز 

گر  گیرد.می قرار PictureBoxتصویر در وسط  تصویر برش ، بیشتر باشد PictureBox سایزتصویر از سایز ا

 .(شودمی آن نمایش داده وسط کس در قسمتی ازفقط ) شودمی داده
CenterImage 

 Zoom کشیده نشود. مثال   .دهد که شکل آن در کنترل تغییر نکندمی همه عکس را طوری نمایش

 دهد که بر روی عکس یا کنترل کلیک شود.می و زمانی رخ، است Clickرویداد ، این کنترلفرض پیش رویداد

 LinkLableکنترل 

 با این تفاوت که این کنترل یک زیر خط دارد که شبیه به یک لینک در صفحات وب است.، )برچسب( است Lableشبیه کنترل  LinkLableکنترل 

وس را بر روی اوقتی نشانگر م و حتی صفحات وب استفاده شود.، هادایرکتوری، هالتواند برای لینک کردن به فایمی LinkLableکنترل 

LinkLable کند.می یک دست تغییرشکل وس به اآیکن نشانگر م، ببرید 

 

 کنید.می خواص این کنترل را در جدول زیر مشاهده

 خاصیت توضیحات

 BorderStyle کند.می دور برچسب را مشخص یحاشیهحالت 

آن  یدکمهبر روی آن کمی منتظر بمانید  اگر، باشد Popupمقدار آن برابر با  وقتی کند.می ظاهر این کنترل را تعیین

 شود.می برجسته
FlatStyle 

 Links دهد که در داخل یک متن چند لینک داشته باشید.می به شما اجازه
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 LinkArea کند.می متن لینک مورد نظر را مشخص

 LinkColor کند.می رنگ لینک مشاهده نشده را مشخص

 LinkVisited شود.می عوض VisitedLinkColorرنگ لینک با رنگ خاصیت ، باشد Trueوقتی مقدار آن برابر با 

 TextAlign کند.می مکان متن داخل کنترل را مشخص

 VisitedLinkColor کند.می رنگ لینک مشاهده شده را مشخص

 -7به دو مقدار نیاز دارد: LinkLabelدهد که فقط قسمتی از متن را به عنوان لینک استفاده کنید. خاصیت می به شما اجازه LinkAreaخاصیت 

برای اینکار باید مقدار اندیس ، " به عنوان لینک نمایش داده شود#Cخواهید فقط قسمت "می در شکل باالبرای مثال شما . طول -0اندیس شروع 

خواص  یپنجرهدر  LinkAreaسمت راست خاصیت  یدکمهتوانید بر روی می همچنین شما قرار دهید. 0با و طول آنرا برابر  1رابر با را ب

(Properties کلیک کنید تا )یپنجره LinkArea Editor .خواهید به عنوان می باز شده به راحتی قسمتی را که یپنجرهدر  نمایش داده شود

 را بزنید. OK یهدکملینک نمایش داده شود را انتخاب کرده و 

 

 

( Propertiesخواص ) یپنجرهشما از طریق ، متاسفانه دهد که در داخل یک متن چند لینک داشته باشید.می به شما اجازه Linksخاصیت 

 ماش را به صورت دستی وارد کنید. آنهاباید کدها و مقادیر ، برای دسترسی به این قابلیت، توانید به این خاصیت دسترسی داشته باشیدنمی

 فرم قرار دهید. Loadتوانید کدهای زیر را در رویداد می

private void LinkLabelForm_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    linkLabel1.Links.Add(new LinkLabel.Link(0, 6)); 
    linkLabel1.Links.Add(new LinkLabel.Link(10, 9)); 
} 
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 LinkLabel.Linkو ایجاد یک نمونه از کالس  ()Addدر نتیجه از متد  ،باشدمی LinkLabel.Linkاز اشیاء ای همجموع Linksخاصیت 

باید دارای یک  LinkLableکنترل  قرار دارد(. LinkLableکالسی است که در داخل کالس  Link)به این نکته توجه کنید که  ایمکردهاستفاده 

در داخل کنترل  ،مکانی که قرار است با کلیک بر روی این کنترل به آنجا منتقل شوید باشد. LinkClickedرویداد برای رویداد  یکنندهکنترل 

 شود.می رویداد مشخص یکننده

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 
{ 
    System.Diagnostics.Process.Start("http://w3-farsi.com"); 
    linkLabel1.LinkVisited = true; 
} 

سپس مقدار  برای باز کردن مرورگر و مرور صفحات وب استفاده کنید. ()System.Diagnostics.Process.Startتوانید از متد می شما

 به یاد داشته باشید که شما همچنینرنگ آن تغییر کند. ، تغییر دادیم تا زمانی که یک لینک مشاهده شد Trueرا به  LinkVisitedخاصیت 

از  Linksبیش از یک لینک دارید، باید از خاصیت  LinkLabelاگر شما در داخل کنترل  توانید یک مسیر را بر روی هارد انتخاب کنید.می

LinkLabelLinkClickedEventArgs  بر روی کدام لینک کلیک شده است. دقیقا   تا این رویداد بداند که، کنیداستفاده 

 

private void LinkLabelForm_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    LinkLabel.Link googleLink = new LinkLabel.Link(0, 6); 
    LinkLabel.Link bingLink = new LinkLabel.Link(11, 4); 
 
    googleLink.Name = "Google"; 
    bingLink.Name = "Bing"; 
 
    linkLabel1.Links.Add(googleLink); 
    linkLabel1.Links.Add(bingLink); 
} 
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 Nameاصیت به لینک مربوط به آن از طریق خ ،حال هر نام را با مکانهای مربوط به خودشان ایجاد کردیم. LinkLabelدیگر از های ما یک نمونه

 کنیم.می وصل

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 
{ 
    switch (e.Link.Name) 
    { 
        case "Google": 
            System.Diagnostics.Process.Start("http://google.com"); 
            break; 
        case "Bing": 
            System.Diagnostics.Process.Start("http://bing.com"); 
            break; 
    } 
} 

 دریافت Linkبا استفاده از خاصیت را مکان لینکی که فشرده شده است ، LinkLabelکنترل  LinkClickedرویداد  یکنندهدر داخل کنترل 

 مرورگر سایت مربوط به آن را باز کند. تا کنیم که بر روی نام کدام لینک کلیک شده استمی و در آخر تست کنیم.می

 

 کل کد:

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApplication13 
{ 
    public partial class LinkLabelForm : Form 
    { 
        public LinkLabelForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void LinkLabelForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            LinkLabel.Link googleLink = new LinkLabel.Link(0, 6); 
            LinkLabel.Link bingLink = new LinkLabel.Link(11, 4); 
 
            googleLink.Name = "Google"; 
            bingLink.Name = "Bing"; 
 
            linkLabel1.Links.Add(googleLink); 
            linkLabel1.Links.Add(bingLink); 
        } 
 
        private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e) 
        { 
            System.Diagnostics.Process.Start("http://visualcsharptutorials.com"); 
            linkLabel1.LinkVisited = true; 
 
            switch (e.Link.Name) 
            { 
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                case "Google": 
                    System.Diagnostics.Process.Start("http://google.com"); 
                    break; 
                case "Bing": 
                    System.Diagnostics.Process.Start("http://bing.com"); 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
} 

 

 MonthCalendarکنترل 

 و یک ماه را به همراه روزهای آن نشان، ( شبیه به یک تقویم استSystem.Windows.Forms.MonthCalendar) MonthCalendarکنترل 

 چپ اینسمت راست و ی آنهابرای انتخاب یک ماه بر روی پیک، دهد که یک ماه و یک تاریخ را انتخاب کنیدمی این کنترل به شما اجازه دهد.می

 کنترل کلیک کنید تا به ماههای بعدی و قبلی ماه جاری دسترسی داشته باشید.

 

گر  شوند.می سال جاری نمایش دادههای تمامی ماه، با کلیک بر روی نام ماه اخیر و اگر برای  یدهههای لتمامی سا، بر روی آن کلیک کنید مجددا  ا

توانید با استفاده از خواص این کنترل آنرا سفارشی می شما دهد.می قرن حاضر را به شما نمایشهای لبار سوم بر روی آن کلیک کنید تمامی سا

 کنید.

 خاصیت توضیح

 ( نمایش دادهBoldبه صورت ضخیم ) MonthCalendarدر کنترل ، مشخص یک سالهای از تاریخای همجموع

 شوند.می
AnnualyBoldedDates 

 BoldedDates دهد.می تکراری را به صورت ضخیم نمایشغیر های از تاریخای همجموع
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 CalendarDimensions کند.می شوند را مشخصمی که نمایش داده هاییماه هایستونتعداد سطرها و 

 FirstDayOfWeek کند که کدام روز اولین روز هفته باشد.می مشخص

 MaxDate کند.می حداکثر تاریخ قابل قبول برای این کنترل را مشخص

 MaxSelectionCount کند.می تواند به طور همزمان انتخاب کند را مشخصمی حداکثر روزهایی را که کاربر

 MinDate کند.می تاریخ قابل قبول برای این کنترل را مشخص قلحدا

 MonthlyBoldedDates شوند.می که به طور ماهانه به صورت ضخیم نمایش داده، مشخص در یک ماههای از تاریخای همجموع

 ScrollChange کنند.می حرکتها را که با هر بار کلیک بر روی فلش هاییماهتعداد 

این خاصیت آخرین تاریخ در این بازه را ، (چند روز در یک ماه مثال  )وقتی کاربر یک بازه از تاریخ را انتخاب کند 

 کند.می مشخص
SelectionEnd 

 SelectionRange دهد.می درون این بازه را در خود جایهای این خاصیت تمامی تاریخ، خ را انتخاب کنداگر کاربر یک بازه از تاری

 SelectionStart کند.می این خاصیت اولین تاریخ در این بازه را مشخص، وقتی کاربر یک بازه از تاریخ را انتخاب کند

 ShowToday مایش داده شود یا خیر.کند که تاریخ امروز در قسمت پایین این کنترل نمی مشخص

 ShowTodayCircle گیرد.می قرارای هتاریخ امروز در داخل یک کادر مربعی و یا یک کادر دایر، قرار گیرد Trueاگر مقدار آن برابر با 

 ShowWeekNumbers هفته در سمت چپ هر سطر کنترل نمایش داده شود یا خیر. یشمارهکند که می مشخص

 TodayDate شود.می به عنوان تاریخ امروز استفاده MonthCalendarتاریخی که توسط کنترل 

مشخص کنید که بیست و پنجمین روز دسامبر برای نشان دادن روز ، برای مثال مشخصی را به صورت ساالنه ضخیم کنید.های تاریخ توانیدمی

 یپنجرهبه  کنیم.می کند استفادهمی را قبولها از تاریخای هکه مجموع AnnuallyBoldedDatesبرای اینکار از خاصیت . کریسمس ضخیم شود

به شما  DateTime Collection یپنجره آن کلیک کنید.ای ه( رفته و این خاصیت را پیدا کرده و بر روی فلش نوار کرکرPropertiesخواص )

 نشان داده خواهد شد.
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کلیک آیتم  در این پنجره بر روی یک مورد نظر خود را اضافه و یا حذف کنید.های تاریخ Removeو  Addهای بر روی دکمهبه سادگی با کلیک کردن 

یک انتخاب ای هبا کلیک بر روی نوار کرکر در سمت راست آن مشخص کنید. Propertiesدر قسمت  Valueخاصیت  یوسیلهکرده و تاریخ آنرا به 

ا به همچنین به جای اینکار شم، تاریخ مورد نظر خود را انتخاب کنید ،توانیدمی آن یوسیلهشود که شما به می تاریخ به شما نمایش داده یکننده

را به صورت ماهانه مشخص  هاییتاریخ ،MonthlyBoldedDatesخاصیت  توانید یک تاریخ را به دلخواه در داخل آن تایپ کنید.می راحتی

شود و به می کند که فقط یکبار ضخیممی یک تاریخ را مشخص BoldedDatesدر حالیکه خاصیت ، کندمی ا به صورت ماهانه ضخیمراند شده

و  Shift یدکمه یوسیلهاینکار به  تاریخ پشت سر هم را انتخاب کنید. 1توانید می به طور پیش فرض شوند.نمیصورت ماهانه یا ساالنه تکرار 

 شود.می لین و آخرین تاریخ انجامانتخاب کردن او

انتخاب ، که بین این دو تاریخ انتخاب شده وجود دارند هاییتاریخ یهمه را تغییر دهید. MaxSelectionCountتوانید مقدار خاصیت می شما

انتخاب های طور اتوماتیک تعداد تاریخ به تجاوز کند، MaxSelectionCountانتخاب شده از حد مقدار خاصیت های اگر تعداد تاریخ خواهند شد.

گر شما ) گیردمی شده برابر با مقدار این خاصیت قرار ، باشد 1برابر با  MaxSelectionCount و مقدار خاصیت، تاریخ را انتخاب کنید 1برای مثال ا

 (.تاریخ انتخاب خواهند شد 1به طور اتوماتیک 

گر  انتخاب شده استفاده کنید. هایتاریخبرگرداندن  برای SelectionRange و  SelectionStart،SelectionEndتوانید از خواص می شما ا

فقط یک ماه فرض پیش به طور برای برگرداندن آن استفاده کنید. SelectionStartتوانید از می به سادگی، فقط یک تاریخ انتخاب شده بود

 تغییر دهید. CalendarDemensionsخاصیت  یوسیلهتوانید این حالت را به می شما که فقط یک سطر و یک ستون دارد.، شودمی نمایش داده

 دهد.می کنید که چهار ماه را به طور همزمان نمایشمی را مشاهده 0 در MonthCalendar، 0برای مثال، در تصویر زیر یک کنترل 
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ها از تاریخای هزمانی که یک تاریخ یا باز DateSelectedرویداد  را کنترل کنید. DateChangedو  DateSelected رویدادهایتوانید می شما

 افتد.می اتفاق ،دهدمی انتخاب شده را تغییرهای از تاریخای هتاریخ و یا باز ،زمانی که کاربر DateChangedرویداد  افتد.می اتفاق ،شودمی انتخاب

 NotifyIcon کنترل

 Notify شود. یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و کنترلمی استفاده System tray قسمتبرای نمایش آیکون برنامه در  NotifyIcon از کنترل

Icon را به آن اضافه کنید. 

 

 :توان به صورت زیر یک آیکون به آن اختصاص دادمی System tray برای نمایش آیکون این کنترل در
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 : کد زیر را بنویسید ،فرم Resize برای کنترل کننده رویداد ،بعد از اضافه کردن کنترل

private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (FormWindowState.Minimized == this.WindowState) 
        Hide(); 
} 

 NotifyIcon کنترل DoubleClick ود. بر روی رویدادنمایش داده نش taskbar شدن در Minimize شود که فرم هنگاممی کد فوق باعث

 : نیز دو بار کلیک کرده و کد زیر را بنویسید

private void notifyIcon1_DoubleClick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Show(); 
    WindowState = FormWindowState.Normal; 
} 

توان یک منو هم به این کنترل اضافه کرد. برای این کار یک می .شودمی به حالت قبل آنشدن فرم یا برگشت  maximize این کد نیز باعث

 : مانند شکل زیر به آن اختصاص دهید هاییگزینهبه فرم اضافه کنید و  ContextMenuStrip کنترل
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 : کنیممی به آن اضافه NotifyIcon کنترل contextMenuStrip این منو را از طریق خاصیت

 

 :کنیممی اضافه آنهامنو با دوبار کلیک بر روی هر کدام از های های زیر را هم به گزینهکد

private void restoreToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
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{ 
    Show(); 
    WindowState = FormWindowState.Normal; 
} 
 
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Application.Exit(); 
} 

 : برنامه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید

 

 DateTimePickerکنترل 

فرض پیش این کنترل به طور رود.می برای انتخاب یک تاریخ بکار DateTimePicker(System.Windows.Forms.DateTimePicker)کنترل 

توانید هر کدام از اجزای تاریخ مانند ماه را انتخاب کرده می شما. است ،که یک آیکن تاریخ در سمت راست آن قرار دارد ComboBoxبه شکل یک 

 تنظیم کنید.را  آنهاکلیدهای مکان نما  یوسیلهو به 

 

قویم یک ت، ه با کلیک بر روی آیکن تاریخدر زمان اجرای برنام دهد.می این کنترل تاریخ جاری یا تاریخ انتخاب شده را نمایش، فرضپیش به طور

 توانید یک تاریخ را انتخاب کنید.می که شما از طریق آن ،شودمی به شما نمایش داده

 

توانید می پیمایش در سمت چپ و راست آنی آنهاپیکبه وسیله همچنین  توانید یک تاریخ مشخص را انتخاب کنید.می شما از طریق این تقویم

 قبل بروید.به ماه بعد و 
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با کلیک بر روی عنوانی که ماه و  دهد.می قبل و بعد را نمایشهای نمای ابتدایی تقویم، تمامی روزهای ماه جاری را به همراه بعضی از روزهای ماه

 ماههای سال جاری را نمایش دهید. یهمهتوانید نما را تغییر داده و می، دهدمی سال را نمایش

 

در جدول زیر برخی از  گردد.می جاری و با دوباره کلیک کردن روی آن به حالت اولیه باز یدهههای لتمامی سا، روی سال با یکبار کلیک کردن

 کنید.می دهد که رفتار و ظاهر این کنترل را تغییر دهید را مشاهدهمی خواصی را که به شما اجازه

 خاصیت توضیحات

 CalendarFont کند.می نوع قلم تقویم را مشخص

 CalendarForeColor کند.می تقویم را مشخص یزمینهرنگ پیش 

 CalendarMonthBackground کند.می ماه تقویم را مشخص یزمینهپشت 

 CalendarTitleBackColor کند.می عنوان تقویم را مشخص یزمینهرنگ پشت 
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 CalendarTitleForeColor کند.می عنوان تقویم را مشخص یزمینهرنگ پیش 

وقتی مقدار این خاصیت  باشد. ShowCheckBox ،Falseبرای کار با این خاصیت باید مقدار خاصیت 

و اگر مقدار آن برابر با ، تواند تغییر و یا بهنگام سازی شودمی تاریخ انتخاب شده، باشد Trueبرابر با 

False تواند تغییر کندنمیتاریخ انتخاب شده ، باشد. 

Checked 

 CustomFormat کند.می شود را قبولمی که برای نمایش قالب تاریخ استفاده ایهیک قالب سفارشی رشت

 Format کند.می شود را مشخصمی نوع فرمت )قالب( تاریخی که توسط کنترل نمایش داده

 MaxDate کند.می تواند انتخاب شود را مشخصمی حداکثر تاریخ و ساعتی که در کنترل

 MinDate کند.می تواند انتخاب شود را مشخصمی تاریخ و ساعتی که در کنترلترین پایین

 شود.می یک تکست باکس در قسمت سمت چپ کنترل نمایش داده، باشد Trueاگر مقدار آن برابر با 

  Uncheckتواند تغییر کند. و وقتی مقدار آن می تاریخ انتخاب شده، باشد Checkedمقدار آن  وقتی

 تواند تغییر کند.نمیباشد تاریخ انتخاب شده 

ShowCheckBox 

ت در این حال گیرد.می قرارای هنوار کرکر یدکمهپایین به جای -باال یدکمهباشد، یک  Trueوقتی مقدار آن 

فاده ید اجزای تاریخ را انتخاب کرده و با استبا، به جای آن توانید به تقویم دسترسی داشته باشید.نمیشما 

 را تنظیم کنید. آنهاپایین -باال یدکمهاز این 

ShowUpDown 

 Value دهد.می جاری را نمایش یشدهتاریخ انتخاب 

 خواصی که مربوط به دستکاری رنگ تقویم هستند از بین تأثیر، استفاده کنید Aero( مانند Theme) هاییتمو نیز از  1یا  Vistaاگر از ویندوز 

 یپنجرهبه ، برای درک این مطلب ( را غیر فعال کنید.Visual Stylesویژه )های باید جلوه، تغییر رنگ تقویم ینتیجه یمشاهدهبرای  رود.می

Solution Explorer  رفته وProgram.cs و خط زیر را پاک کنید. را پیدا کرده و بر روی آن دوبار کلیک کنید 

Application.EnableVisualStyles(); 

گر این خط را پاک کنید توانید با استفاده خواص مختلفی که می حال گیرند.می به خود (قدیمی) Classicحالت ها لکنتر ، بیاد داشته باشید ا

 رنگ آنرا تغییر دهید.، دهندمی رنگ تقویم را تغییر
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 Long ،Short ،Time ،Customهای توانید از قالبمی شما تغییر دهید. Formatتوانید قالب نمایش تاریخ را با استفاده از خاصیت می شما

قرار ، برای مثال تعیین کنید. CustomFormatبرای آن در خاصیت ای هتوانید یک قالب رشتمی، را انتخاب کنید Customزمانی که  استفاده کنید.

یک خط تیره از هم جدا  یوسیلهآخر سال که به  یشمارهروز و دو ، ماه یشمارهدهد که در آن می تاریخی را نمایش MM-dd-yyت به دادن فرم

کند که یک می مشخص ShowCheckBoxخاصیت  برای ما تولید خواهد شد. 11-08-04برای مثال خروجی  دهد.می را به کاربر نمایشاند شده

CheckBox پ این کنترل قرار گیرد یا خیر.در سمت چ 

 

 نصورتدر غیر ای ،مکان نما آن را تغییر دهید کلیدهایتوانید یک تاریخ یا زمانی را انتخاب کرده و با استفاده از می، تیک خورده باشد CheckBoxاگر 

با استفاده از خاصیت  CheckBoxحالت  خورد.می کنار تقویم تیک checkbox، ایهبا کلیک بر روی نوار کرکر مجاز به انجام این کار نیستید.

Checked خاصیت  گیرد.می مورد دستیابی قرارShowUpDown پایین تغییر داده و آیکن تقویم را مخفی-باال یدکمهرا به یک ای هنوار کرکر یدکمه 

 کنید.می در شکل زیر عملکرد آنرا مشاهده کند.می

 

یکی از اجزای تاریخ و زمان را انتخاب کرده و  کند.می پایین محدود -باال یدکمهاین خاصیت شما از دیدن تقویم منع کرده و شما را به استفاده از 

 ید استفاده کنید.توانمی برای مقدار دادن به تاریخ انتخاب شده نیز Valueاز خاصیت  پایین مقدار آن را تغییر دهید. –باال  یدکمهبا استفاده از 
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 )یعنی براساس تغییراتی که کاربر در آن ایجاد توانید به تغییرات تاریخ واکنش نشان دهیدمی این کنترل ValueChangedبا استفاده از رویداد 

 .یک پیغام را نشان داده و یا یک کد را اجرا کنید(، کندمی

 DataGridView کنترل

ن گفت که از ای توانمی. به طور کلی باشدمیبه صورت جدولی  هادادهقدرتمند و منعطف برای نمایش یک کنترل بسیار  DataGridView کنترل

، و نکات این کنترل آنقدر زیاد هستن هاخاصیت. شودمیموجود در یک یا چند جدول از دیتابیس استفاده  هایدادهکنترل برای نمایش و ویرایش 

گانه نوشته شود. با این وجود در این درس ما درباره  آنهاکه برای شرح همه  نکاتی که در مورد این کنترل وجود دارد،  ترینمهمباید یک کتاب جدا

 .دهیممیتوضیح 

 بدون کدنویسی DataGridView کار با

 : شودمییش داده ، این کنترل به صورت زیر نمادهیدمیرا بر روی فرم قرار  DataGridView وقتی برای اولین بار یک کنترل

 

 گزینه کاربرد

  Choose Data Source .رودمیبه کار  هادادهجهت نمایش  DataGridView برای انتخاب یک منبع داده و اتصال آن به

  Edit Columns  .رودمیایجاد شده به کار  هایستونبرای ویرایش 

  Add Columns .رودمیبرای اضافه کردن ستون به کار 

  Enable Adding  .اضافه کند DataGridView سطر جدید به تواندمیدر صورت تیک خوردن، کاربر 

  Enable Editing .اطالعات سطرها را ویرایش کند تواندمیدر صورت تیک خوردن، کاربر 
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  Enable Deleting .حذف کند DataGridView از خواهدمیسطرهایی را که  تواندمیدر صورت تیک خوردن، کاربر 

  Enable Column Reordering .را مرتب کند هاستون تواندمیدر صورت تیک خوردن، کاربر 

  Dock in Parent Container .گیردمیتمام فضای فرم را در بر  DataGridView در صورت تیک خوردن، کنترل

در مورد کار با دیتابیس توضیح  خواهیمنمیموجود در جدول باال در عمل آشنا شوید. از آنجاییکه در این درس  هایگزینهحال بهتر است که با 

 به کنترل مان چند ستون اضافه کنیم. بر روی گزینه خواهیممی. ابتدا کنیممیرا به آینده موکول  Choose Data Source دهیم توضیح گزینه

Add Column  ای به صورت زیر نمایش داده شودکلیک کرده تا صفحه : 

 

 DataBound .باشدمی Unbound column و DataBound columnاین پنجره دارای دو قسمت  کنیدمیهمانطور که در شکل باال مشاهده 

column  قسمت غیر فعال  و چون کنترل ما به هیچ منبع داده ای وصل نیست، این رودمیجدول یک منبع داده به کار  هایستونبرای نمایش

 :دهیممیموجود در این قسمت توضیح  هایگزینهاست در باره  UnBound column است. چون که در این درس سر و کار ما با بخش

 گزینه کاربرد

یک نام برای ستون انتخاب کرد. این نام همان نامی است که در موقع کدنویسی  توانمیبا استفاده از آن 

 .با آن سر و کار داریم
Name  

 : یکی از انواع زیر باشد تواندمینوع ستون  .نوع ستون را مشخص کرد توانمیبا استفاده از آن 

DataGridViewTextBoxColumn 

DataGridViewCheckBoxColumn 

DataGridViewImageColumn 

DataGridViewButtonColumn 

DataGridViewComboBoxColumn 

Type  
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DataGridViewLinkColumn 

  Header Text  .رودمیبرای ایجاد یک عنوان برای ستون به کار 

  Visible  .شودمیبا تیک زدن این گزینه ستون مخفی 

  Readonly  .شودمیبا تیک زدن این گزینه ستون فقط خواندنی و غیر قابل ویرایش 

 هاستونسایر  DataGridViewافقی  Scroll و با ماندمیبا تیک زدن این گزینه ستون مربوطه ثابت 

  (.)در ادامه یک مثال زده شده است شوندمیبه زیر آن کشیده 
Frozen  

ایجاد کنیم. برای این  First Name و عنوان Column1 موجود در جدول باال یک ستون با نام هایگزینهبا توجه به  خواهیممیفرض کنید که 

 : کنیممیکار به صورت زیر عمل 

 

 : شودمیدر شکل باال یک ستون به صورت زیر به کنترل مان اضافه  Add دکمهبا زدن 
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 Dock و با کمی تغییر اندازه فرم و با تیک زدن گزینه کنیممیبه کنترل اضافه  Age و Last Name به همین روش دو ستون دیگر با عناوین

in Parent Container  یمآورمیشکل نهایی برنامه را به صورت زیر در : 

 

هم چیز  Edit Columns . گزینهشودمییک سطر هم به صورت پیشفرض به کنترل اضافه  هاستون، بعد از ایجاد کنیدمیهمانطور که مشاهده 

 : شودمیخاصی ندارد. با کلیک بر روی این گزینه پنجره ای به صورت زیر نمایش داده 
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 اعمال کرد. حال آنهارا تغییر داد و در کل تنظیمات مختلفی بر روی  آنهارا حذف و اضافه کرد، عنوان و چیدمان  هاستون توانمیبا استفاده از آن 

 نهاآاضافه کنیم. با دوبار کلیک بر روی هر مستطیل در این کنترل که به  هاستونرا اضافه کردیم، اجازه دهید که مقادیری را هم به این  هاستونکه 

اضافه کنید. اضافه کردن این مقادیر مترادف اضافه شدن سطر به این کنترل  هاستونمقادیری را به  توانیدمیمی گویند  (Cell) سلول اصطالحا  

 : شودمیاست. بعد از اضافه کردن مقادیر مورد نظر شکل نهایی، چیزی شبیه به شکل زیر 

 

 به روش کدنویسی DataGridView کار با

، سطرها، اضافه کردن مقادیر و بسیاری از هاستونتمام کارها، از جمله حذف و اضافه کردن  تقریبا  رس مشاهده کردید، همانطور که در ابتدای د

نحوه کار با سطرها و  خواهیممیانجام داد. حال  DataGridView مختلف کنترل هایگزینهو  هاپنجرهبا استفاده از  توانمیاعمال دیگر را 
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. یک برنامه جدید ویندوزی دهیممیرا به شما آموزش  هاستوناز کدنویسی به شما آموزش دهیم. ابتدا نحوه اضافه کردن  را با استفاده هاستون

ایجاد شود. در  Loadبر روی فرم قرار دهید. حال بر روی فرم دو بار کلیک کرده تا کنترل کننده رویداد  DataGridView ایجاد کرده و یک کنترل

 : نده رویداد کد زیر را بنویسیدداخل این کنترل کن

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    dataGridView1.ColumnCount = 3; 
 
    dataGridView1.Columns[0].Name = "Column1"; 
    dataGridView1.Columns[1].Name = "Column2"; 
    dataGridView1.Columns[2].Name = "Column3"; 
 
    dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "First Name"; 
    dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Last Name"; 
    dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Age"; 
} 

اضافه شود. سپس با استفاده  DataGridView که قرار است سه ستون به ایمکردهمشخص  ColumnCount در کد باال ابتدا با اسفاده از خاصیت

 هایستوناندیس  کنیدمی. همانطور که مشاهده ایمدادهبه هر ستون یک نام و یک عنوان اختصاص  HeaderText و Name هایخاصیتاز 

DataGridView  نوشت توانمیکد باال را به صورت خالصه تر زیر هم  .شودمیشروع  2از : 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    dataGridView1.Columns.Add("Column1", "First Name"); 
    dataGridView1.Columns.Add("Column2", "Last Name"); 
    dataGridView1.Columns.Add("Column3", "Age"); 
} 

که اولی نام ستون و  کندمی. این متد دو آرگومان قبول ایمکردهون ایجاد سه ست Columns خاصیت ()Add در این کد ما با استفاده از متد

. این خاصیت دارای شودمیاستفاده  Rows دیگری عنوان آن است. برنامه را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید. برای اضافه کردن سطر هم از خاصیت

 : . در ادامه کدهای قبلی کد زیر را بنویسیدباشدمیاست که دارای سربارگذاری های مختلفی  ()Add یک متد به نام

dataGridView1.Rows.Add(3); 
 
dataGridView1.Rows[0].Cells[0].Value = "Edward"; 
dataGridView1.Rows[0].Cells[1].Value = "Lyons"; 
dataGridView1.Rows[0].Cells[2].Value = 17; 
 
dataGridView1.Rows[1].Cells[0].Value = "Monica"; 
dataGridView1.Rows[1].Cells[1].Value = "Ward"; 
dataGridView1.Rows[1].Cells[2].Value = 16; 
 
dataGridView1.Rows[2].Cells[0].Value = "Joann"; 
dataGridView1.Rows[2].Cells[1].Value = "Jordan"; 
dataGridView1.Rows[2].Cells[2].Value = 20; 

برای اضافه کردن مقادیر به این سطرها هم همانطور که در خطوط  .شودمی، سه سطر به کنترل اضافه ()Add به این متد 0ارسال عدد در کد با 

. از این باشدمی Value و این خاصیت به نوبه خود دارای خاصیتی به نام Cells دارای خاصیتی به نام Rows خاصیت کنیدمیبعد مشاهده 

برای مقداردهی سلول دوم از سطر سوم به صورت زیر  مثال  . شودمیدار دهی به یک سلول خاص از یک سطر خاص استفاده سه خاصیت برای مق

 : شودمیعمل 
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dataGridView1.Rows[2].Cells[1].Value = "Jordan"; 

اندیس گذاری  Cells[1] رتو سلول دوم به صو Rows[2]، پس سطر سوم به صورت شودمیهم از صفر شروع  هاسلولاندیس سطرها و 

هر نوع داده ای را به این خاصیت  توانمی. در نتیجه بعد از عالمت مساوی کندمیقبول  Object هم یک مقدار از نوع Value . خاصیتشودمی

 : کردبه صورت زیر استفاده  ()Add از دیگر سربارگذای متد توانمیاختصاص داد. برای اضافه کردن سطرها به صورت ساده تر 

dataGridView1.Rows.Add("Edward", "Lyons", 17); 
dataGridView1.Rows.Add("Monica", "Ward", 16); 
dataGridView1.Rows.Add("Joann", "Jordan", 20); 

 : مفرم نوشتیم به صورت زیر خالصه کنی Load تمام کدهایی را که تا کنون برای ایجاد سطر و ستون در رویداد توانمیدر کل 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    dataGridView1.Columns.Add("Column1", "First Name"); 
    dataGridView1.Columns.Add("Column2", "Last Name"); 
    dataGridView1.Columns.Add("Column3", "Age"); 
 
    dataGridView1.Rows.Add("Edward", "Lyons", 17); 
    dataGridView1.Rows.Add("Monica", "Ward", 16); 
    dataGridView1.Rows.Add("Joann", "Jordan", 20); 
} 

را برداشته و برنامه را اجرا کنید. مشاهده  Enable Addingابتدای درس توضیح دهیم. تیگ گزینه  هایگزینهاکنون وقت آن رسیده که در مورد 

 : شودنمیکه سطر آخر کنترل حذف شده و به شما اجازه اضافه کردن مقدار به کنترل در محیط ویژوال داده  کنیدمی

 

به حالت ویرایش درآورید. این  آنهارا با دوبار کلیک بر روی  هاسلولمقادیر موجود در  توانیدنمیشما  Enable Editingبا برداشتن تیک گزینه 

 Enable که این کار امکان پذیر نیست. گزینه کنیدمیمشاهده  .رای برنامه سعی کنید که مقدار یک سلول را تغییر دهیدکار را انجام داده و با اج

Column Reordering  عوض کنید. این کار با گرفتن یک ستون با ماوس  را با هم هاستونجای  توانیدمیرا تیک بزنید. با تیک این گزینه شما

 : ن دیگر انجام دهیدو کشیدن آن بر روی ستو
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 Delete ب شده را با استفاده از دکمهاکه یک یا چند سطر انتخ دهدمیهم به در صورت تیک خوردن به کاربر اجازه  Enable Deleting گزینه

 یا true مقداراست که دو  Frozenکیبورد حذف کند و اگر تیک برداشته شود این کار امکان پذیر نیست. هر ستون دارای خاصیتی به نام 

false گر مقدار این خاصیت را در یک ستونگیردمی به زیر ستون  DataGridView کنترل Scroll دیگر در هنگام هایستونکنیم،  true . ا

 : کنیممی true . برای مشاهده کاربرد این خاصیت مقدار آن را درستون اولشوندمیمذکور کشیده 

dataGridView1.Columns["Column1"].Frozen = true; 

دیگر به  هایستونآن نمایان شود، مشاهده خواهید کرد که با جابه جایی اسکرول  Scroll کنیم تا ترکوچکرا  DataGridView حال اگر کمی

 : شوندمیزیر این ستون کشیده 
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 اشاره شده است آنهازیادی است که در جداول زیر به  . دیتاگریدویو دارای خاصیت و رویدادهایدهیممیرا در ادامه توضیح  هاگزینهکار با بقیه 

: 

 خاصیت توضیح

 AllowUserToAddRows سطر اضافه کند یا نه؟ تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

 AllowUserToDeleteRows یک سطر را حذف کند یا نه؟ تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

را  نهاآبا کشیدن ستون به سمت راست یا چپ ترتیب  تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

 تغییر دهد یا نه؟
AllowUserToOrderColumns 

 AllowUserToResizeColumns ستون را تغییر اندازه دهد یا نه؟ تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

 AllowUserToResizeRows سطر را تغییر اندازه دهد یا نه؟ تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

 AlternatingRowsDefaultCellStyle .کندمیقالب اعمال شده به سطرهای فرد را تعیین 

 AutoGenerateColumns به صورت خودکار تولید شوند یا نه؟ توانندمی هاستونکه آیا  کندمیمشخص 

 AutoSizeColumnsMode ..(.چگونه تغییر کند؟ )بر اساس متن محتوا، یا عنوان و یا هاستونکه عرض  کندمیمشخص 

 AutoSizeRowsMode .کندمیچگنوگی تغییر ارتفاع سطرها را مشخص 

 CellBorderStyle .کندمیدیتاگرید را مشخص  هایسلولقالب خطوط 

 ClipboardCopyMode کپی کرد یا خیر؟  ClipBoard دررا  هاسلولمقادیر  توانمیکه آیا  کندمیمشخص 

 ColumnCount .گرداندمینمایش داده شده در دیتاگرید را بر  هایستونتعداد 
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 ColumnHeadersHeight .کندمیارتفاع ستون هدر را مشخص 

که آیا ارتفاع ستون هدر قابل تغییر است یا کاربر باید آن را تغییر دهد یا به  کندمیمشخص 

 .صورت خودکار با محتوا تغییر کند
ColumnHeadersHeightSizeMode 

 ColumnHeadersVisible که آیا ستون هدر نمایش داده شود یا خیر؟ کندمیمشخص 

 Columns .گرداندمیکنترل را بر  هایستونمجموعه ای از همه 

 CurrentCell .سلول جاری را مقداردهی کرده یا برمی گرداند

 CurrentCellAddress .گرداندمیاندیس سطر و ستون سلول فعال را بر 

 CurrentRow .گرداندمیسطری که حاوی سلول جاری است را بر 

آن در دیتاگرید نمایش داده شوند را  هایدادهنام لیست یا جدولی از منبع داده که قرار است 

 .کندمیمشخص 
DataMember 

 DataSource .کندمیرا مشخص  دهدمیآن را نمایش  هایدادهمنبع داده ای که دیتاگرید ویو 

 DefaultCellStyle .کندمیاگر هیچ قالبی برای سلول تنظیم نشده باشد، قالب پیشفرض را به سلول اعمال 

 GridColor .کندمیرا مشخص  هاسلولنده رنگ خطوط جدا کن

 HorizontalScrollBar که کنترل اسکرول بار افقی داشته باشد یا نه؟ کندمیمشخص 

 HorizontalScrollingOffset .کندمیرا که قرار است به صورت افقی پیمایش شوند را مشخص  هاییپیکسلتعداد 

 IsCurrentCellDirty نه؟ که آیا سلول تغییر پذیر است یا کندمیمشخص 

 MultiSelect چندین سلول، سطر یا ستون را انتخاب کند یا نه؟ تواندمیکه آیا کاربر  کندمیمشخص 

 RowCount .کندمیتعداد سطرهای دیتاگرید را مشخص 

 RowHeadersBorderStyle .کندمیهدر را مشخص  هایسلولقالب خطوط بین 

 RowHeadersDefaultCellStyle .کندمیهدر اعمال  هایسلولقالب پیشفرض را به 

 RowHeadersVisible که آیا هدر نمایش داده شود یا نه؟ کندمیمشخص 

 RowHeadersWidth .کندمیکه در داخل سطر هدر هستند را مشخص  هاییستونعرض 



   
   

 

011 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
که آیا عرض سطر هدر غیر قابل تغیر باشد یا توسط کاربر تغییر کند یا به طور  کندمیمشخص 

 خودکار با محتوای هدر هم اندازه شود.
RowHeadersWidthSizeMode 

 Rows .گرداندمیمجموعه ای که شامل همه سطرهای دیتاگرید است را بر 

 ScrollBars .کندمیرا مشخص  نوع نوار پیمایشی که قرار است برای دیتاگرید نمایش داده شود

 SelectedCells .گرداندمیرا بر  اندشدهرا که توسط کاربر انتخاب  هاییسلولمجموعه ای از 

 SelectedColumns .گرداندمیرا بر  اندشدهرا که توسط کاربر انتخاب  هاییستونمجموعه ای از 

 SelectedRows .گرداندمیرا بر  اندشدهمجموعه ای از سطرهایی را که توسط کاربر انتخاب 

 SelectionMode .کندمیدیتاگرید را مشخص  هایسلولچگونگی انتخاب 

 ShowCellErrors که آیا خطاهای سلول نمایش داده شوند یا نه؟ کندمیمشخص 

که آیا توضیحاتی درباره سلولی که ماوس بر روی آن قرار دارد نمایش داده  کندمیمشخص 

 شود یا نه؟
ShowCellToolTips 

 SortOrder یا نه؟ اندشدهکنترل دیتاگرید مرتب  هایآیتمکه آیا  کندمیمشخص 

  

 رویداد توضیحات

 AllowUserToAddRowsChanged .تغییر کند AllowUserToAddRows که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 AllowUserToDeleteRowsChanged که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 .تغییر کند
AllowUserToDeleteRowsChanged 

تغییر  AllowUserToOrderColumns که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 .کند
AllowUserToOrderColumnsChanged 

تغییر  AllowUserToResizeColumns که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 .کند
AllowUserToResizeColumnsChanged 

 AllowUserToResizeRowsChanged .تغییر کند AllowUserToResizeRows که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 
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 که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

AlternatingRowsDefaultCellStyle تغییر کند. 
AlternatingRowsDefaultCellStyleChanged 

تغییر  AutoGenerateColumnsChanged که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 .کند
AutoGenerateColumnsChanged 

 AutoSizeColumnModeChanged .تغییر کند AutoSizeMode که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 AutoSizeColumnsModeChanged .تغییر کند AutoSizeColumnsMode که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 DataGridViewAutoSizeRowsMode که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 .تغییر کند
AutoSizeRowsModeChanged 

 BackgroundColorChanged .تغییر کند BackgroundColor که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 BindingContextChanged .تغییر کند BindingContext مقدار خاصیت که دهدمیوقتی روی 

 BorderStyleChanged .تغییر کند BorderStyle خاصیتکه مقدار  دهدمیوقتی روی 

 CausesValidationChanged .تغییر کند CausesValidation که مقدار خاصیت دهدمیوقتی روی 

 CellClick .که بر روی قسمتی از سلول کلیک شود دهدمیوقتی روی 

 CellContentClick .که بر روی محتوای داخل یک سلول کلیک شود دهدمیوقتی روی 

 CellContentDoubleClick .دو بار کلیک شود هاسلولکه بر روی محتوای  دهدمیوقتی روی 

 CellContextMenuStripChanged .تغییر کند  ContextMenuStrip خاصیتکه  دهدمیوقتی روی 

 CellDoubleClick .که بر روی قسمتی از سلول دوبار کلیک شود دهدمیوقتی روی 

 CellEnter .که سلول جاری تغییر کرده و یا فوکوس بگیرد دهدمیوقتی روی 

 CellErrorTextChanged .یک سلول تغییر کند  ErrorText خاصیتکه  دهدمیوقتی روی 

 ColumnDividerDoubleClick .که کاربر بر روی خط جدا کننده دو ستون دوبار کلیک کند دهدمی وقتی روی

 ColumnDividerWidthChanged .تغییر کند  DividerWidth خاصیتکه  دهدمیوقتی روی 

 ColumnHeaderCellChanged .که محتوای یک سلول هدر تغییر کند دهدمیوقتی روی 

 ColumnHeaderMouseClick .که کاربر بر روی یک ستون هدر کلیک کند دهدمیوقتی روی 
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 ColumnHeaderMouseDoubleClick .که بر روی یک ستون هدر دو بار کلیک شود دهدمیوقتی روی 

موزش دهیم که در هنگام مطالبی را به شما آ خواهیممیهمانطور که اشاره شد، این کنترل یک کنترل پیچیده با نکات بسیار زیاد است. در ادامه 

اینکه چطور مقدار یک سلول که بر روی آن کلیک شده است را به دست آورند و  مثال  . شوندمیمواجه  آنهااکثر کاربران با  DataGridViewکار با 

  .ع کنیمپر کاربرد شرو رویداد چند با است بهتر ابتدا. …نمایش دهند و  TextBox یا چطور مقادیر یک سطر را در داخل چند

 هاستونبه دست آوردن تعداد سطرها و 

مربوط به آن استفاده  ColumnCount و RowCount هایخاصیتاز  توانمی DataGridView هایستونبرای به دست آوردن تعداد سطرها و 

 : فرم بنویسید و برنامه را اجرا کنید Load کرد. کد زیر را در رویداد

MessageBox.Show( 
                "Row : "    + dataGridView1.RowCount.ToString() + "    " + 
                "Column : " + dataGridView1.ColumnCount.ToString() 
               ); 

 DataGridView رویدادهای مهم

که  دهدمیزمانی رخ  CellClick رویداد. CellContentClickو  CellClick از اندعبارت DataGridView دو رویداد از رویدادهای مهم

 : دوبار کلیک کرده و کد زیر را بنویسید CellClick بر روی یک سلول کلیک شود. بر روی رویداد

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("This is CellClick Event"); 
} 

که بر مقداری  دهدمیزمانی رخ  CellContentClick . رویدادشودمیبا نوشتن کد باال روی هر سلولی که کلیک کنید پیغام به شما نمایش داده 

 : بنویسیددوبار کلیک کرده و کد زیر را  CellContentClick که در داخل سلول است کلیک شود نه فضای سفید سلول. بر روی رویداد

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("This is CellContentClick Event"); 
} 

. حال بر روی مقدار شودنمیداده  که هیچ پیغامی نمایش کنیدمیمشاهده  .برنامه را اجرا کرده و بر روی یک قسمت خالی از یک سلول کلیک کنید

 .سلول کلیک کرده و نتیجه را مشاهده نمایید

 به دست آوردن اندیس سلول، سطر و ستون

که اطالعات مهمی درباره سلول و یا سطری که  گیردمی DataGridViewCellEventArgsاز کالس  ءشی یککنترل کننده رویداد این دو رویداد 

که به  باشدمی ColumnIndex و RowIndex  هاینام. این کالس دارای دو خاصیت به دهدمیر اختیار ما قرار بر روی آن کلیک شده است د

بر روی  هاخاصیتبرای آشنایی با این  .روندمیترتیب برای به دست آوردن اندیس سطر و ستون سلولی که بر روی آن کلیک شده است به کار 

 : کدهای زیر را بنویسید دوبار کلیک کرده و CellClick رویداد
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private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show("[" + e.RowIndex.ToString() + " , " + e.ColumnIndex.ToString() + "]"); 
} 

 : شودمیتون آن نمایش داده با اجرای برنامه و با کلیک بر روی هر سلول، اندیس سطر و س

 

در سطر سوم و ستون دوم قرار داد. برای به دست آوردن اندیس سطر و ستون یک سلول از خاصیت  Jordan با توجه به شکل باال، سلولی با مقدار

CurrentCellAddress  استفاده کرد توانمیهم : 

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show(dataGridView1.CurrentCellAddress.ToString()); 
} 

 

 

است. این خاصیت دارای دو  CurrentCell یک سلول استفاده از خاصیت هایستونبه دست آوردن اندیس سطر و  هایروشیکی دیگر از 

 : گردانندمیکه به ترتیب اندیس سطر و ستون را بر  باشدمی ColumnIndexو  RowIndex هاینامخاصیت به 

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    int X = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex; 
    int Y = dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex; 
 
    MessageBox.Show("[" + X.ToString() + " , " + Y.ToString() + "]"); 
} 
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 : شودمیبا اجرای برنامه و با کلیک بر روی هر سلول، اندیس سطر و ستون آن نمایش داده 

 

 : است Rows یک سلول را به دست آورد خاصیت هایستوناندیس سطر و  توانمیخاصیتی دیگر که با استفاده از آن 

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].ToString()); 
} 

ست آوردن اندیس سطر و ستون سلولی که بر . در نتیجه برای به دآیدمیهمانطور که می دانید یک سلول از تالقی یک سطر و ستون به وجود 

 در داخل کروشه خاصیت e.RowIndex. قرار دادن کنیممیاستفاده  e.ColumnIndex و e.RowIndex روی آن کلیک شده است به ترتیب از

Rows گر برنامه را اجرا کرده و قرار دادن معنای ستون جاری است.  به Cells در داخل خاصیت e.ColumnIndex به معنای سطر فعلی و حال ا

 : شودمیبر روی یک سلول کلیک کنید مقدار آن برای شما چاپ 

 

 

 :به صورت زیر استفاده کرد CurrentRow از خاصیت توانمیدر خط اول کد باال  Rows[e.RowIndex] البته به جای

string CellValue = dataGridView1.CurrentRow.Cells[e.ColumnIndex].ToString(); 
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 به دست آوردن مقدار یک سلول

. کافیست که بعد از به دست آوردن اندیس سلول مورد نظر این شودمیاستفاده  Value برای به دست آوردن مقدار یک سلول از خاصیت

 شودمیباعث  CellContentClickو  CellClick رویدادهاینوشتن کدهای زیر در  مثال  خاصیت را اضافه کنید تا مقدار آن را به شما بدهد. 

 : که با کلیک بر روی سلول، مقدار داخل آن به شما نمایش داده شود

MessageBox.Show(dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString()); 
MessageBox.Show(dataGridView1.CurrentRow.Cells[e.ColumnIndex].Value.ToString()); 

 

 

 انتخاب یک سطر یا ستون 

. اگر بخواهید یک سطر را به طور کامل انتخاب کنید آیدمییک سلول به حالت انتخاب در  DataGridView در حالت پیشفرض با کلیک بر روی

 : فرم از کد زیر استفاده کنید Load در رویداد مثال  کافیست که 

dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 

. این نوع شمارشی دارای گیردمی DataGridViewSelectionModeاز دیتاگریدویو یک مقدار از نوع شمارشی  SelectionMode خاصیت

که با کلیک بر  شودیمباعث  SelectionModeکه با اختصاص آن به خاصیت  باشدمی FullRowSelect آنهامقادیر مختلفی است که یکی از 

 : روی یک سطر، تمام سطر به حالت انتخاب درآید
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 : بنویسید CellClick در رویداد مثال  استفاده کنیم. کد زیر را  for هم باید از یک حلقه DatagridView برای انتخاب یک ستون از

for (int i = 0; i < dataGridView1.RowCount; i++) 
{ 
    dataGridView1[dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex, i].Selected = true; 
} 

گر برنامه را اجرا و بر روی یک سلول کلیک کنید، کل ستون مربوط به آن به حالت انتخاب در   .آیدمیحال ا

 TextBox در DataGridView نمایش مقادیر سطرهای

گانه نمایش دهید. فرض  TextBox را در هاسلولکه شما بخواهید مقادیر موجود در  آیدمیکار  زمانی به معموال  انتخاب کامل یک سطر  های جدا

نمایش داده شوند. برای این  TextBox مثال مان مقادیر موجود در سه ستون آن در سه DataGridView با کلیک بر روی خواهیدمیکنید که 

 : کدهای زیر را بنویسید CellClick و سپس در رویداد بر روی فرم قرار داده TextBox کار ابتدا سه

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    if (e.RowIndex >= 0) 
    { 
        textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["Column1"].Value.ToString(); 
        textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["Column2"].Value.ToString(); 
        textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["Column3"].Value.ToString(); 
    } 
} 

از صفر باشد، مقدار ستون اول از سطر  تربزرگیا  2 که اگر اندیس سطری که بر روی آن کلیک شده است کنیممیدر کد باال و در قسمت شرط چک 

سوم قرار بده. برنامه را اجرا  TextBox دوم و مقدار ستون سوم را در TextBox اول، مقدار ستون دوم را در TextBox انتخاب شده را در داخل

 :و بر روی یک سطر کلیک کنید
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 Column3 و Column1 ،Column2 ، پس به جای مقادیرشودمیر سطر از صفر شروع ه هایسلولکه چون اندیس  شویممیاین نکته را یادآور 

 .به معنای سلول اول است Cells[0] مثال  استفاده نمایید،  0و  7، 2از  توانیدمی

 حذف سطر یا سطرهای انتخاب شده

تدا یک دکمه بر روی فرم قرار دهید و سپس با را حذف کنید. برای این منظور اب DataGridView گاه ممکن است بخواهید یک یا چند سطر از

 : بنویسید Click دوبار کلیک بر روی آن، کدهای زیر را در رویداد

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    foreach (DataGridViewRow selectedRow in this.dataGridView1.SelectedRows) 
    { 
        dataGridView1.Rows.RemoveAt(selectedRow.Index); 
    } 
} 

. این کار به معنای این است که ما قرار است بر روی سطرها کاری انجام ایمکردهایجاد  DataGridViewRow در کد باال ابتدا یک شیء از کالس

فالن کار را انجام بده. چه کاری؟ در داخل بدنه  ”DataGridView به ازای سطرهای انتخاب شده از“دهیم. قسمت شرط به این معناست که 

را حذف کند. برنامه را اجرا کرده و با انتخاب یک یا چند  آنهاتا  دهیممی ()RemoveAt حلقه اندیس تک تک سطرهای انتخاب شده را به متد

 .سطر بر روی دکمه کلیک و نتیجه را مشاهده نمایید

 دیگر DataGridView به DataGridView انتقال سطر از یک

با کلیک بر روی  خواهیممیو دارای سه سطر و سه ستون است را در اختیار داریم و  ایمکردهکه در باال ایجاد  DataGridView فرض کنید، همین

ه کرده و سپس به کد زیر دیگر به فرم اضاف DataGridView دیگر منتقل شود. ابتدا یک DataGridView هر سطر از آن، سطر انتخاب شده به

 : توجه کنید

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    // Add Rows and Columns 
 

1 
2 
3 
4 
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    dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect; 
 
    dataGridView2.ColumnCount = dataGridView1.ColumnCount; 
} 
 
private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e) 
{ 
    string name   =      dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(); 
    string family =      dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 
    int    age    = (int)dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value; 
 
    dataGridView2.Rows.Add(new object[] { name, family, age }); 
} 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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13 
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17 

 DataGridView مربوط به هایستونما برای جلوگیری از تکرار، کدهای مربوط به اضافه کردن سطرها و  کنیدمیهمانطور که در کد باال مشاهده 

. شرط ایمدادهانجام  3. برای انتقال یک سطر از یک دیتاگرید ویو به دیگری باید کل سطر انتخاب شود که ما این کار را در خط ایمننوشتهاول را 

. برای نهایی شدن انتقال هم بر ایمشتهنو 1است که کد مربوط به آن را در خط  DataGridView دو هایستوندوم برای انتقال سطر برابر بودن 

 70-72همانطور که در خطوط  .ایمنوشتهرا در داخل آن  70-71دیتاگریدویو اصلی دوبار کلیک کرده و کدهای مربوط به خطوط  CellClick روی

 را به آنها 72و سپس در خط  یمدهمی، به ترتیب مقدار سلول اول، دوم و سوم از سطر انتخاب شده را در سه متغیر قرار کنیدمیمشاهده 

DataGridView  برنامه را اجرا و با کلیک بر روی یک سطر نتیجه را مشاهده کنیدکنیممیدوم اضافه . : 

 

 

 TabControlکنترل 

را مشاهده ها پنجرهزیادی این نوع های شما در برنامه ( بسازید،Tabخود سربرگ )های دهد که برای پنجرهمی به شما اجازه، TabContorlکنترل 

 .Visual Studio یبرنامههای و سربرگها لفای Properties یپنجرهبرای مثال  .ایدکرده



   
 

 فصل دوم : ویندوز فرم 120
 

 

 

TabControl های لتواند حاوی کنتر می( دیگر باشد. با کلیک بر روی هر سربرگTab) ظاهر یک سربرگ  توانید محتویات آنرا مشاهده کنید.می

رگ زمانی که شما بر روی یک سرب فعال است.ها توانید متوجه شوید که کدام یک از سربرگمی بنابراین شما، متفاوت استها فعال با دیگر سربرگ

 هایسربرگدهد که یک فرم را در داخل می به شما اجازه TabControl شوند.می که به آن تعلق دارند نمایش داده هاییکنترل، کنیدمی کلیک

 .به طوری که هر سربرگ یک دسته را نمایش دهد ،مختلف سازماندهی کنید

 Educationalآموزشی را در سربرگ  یزمینهو پیش  Personal Infoتوانید یک فرم که حاوی اطالعات شخصی را در سربرگ می برای مثال،

Background .برای اضافه کردن یک کنترل  قرار دهیدTabContorl ، به قسمتContainers  در جعبه ابزار(ToolBox رفته و کنترل )

TabControl .توانید سایز این کنترل را تغییر دهید اما بهترین راه استفاده از خاصیت می را بر روی فرم قرار دهیدDock شود می که باعث، است

کلیک کرده و سپس ای هروی نوار کرکر بر را پیدا کنید. Dock( رفته و خاصیت Propertiesخواص ) یپنجرهبه  تمام فضای فرم اشغال شود.

 را پر کند. به شکل زیر توجه کنید:فرم  تواند تماممی ( را انتخاب کنید. این گزینه به این معناست کهMiddleوسط ) یدکمه
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TabControl  های لشامل کنترTabPage توسط ها لکنتر  این شامل سربرگ و اجزای مخصوص به خودشان هستند. آنهاکه هر کدام از ، است

 را مشاهده TabPageکنترل  مفیدهای در جدول زیر لیستی از خاصیت گیرند.می مورد دستیابی قرار TabControlاز کنترل  TabPagesاصیت خ

 کنید.می

 خاصیت توضیح

 Controls وجود دارند. TabPageکه در داخل  هاییکنترل

 ImageIndex کند.می شود را تعیینمی انتخاب Tabpageاندیس تصویری که برای 

 Text شود.می سربرگ نمایش داده یدکمهمتنی که در 

وجود دارد کلیک  TabControlتوانید بر روی فلش کوچک که در قسمت باال و راست می، (ایه)سربرگ صفح TabPageبرای اضافه کردن یک 

 اضافه و یا حذف کنید. هاTabتوانید می آن شما یوسیلهشود که به می با زدن این دکمه یک منو باز کنید.

 

ابتدا مطمئن  TabPages Collection Editorبرای باز کردن  باشد.می TabPagesو خاصیت  Properties یپنجره استفاده از ،روش دیگر

 کلیک کنید. TabPagesفعال است سپس بر روی دکمه در کنار خاصیت  TabControlشوید که کنترل 
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مختلفی را ایجاد یا حذف کرده و خواص مربوط به هرکدام از  هایTabPageدهد که می به شما اجازه TabPage Collection Editorپنجره 

مخصوص به خود باشد. به عنوان مثال چندین کنترل را به سربرگ اول مانند های لکنتر  یبرگیرندهتواند در می TabPageهر  را تغییر دهید. آنها

 دیگری را به آن اضافه نمایید.های لبرگ دیگر کلیک کرده و کنتر شکل زیر اضافه کنید سپس بر روی سر

 

 :اندبرخی از خواص مهم این کنترل ذکر شده در زیر توضیح دهیم. TabControlحال اجازه دهید در مورد خود 

 خاصیت توضیح

 Alignment است. topآن فرض پیش مقدار شوند.می بر اساس آن تراز بندی هاTabکه ای یه ناح

 Appearance کند.می را تعیین هاTabظاهر 

 ImageList کنید. توانید برای هر سربرگ تعیینمی است که هاییعکسشامل لیستی از 

 ItemSize کند.می را تعیین tabاندازه 

 Multiline زیاد باشد. هاtabهنگامی کاربرد دارد که تعداد  را در چندین سطر نمایش دهید. هاtabدهد می به شما اجازه
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 SelectedIndex کند.می جاری را تعیین tabاندیس 

Tab گرداند.می جاری را تعیین یا بر SelectedTab 

 TabCount .گرداندمیکنترل را بر  هایtabتعداد 

 TabPages .دهدمی را هاtabحذف و اضافه کردن( ) مدیریتبه شما اجازه 

 هاtabاست که باعث نمایش  topمقدار این خاصیت برابر فرض پیش در حالت کند.می را تعیین هاtabمکان قرار گیری  Alignmentخاصیت 

، )پیشفرض( Normalاین خاصیت سه مقدار  کند.می را تعیین هاtabشکل ظاهری  Appearanceخاصیت  شود.می tabcontrolدر باالی 

Buttons  نمایش(tabها )به شکل دکمه ،FlatButtons  نمایش(tabحالتهای به شکل دکمه ها .)مقدار را در  0مختلف این های مسطح

 شکل زیر نمایش داده شده است.

 

کنترل  ارجاع دارد. ImageListاین خاصیت به یک کنترل  آیکونی را مشخص کنید. ،tabدهد که برای هر می به شما اجازه ImageListخاصیت 

ImageList  دیگری مانند های لدر این خاصیت که به طور مشابه در کنترTreeView  به طور  گیرد.می مورد استفاده قرار ،وجود دارد منوهاو

را از جعبه ابزار بر روی فرم  ImageListیک کنترل  دهیم.می را توضیح TabControlاستفاده از این کنترل برای نمایش عکس در  ینحوهخالصه 

از دو عکس زیر  ImageList گیرد.می ( قرارComponenttray) غیر بصریهای لکنتر این کنترل شمای ظاهری ندارد و در قسمت  قرار دهید.

 کند.می استفاده
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 Properties یپنجرهرا از  Imagesخاصیت  کلیک کنید. ImageListذخیره و سپس بر روی کنترل  این دو عکس را بر روی قسمتی از هارد خود

 شود.می نمایش داده Image Collection Editor یپنجرهبا کلیک بر روی این دکمه  پیدا کنید و بر روی دکمه کنار آن کلیک کنید.

 

این مرحله را تکرار کنید و در  ،ایدبر روی هارد ذخیره کرده قبال  برای هر دو عکسی که  برای اضافه کردن یک عکس کلیک کنید. Add یدکمهبر روی 

را پیدا کرده و ارجاع این کنترل را به آن نسبت دهید.  TabControlاز کنترل  ImageListسپس خاصیت  کلیک کنید. OK یدکمهخر بر روی آ

 آن را پیدا کنید. ImageIndexخاصیت  Properties یپنجرهمورد نظر کلیک کرده و سپس در  tabروی  tabدر کنار هر ها برای قرار دادن عکس

را ای هتوانید عکس مشابمی مختلف tabبرای چند  پایین افتادنی کنار آن کلیک و عکس مورد نظر خود را انتخاب نمایید. یدکمهوی حال بر ر

 انتخاب کنید.

 

 tabکناری های ساین کار زمانی مفید است که اندازه عک آنرا تغییر دهید. ItemSizeهر تب آن را انتخاب کنید و خاصیت  یاندازهبرای تغییر 

 tabcontrolفلش دار در سمت راست و باالی های دکمه، عرض فرم بیشتر باشد یاندازهکنترل بسیار زیاد و از  هاtabاد داگر تع بسیار بزرگ باشد.

 دیگر دسترسی یابید.های به تب آنهاتوانید با استفاده از می شوند و شمامی نمایش داده
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 استفاده کنید. MultiLineتوانید از خاصیت یم در چند سطر هاtabبرای نمایش 

 

 مختلفی را ایجاد کرده و به کنترل اضافه هاtabدر زیر با کدنویسی  دهد.می را هاtabبه شما اجازه حذف یا اضافه کردن  TabPagesخاصیت 

 کنیم.می

TabPage tab1 = new TabPage("Tab 1"); 
TabPage tab2 = new TabPage("Tab 2"); 
TabPage tab3 = new TabPage("Tab 3"); 
tabControl1.TabPages.Add(tab1); 
tabControl1.TabPages.Add(tab2); 
tabControl1.TabPages.Add(tab3); 

 متدهایتوانید از می بنابراین شما باشد.می TabPageاشیاء  ازای هاست که مجموع TabPageCollectionنوع  دارای TabPagesخصوصیت 

 استفاده کرد. SelectedIndexتوان از خصوصیت می برای تعیین تب جاری. استفاده کنید ()Add() ،Remove() ،AddRangeعمومی مانند 

 کند.می جاری را تعیین tabاین خصوصیت اندیس 

MessageBox.Show("The selected tab is " + tabControl1.TabPages[tabControl1.SelectedIndex].Text); 

 گرداند.می جاری را تعیین یا بر tabشیء  SelectedTabخصوصیت 

TabPage selectedTab = tabControl1.SelectedTab; 
MessageBox.Show("The selected tab is " + selectedTab.Text); 

 SelectedIndexChangedرویداد  ،کنیدمی مختلف حرکت هایtabوقتی که در بین  .گرداندمیکنترل را بر های تعداد تب TabCountخصوصیت 

ه ب مختلفی تشکیل شده باشد و فضای کافی در اختیار نداشته باشید.های زمانی مفید است که فرم از قسمت TabControlکنترل  افتد.می اتفاق

 تفاده کنید.توانید از این کنترل اسمی عنوان یک مثال زمانی که برنامه دارای قسمتی برای تعیین تنظیمات خود باشد
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 TreeView کنترل

توان به فهرست مطالب یک کتاب و یا نمایش می برای درک بهتر عملکرد این کنترل .رودمی به کارها مبرای نمایش درختی آیت treeView کنترل

تواند شامل می خودآیتم  در این کنترل شامل یک برچسب و یک عکس اختیاری است و هر آیتمدرون هارد اشاره کرد. هر های و یا پوشهها لفای

 مربوطه را مشاهده کند. در شکل زیر یک کنترلهای متواند زیر آیتمی کاربر، یتمآکنار هر  –دیگر باشد. با کلیک بر روی عالمت + یا های مزیر آیت

treeview آیتم  ،کنیدمی ت. همانطور که مشاهدهنمایش داده شده اسآیتم  ساده با چندRoot  به آیتم  یا گره اصلی است که دارای دو زیرآیتم

 .است ChildB و ChildAهای مبه ناآیتم  نیز به نوبه خود دارای دو زیر NodeA .باشدمی NodeB و NodeA هایمنا

 

این های در زیر به برخی از خاصیت حذف، اضافه، ویرایش و مرتب کرد(.)آن را دستکاری کرد های متوان هر یک از آیتمی treeView بعد از ایجاد

 : کنترل اشاره شده است

 خاصیت توضیح

 CheckBox .دهدمی یک جعبه تیک یا چک باکس در کنار هر گره نمایش

 ItemHeight .کندمی کنترل را مشخصهای ارتفاع گره

 LabelEdit باشد یا نه؟قابل ویرایش ها کند که آیا متن گرهمی مشخص

 LineColor .کندمی متصل است را مشخصها رنگ خطی که به گره

 Nodes .گرداندمی کنترل را برهای از گرهای همجموع

 Scrollable کند که آیا کنترل دارای اسکرول باشد یا نه؟می مشخص

 SelectedImageIndex .دهدمی نمایش داده شود، را نمایشمقدار اندیس عکسی که قرار است هنگام انتخاب گره، در کنار گره 

 SelectedNode .کندمی گره جاری انتخاب شده در کنترل را مشخص

 ShowLines ، نمایش داده شود یا خیر؟هاگرهکند که آیا خط ارتباط دهنده بین می مشخص

 ShowNodeToolTips شود یا نه؟ متنی نمایش دادهها کند که آیا هنگام مکث ماوس بر روی گرهمی مشخص
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 ShowPlusMinus نمایش داده شوند یا نه؟ها کند که آیا عالئم + و منفی در کنار گرهمی مشخص

 ShowRootLines کند که آیا خط زیر گره اصلی، نمایش داده شود یا خیر؟می مشخص

 Sorted نه؟در داخل کنترل مرتب نمایش داده شوند یا ها کند که آیا گرهمی مشخص

 TreeViewNodeSorter .را به صورت سفارشی مرتب سازی کنیدها دهد که گرهمی اجازه IComparer با پیاده سازی اینترفیس

 ر جدول زیر هم برخی از متدهای این کنترل ذکر شده است:د

 متد توضیح

 CollapseAll .کندمی باز شده را جمعهای همه گره

 ExpandAll .کندمی را بازبسته شده های همه گره

 GetNodeCount .گرداندمی کنترل را برهای و زیر گرهها تعداد تمامی گره

 آمده است: treeViewو در زیر هم روی رویدادهای مهم کنترل 

 رویداد توضیح

 AfterCheck .دهدمی بعد از تیک خوردن جعبه کنار گره، روی

 AfterCollapse .دهدمی ، رویهاگرهبعد از بسته شدن 

 AfterExpand .دهدمی رویها بعد از باز شدن گره

 AfterLabelEdit .دهدمی رویها بعد از ویرایش متن گره

 AfterSelect .دهدمی بعد از انتخاب یک گره روی

 BeforeCheck .دهدمی قبل از تیک حوردن یک گره روی

 BeforeCollapse .دهدمی قبل از بسته شدن یگ گره روی

 BeforeExpand .دهدمی قبل از باز شدن یک گره روی

 BeforeLabelEdit .دهدمی قبل از ویرایش متن یک گره روی

 BeforeSelect .دهدمی قبل از انتخاب یک گره روی

 NodeMouseClick .دهد که بر روی یک گره کلیک شودمی وقتی روی
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 NodeMouseDoubleClick .دو بار کلیک شود دهد که بر روی یک گرهمی وقتی روی

 NodeMouseHover .دهد که با ماوس بر روی یک گره برویممی وقتی روی

 

 : توان به دو روش عمل کردمی treeView یا گره به یک کنترلآیتم  برای اضافه کردن

 پنجره از استفاده Properties 

 کدنویسی از استفاده 

 Properties بر روی فرم قرار داده و آن را در حالت انتخاب قرار دهید. سپس در پنجره treeView دهیم. یک کنترلمی ابتدا روش اول را توضیح

توانید با استفاده از آن می شود که شمامی به صورت زیر بازای هپنجر ،قرار دارد کلیک کنید. بعد از کلیک Nodes که در خاصیت دکمه ایبر روی 

 (Root) شکل باال را ایجاد کنیم. ابتدا به صورت زیر گره اصلیهای خواهیم گرهمی اضافه کنید. فرض کنید treeView کنترلالزم را به های گره

 : کنیممی را ایجاد و نام گذاری
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دو زیر  add Child دکمه بعد از ایجاد گره اصلی، برای اضافه کردن دو زیر گره ابتدا بر روی گره اصلی کلیک کرده و سپس دو بار کلیک بر روی

 : کنیممی گره به آن اضافه

 

 .زنیممی را add Child برای اضافه کردن یک زیر گره به گره جدید ایجاد شده هم ابتدا بر روی آن کلیک کرده و سپس دکمه
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 گره به آن اضافه شود در حالت انتخاب باشد. برایکه قرار است یک زیر ای هباید گر حتما  ، به این نکته توجه کنید که برای اضافه کردن یک زیر گره

 : شودمی زیر استفادههای از دکمهها اضافی و ناخواسته و همچنین جابه جایی گرههای حذف گره

 

آن را استفاده کرده و مقدار  Properties در پنجره CheckBoxes توانیم از خاصیتمی ،برای اینکه در کنار هر گره یک جعبه متن قرار دهیم

 :قرار دهیم True برابر
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 Image بر روی فرم بکشیم و سپس با استفاده از خاصیت imageListاختصاص دهیم، ابتدا باید یک کنترل ها اگر بخواهیم یک عکس به گره

 : خواهیم انتخاب کنیممی این کنترل عکسی را که
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 اضافه شده به فرم قرار imageList آن را بر روی نام کنترل ImageList کلیک کرده و از خاصیت treeView در مرحله بعد بر روی کنترل

 : اضافه شودها دهیم تا عکس به گرهمی
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بر روی  treeView خواهیم با استفاده از روش کدنویسی انجام دهیم. یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و یک کنترلمی حال همین مراحل باال را

 : بر روی فرم دو بار کلیک کرده و کد زیر را بنویسید مثال  فرم قرار دهید. سپس 

treeView1.Nodes.Add("Root"); 

 : کنید که گره اصلی به فرم اضافه شده استمی با اجرای برنامه مشاهده

 

 : کنیدمی برای اضافه کرده دو زیر گره به این گره اصلی هم به صورت زیر عمل

treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("NodeA"); 
treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("NodeB"); 

 : است (Root) اندیس گره اصلی، عدد صفر در کد باال

 

 : کنیممی به صورت زیر عمل NodeA و برای اضافه کردن زیر گره به گره

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("ChildA"); 
treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("ChildB"); 
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 NodeA و دومین صفر نشان دهنده اولین زیر گره آن یعنی Root اولین صفر نشان دهنده اندیس گره کنیمی طور که در کد باال مشاهدههمان

 :است

 

 : باید به جای عدد صفر، عدد یک قرار دهیم NodeB گیریم که برای اضافه کردن یک زیر گره به گرهمی از کدهای باال نتیجه

treeView1.Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add("ChildA"); 
 

 

 : آورندمی شکل باال را به وجودهای در کل کدهای زیر گره

using System.Windows.Forms; 
 
namespace TreeView 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            treeView1.Nodes.Add("Root"); 
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            treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("NodeA"); 
            treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("ChildA"); 
            treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes.Add("ChildB"); 
 
            treeView1.Nodes[0].Nodes.Add("NodeB"); 
            treeView1.Nodes[0].Nodes[1].Nodes.Add("ChildA"); 
        } 
    } 
} 

گر بخواهیم گره مثال  استفاده کنیم.  ()Remove توانیم از متدمی برای حذف یک گره هم  : نماییممی را حذف کنیم یه صورت زیر عمل NodeA ا

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Remove();  

به این نکته توجه کنید که با حذف  کنیم.می را فراخوانی ()Removeاندیس گره را به صورت باال نوشته و بعد متد  ،کنیدمی همانطور که مشاهده

 : شوندمی آن هم حذفهای یک گره مادر تمام زیر گره

 

 : سلسه مراتب وراثتی آن را رعایت کنیم، باید به صورت زیر ،ChildA زیر گره مثال  که برای حذف اید تا کنون متوجه شده مطمئنا  

treeView1.Nodes[0].Nodes[0].Nodes[0].Remove();  

 : است ChildA و صفر آخر هم اندیس NodeA ، صفر دوم اندیس گرهRoot در کد باال به ترتیب از چپ به راست، صفر اول اندیس گره

 

 ToolTip نترلک

یا همان  هاTooltip .شودمی استفاده GUI به کار برده شده درهای لبرای نمایش توضیحاتی در مورد هر یک از کنتر  ToolTip از کنترل

نگه ها لوس را بر روی کنتر اشوند که نشانگر ممی شود و موقعی ظاهرمی کاربردی دیدههای ، در بسیاری از برنامههاکنترلتوضیحات در مورد 

 .داریم
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کنید می مشاهده ،کشیدمی را بر روی فرم ToolTip ویژوال استودیو قرار دارد. هنگامی که یک کنترل common controls این کنترل در دسته

 .شودمی منتقل ،که به قسمتی که در شکل زیر نشان داده شده است

 

به هر کنترل  ToolTip گامیکه این کنترل به فرم اضافه شد، یک خاصیت جدید به ناممختلف استفاده کرد. هنهای لتوان از آن در کنتر می سپس

 .مشاهده کنید properties توانید در پنجرهمی شود. این خاصیت رامی در فرم اضافه
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 tooltip اضافه کردن هرشود. با می نمایش داده ،وس بر روی کنترل مکث کنیماتعیین کننده همان متنی است که اگر با م ،این خاصیت جدید

به فرم اضافه کنید، هر کنترل موجود در  ToolTipشود. به عنوان مثال اگر شما دو کنترل می به هر کنترل اضافه tooltip به فرم یک خاصیت

 : در جدول زیر آمده است ToolTip برخی از خواص کنترل .شودمی ToolTip فرم دارای دو خاصیت

 خاصیت توضیح

 Active  .شودمی استفاده tooltip خاصیت برای فعال یا غیر فعال کردناز این 

 AutomaticDelay .گذاردمی تأثیردر نمایش،  تأخیرمقدار این خاصیت بر روی سایر خصوصیات مربوط به 

 AutoPopDelay .کندمی را تعیین tooltip مدت زمان نمایش

 InitialDelay  د.نمایش داده شو tooltip تامدت زمانی که نشانگر باید بر روی کنترل باشد 

 IsBalloon .به شکل بالون برای نمایش متن استفاده کند یا نه یپنجرهاز  tooltip کند که آیامی مشخص

 ReshowDelay .کندمی را تعیینها لدر هنگام جابه جایی نشانگر بین کنتر  tooltip مدت زمان نمایش

نمایش  tooltip باز هم ،در صورت غیر فعال بودن کنترل در برگیرنده کنترل، قرار دهید true اگر این گزینه را برابر

 .شودمی داده
ShowAlways 

 ToolTipIcon .رودمی به کار tooltip در icon برای نمایش

 ToolTipTitle .کندمی اضافه tooltip یک عنوان به متن داخل

 نمایش داده (fade effect) محوبا افکت  tooltip پنجره، دهید قرار true هنگامی که این خاصیت را برابر

 .شودمی
UseFading 
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 مدت زمان نمایش AutoPopDelay خاصیت .شود true آن Active نمایش داده شود باید مقدار خاصیت Tooltip برای اینکه یک

Tooltip خاصیت .کندمی گیرد را مشخصمی وقتی که ماوس بر روی کنترل قرار InitialDelay کند که چه مدت زمان ماوس می مشخص

وقتی  Tooltip مدت زمان دوباره نشان داده شدن ReshowDelay خاصیت .نمایش داده شود Tooltip بر روی کنترل قرار بگیرد و سپس

 .کندمی قبل را متعادلبه طور خودکار سه خاصیت  AutomaticDelay خاصیت .کندمی روید را مشخصمی که از یک کنترل به کنترل دیگر

شود می AutomaticDelay برابر مقدار InitialDelayاست. مقدار خاصیت  AutomaticDelay ده برابر مقدار AutoPopDelay خاصیت

مقداری از نوع ها تاست. به این نکته توجه کنید که این خاصی AutomaticDelay نصف مقدار خاصیت ReshowDelay و مقدار خاصیت

توانید می ToolTipIcon و ToolTipTitle همچنین شما با استفاده از خواص .کنند و این مقدار بر حسب میلی ثانیه استمی یافتصحیح در

 .عنوان و آیکن تعیین کنید tooltipبرای 

 

 .تغییر داد IsBalloon را با استفاده از خاصیت tooltip همچنین ظاهر

 

 با خواص متفاوت باشد. همچنین یک کنترل ی tooltipرا به فرم اضافه کرده که هر کنترل دارای  tooltip توانید چندین کنترلمی شما

 .شودنمیالبته این روش توصیه ، به طور همزمان استفاده کند tooltipتواند از چندین می

 TrackBar کنترل

وان تمی دستگیره است که با استفاده از این دستگیره( شبیه یک نوار لغزنده با یک System.Windows.Forms.TrackBar) TrackBarکنترل 

 . شکل این کنترل به صورت زیر است:نشان دهنده مقدار جاری کنترل است ،کندمی که دستگیره به آن اشارهای یه ناح مقدار آن را تعیین کنید.
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مقدار این کنترل در حالت  به صورت عمودی تغییر داد.توان جهت حرکت را می تواند دستگیره به در جهت افقی حرکت دهد و همچنینمی کاربر

 کنید.می یابد. در زیر تعدادی از خواص این کنترل را مشاهدهمی افقی از سمت چپ به راست و در حالت عمودی از پایین به باال افزایش

 خاصیت توضیح

 PageDownهای استفاده از دکمه با کلیک کردن روی آن یا با TrackBarکند که مقدار می مقدار این خاصیت مشخص

 چه مقدار افزایش یابد. PageUpیا 
LargeChange 

 Maximum .ایمدادهاختصاص  TrackBarبیشترین مقداری که به 

 Minimum .ایمدادهاختصاص  TrackBarکمترین مقداری که به 

 Orientation .افقی یا عمودی() کندمی را تعیین TrackBarنمایش  نحوه

 SmallChange کند.می شود را تعیینمی اضافه یا کم TrackBarجهت نما به  کلیدهایمقداری که در هنگام فشار دادن 

 TickFrequency شوند.می نمایش داده TrackBarتعداد خطوط عمودی که در زیر 

 Value دهد.می را نشان TrackBarمقدار جاری 

به شما نشان  TackBarاستفاده از کنترل  ینحوه ،در مثال زیر افتد.می اتفاق Scrollکنید رویداد می جاهنگامی که شما دستگیره کنترل را جابه 

به آن اضافه کنید. همچنین یک کنترل  Label سهو  TrackBarکنترل  سهایجاد کرده و  Windows applicationیک پروژه  شود.می داده

Panel  به فرم اضافه کنید و خاصیتBackColor  آن را بهBlack .تغییر دهید 
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و خاصیت  222را برابر  Maximumخاصیت  و trackBarBlueو  trackBarRed ،trackBarGreenرا به ترتیب به  آنها Name خاصیت

TickFrequency  تغییر دهید. به محیط کد نویسی رفته و کنترل کننده رویداد زیر را برای استفاده سه  82هر یک را بهTrackBar .بنویسید 

private void trackBar_Scroll(object source, EventArgs e) 
{ 
    int red = trackBarRed.Value; 
    int green = trackBarGreen.Value; 
    int blue = trackBarBlue.Value; 
 
    Color color = Color.FromArgb(red, green, blue); 
 
    panelColor.BackColor = color; 
} 

و بر را یافته  Scrollرویداد  Propertiesبه پنجره  مربوط Eventsرا انتخاب و در قسمت  TrackBar کنترل به محیط طراحی برگردید و سه

مقادیر  .ایمکردهرا در سه متغیر ذخیره  هاTrackbarاز هرکدام از  Valueمقادیر خاصیت ، در داخل کنترل کننده رویداد کنید. روی آن دو بار کلیک

را ساخته  System.Drawing.Colorاز کالس شیء  سپس یک باشد.می (RGB valuesآبی )، سبز، قرمزهای این سه متغیر نشان دهنده رنگ

را به رنگی که بر اساس مقادیر  Panelکنیم. سپس رنگ می استفاده ()FromArgbمتد  پارامترهایبه عنوان  هاTrackBarاز مقادیر  و

TrackBarهای برنامه را اجرا و دستگیره دهیم.می تغییر ،ایجاد شده است هاTrackBarرا جابه جا و نتیجه را مشاهده کنید. ها 

 

 Timer کنترل

 Intervalزمانی خاصی که در خصوصیت های دستور یا دستورات خاصی را در بازه Timer (System.Windows.Forms.Timer)کنترل 

 کنترل توانید از این کنترل استفاده نمایید.می ،ثانیه یکبار چاپ کنید 3بخواهید نامتان را هر  آگه ،به عنوان مثال کند.می اشود اجرمی مشخص

Timer  غیر بصری است و در قسمت های لاز کنترComponent Tray دو خاصیت مهم آن  این کنترل خصوصیات زیادی ندارد. گیرد.می قرار

 .Intervalو  Enabledاز  اندعبارت

 Intervalخصوصیت  شود.می متوقف ،قرار دهید falseکنترل شروع به کار و اگر برابر  ،قرار دهید trueرا برابر  Enabledوقتی که خصوصیت 

کنترل تایمر فرض پیش رویداد Tickرویداد  کند.می فراخوانی شود را مشخص Tickمقدار زمانی که باید بگذرد تا دستور یا دستورات داخل رویداد 

 3222به عنوان مثال قرار دادن مقدار  شود.می بر حسب میلی ثانیه مشخص (interval) مقدار این خصوصیت ،به این نکته توجه کنید که است.
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 timerبه یک نمونه برنامه که در آن از کنترل  ثاینه یکبار فراخوانی شود. 3هر  Tickدر جلوی این خصوصیت به معنای این است که رویداد 

 Windows Applicationیک پروژه  .کندمی برنامه شامل یک دکمه است که در جهت باال و پایین فرم حرکت توجه نمایید. ،استفاده شده است

 مانند شکل زیر قرار دهید. یک دکمه را در وسط فرم. ایجاد کنید. TimerDemo نامبا 

 

گفته شد این کنترل در قسمت  قبال  همانطور که  جعبه ابزار قرار دارد. Componentاین کنترل در قسمت  را به روی فرم بکشید. Timerیک کنترل 

Component Tray  گیردمیقرار. 

 

شود زمانی که می باعثاین کار  قرار دهید. trueآنرا برابر  Enabledو خاصیت  32آن را برابر  Intervalرا انتخاب و خاصیت  timerکنترل 

 Tickآن که همان رویداد فرض پیش دابل کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد Timerروی کنترل  شروع به کار کند. Timerکنترل  ،برنامه اجرا شود

یک نمونه متغیر به شکل  شوند.می میلی ثانیه یکبار فراخوانی 32یاد داشته باشید دستورات داخل این کنترل کننده رویداد هر  به است ایجاد شود.

 شوند.می پیمایش Tickاست که در هر بار فراخوانی رویداد  هاییپیکسلاین متغیر برای نگهداری تعداد  زیر در کالس فرم تعریف کنید.

private int velocity = 5; 

 اضافه کنید. Tickزیر را به کنترل کننده رویداد  کدهای

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (button1.Top <= 0 || button1.Bottom > this.ClientSize.Height) 
        velocity = -velocity; 
    button1.Top += velocity; 
} 

است که دکمه به پایین فرم رسیده در دستور شرط ابتدا بررسی شده  شوند.می شود دستورات بدنه آن اجرامی فراخوانی Tickوقتی که رویداد 

این خصوصیت  .ایمکردهاستفاده  Button.Topبرای اینکه مشخص کنیم که دکمه به باالی فرم چسبیده است از خاصیت  است یا به باالی فرم.



   
 

 فصل دوم : ویندوز فرم 103
 

دکمه به  ،به این معنی است که ،باشد 2اگر مقدار این خصوصیت برابر یا کوچکتراز  کند.می باال و چپ دکمه را مشخص یگوشه yمقدار مختصات 

 باالی فرم رسیده است.

ایین کند که آیا دکمه به قسمت پمی قسمت دوم شرط بررسی مختصات در فرم گوشه باالی و سمت چپ فرم است. مبدأبه این نکته توجه کنید که 

سپس این مقدار را با  .ایمکردهگرداند استفاده می دکمه را بر yکه مختصات  Button.Bottomبرای این کار از خاصیت ؟ فرم رسیده است یا نه

که خود در خاصیت  Heightبرای بدست آوردن ارتفاع فرم از خصوصیت  .ایمکرده)ارتفاع( فرم مقایسه  Heightمقدار خصوصیت 

Form.ClientSize  ایمکردهقرار دارد استفاده. 

گر  دهیم.می جهت حرکت دکمه را تغییر velocity در مقدار فعلی 7ضرب  دن مقداردرست باشند به راحتی با قرینه کرها اگر هر کدام از شرط ا

 کند.می ( و به باالی فرم برسد جهت حرکت آن تغییرکند می پیکسل به سمت باال حرکت 3دکمه به سمت باال فرم حرکت کند )به این خاطر که 

 برنامه را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید.

 RichTextBox جدید ایجاد کنید و یک کنترل Windows Application یک پروژه .ساده دیگر در مورد عملکرد این کنترل توجه کنیدبه یک مثال 

تنظیم  True آن را برابر Enabled خاصیت و 7222را برابر  Timer کنترل Interval بر روی فرم قرار دهید. خاصیت Timer و یک کنترل

 : آن کدهای زیر را بنویسید Tick کنید و در داخل رویداد ابل کلیکد Timer کنید. روی کنترل

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    richTextBox1.Text += "Hello World!\n"; 
} 

. برنامه شودمیچاپ  RichTextBox در داخل کنترل !Hello World هر یک ثانیه یک بار متن 7222بر روی  Interval با تنظیم خاصیت

 .را اجرا و نتیجه را مشاهده کنید

 FileSystemWatcher کنترل

در . …تغییر نام، ایجاد یک فایل جدید و  بدین معنی که هر گونه تغییر اعم از حذف، .شودمی از این کنترل برای مانیتور کردن یک پوشه استفاده

بر  FileSystemWatcher برای روشن شدن مطلب یک برنامه ویندوزی جدید ایجاد کنید و یک کنترل دهد.می پوشه مورد نظر را به ما گزارش

 (.رودمی component try کنترل به قسمت)روی آن بکشید 
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 ایهپوشکنیم که در این مثال می را که قرار است تغییرات آن مانیتور شود مشخصای هپوش Path و خاصیت Propertis با استفاده از پنجره

 :قرار دارد C است که در درایو watch به نام

 

 :باشندمی باشد که هر کدام مسئول چک کردن تغییرات در پوشه مورد نظرمی این کنترل دارای چهار رویداد رسد.می حال نوبت به کدنویسی
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 : زیر را در رویدادهای مربوطه بنویسید کدهایبه ترتیب 

private void fileSystemWatcher1_Changed(object sender, System.IO.FileSystemEventArgs e) 
{ 
 MessageBox.Show(string.Format("Changed: {0} {1}", e.FullPath, e.ChangeType)); 
} 
 
private void fileSystemWatcher1_Created(object sender, System.IO.FileSystemEventArgs e) 
{ 
 MessageBox.Show(string.Format("Created: {0} {1}", e.FullPath, e.ChangeType)); 
} 
 
private void fileSystemWatcher1_Deleted(object sender, System.IO.FileSystemEventArgs e) 
{ 
 MessageBox.Show(string.Format("Deleted: {0} {1}", e.FullPath, e.ChangeType)); 
} 
 
private void fileSystemWatcher1_Renamed(object sender, System.IO.RenamedEventArgs e) 
{ 
 MessageBox.Show(string.Format("Renamed: {0} {1}", e.FullPath, e.ChangeType)); 
} 

e.FullPath  مسیر فایل و e.ChangeType یک  مثال  حال برنامه را اجرا کرده و  .دهدمی به ما نشان ،پیوندد رامی نوع رویدادی که به وقوع

 اپوشه در داخل پوشه مورد نظر ایجاد کنید. به محض ایجاد پوشه، پیغامی مبنی بر ایجاد یک پوشه جدید )یا تغییر در پوشه مورد نظر( به شم

 :شودمی نمایش داده
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 WebBrowser کنترل

را  هاییلینککنترل به طور خودکار،  این .شودمیو متنی استفاده  XML هاییلفابرای نمایش محتویات صفحات وب،  WebBrowser از کنترل

تمام امکانات مربوط به یک مرورگر وب را پیاده سازی کرد. در اصل این  توانمی، دنبال کرده و با استفاده از آن کندمیکلیک  آنهاکه کاربر بر روی 

سر  آنها. در نتیجه تمام صفحاتی که ما در برنامه با دهدمیز را در داخل فرم ما نمایش ویندو Internet Explorer کنترل یک نسخه از مرورگر

، باشدمیدارای خواص و متدهای مختلفی برای پیمایش اسناد مختلف  WebBrowser . کنترلشوندمیو کار داریم در تاریخچه این مرورگر ذخیره 

 : اشاره شده است آنهاکه در زیر به برخی از 

 خاصیت توضیح

وقتی که یک صفحه بارگذاری شد، صفحات دیگر را باز  تواندمی WebBrowser که آیا کنترل کندمیمشخص 

 کند یا نه؟
AllowNavigation 

شده است را پیمایش  Drag سندی را که به داخل آن تواندمی WebBrowser که آیا کنترل کندمیمشخص 

 کند یا نه؟
AllowWebBrowserDrop 

از صفحه فعلی یک  تواندمیکه آیا صفحات دیگر در لیست تاریخچه وجود دارند و کنترل  کندمیمشخص 

 .صفحه رو به عقب حرکت کند. یعنی صفحه قبل را باز کند
CanGoBack 

از صفحه فعلی یک  تواندمیکه آیا صفحات دیگر در لیست تاریخچه وجود دارند و کنترل  کندمیمشخص 

 .کند. یعنی صفحه بعد را باز کند صفحه رو به جلو حرکت
CanGoForward 

 Document .گرداندمیکه نماینده صفحه وب جاری است را بر  HtmlDocument یک

 DocumentText .گرداندمیصفحه نمایش داده شده در کنترل را بر  HTML محتویات

 DocumentTitle .گرداندمیعنوان سند جاری که در کنترل در حال نمایش است را بر 

 DocumentType .گرداندمینوع سند جاری که در کنترل در حال نمایش است را بر 

 IsOffline در حالت آفالین است یا خیر؟ WebBrowser که آیا کنترل کندمیبا برگرداندن یک مقدار مشخص 

 ReadyState .کندمیرا مشخص  WebBrowser با برگرداندن یک مقدار وضعیت جاری کنترل

 ScrollBarsEnabled که آیا اسکرول بار در کنترل نمایش داده شده شود یا نه؟ دهدمیبا تعیین یا برگرداندن یک مقدار نشان 

 Url .گیردمیبرای تعیین یا برگرداندن آدرس سند جاری مورد استفاده قرار 

 Version .گرداندمینصب شده را بر  Internet Explorer نسخه
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 متد توضیح

 ()GoBack .که به صفحه قبل بر گردید دهدمیدر تاریخچه صفحات جستجو شده، به شما اجازه 

 ()GoForward .که به صفحه جلو بروید دهدمیدر تاریخچه صفحات جستجو شده، به شما اجازه 

 ()GoHome .بردمیکاربر را به صفحه اصلی 

 ()Navigate .کندمییک سند جدید را بارگذاری 

 ()Stop .کندمیتمام مراحل پیمایش و بارگذاری صفحات پویا را لغو 

 

 رویداد توضیح

 DocumentCompleted .به پایان رسیده باشد WebBrowser که بارگذاری یک سند در دهدمیزمانی رخ 

 DocumentTitleChanged .تغییر کند DocumentTitle که مقدار خاصیت دهدمیزمانی رخ 

 FileDownload .یک فایل را دانلود کند WebBrowser که کنترل دهدمیزمانی رخ 

 Navigated .یک سند جدید را پیمایش و بارگذاری آن را آغاز کرده باشد WebBrowser که کنترل دهدمیزمانی رخ 

 Navigating .دهدمیرخ  WebBrowser قبل از پیمایش یک سند جدید توسط کنترل

 NewWindow .دهدمینجره جدید از مرورگر رخ قبل از باز شدن یک پ

 : بگذارید WebBrowserControl برای آشنایی با کاربرد موارد ذکر شده در جدول باال یک برنامه ویندوزی به صورت زیر ایجاد کرده و نام آن را

 

 : دو بار کلیک کرده و کد زیر را در داخل آن بنویسید Home بر روی دکمه
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private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.GoHome(); 
} 

 : ما به عنوان صفحه اصلی معرفی شده است Internet Explorer در مرورگر کندمیدر کد باال، به صفحه ای مراجعه  ()GoHome متد
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 : دوبار کلیک کرده و کدهای زیر را بنویسید Back . حال بر روی دکمهشودمیکلیک کنید صفحه گوگل باز  Home یعنی هر بار که بر روی دکمه

private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (webBrowser1.CanGoBack) 
    { 
        webBrowser1.GoBack(); 
    } 
} 

قبلی هم وجود دارد. اگر وجود داشت،  یصفحهکه آیا  کنیممیچک  CanGoBack در کد باال ابتدا در داخل شرط حلقه و با استفاده از خاصیت

کلیک کنید. در داخل صفحه گوگل یک  Home . برنامه را اجرا کرده و بر روی دکمهدهیممیبه آن انتقال  ()GoBack مرورگر را با استفاده از متد

که  کنیدمیکلیک کنید. مشاهده  Back صفحه جدید، اگر بر روی دکمهکلیک کنید. بعد از باز شدن  Enter کلمه بنویسید و سپس روی دکمه

 : نویسیممیهم کد زیر را  ForWard . برای دکمهگرددمیمرورگر به صفحه قبل که همان صفحه اصلی گوگل است بر 

private void button3_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (webBrowser1.CanGoForward) 
    { 
        webBrowser1.GoForward(); 
    } 
} 

بعدی هم وجود دارد. اگر وجود داشت، مرورگر را با استفاده از  یصفحهکه آیا  کنیممیچک  CanGoForward در کد باال با استفاده از خاصیت

رو به عقب بر گردید و سپس  Back د و یک بار با دکمه. برای این کار ابتدا باید یک صفه جدید باز کنیدهیممیبه آن انتقال  ()GoForwardمتد 

 : کنیدمیهم به صورت زیر عمل  Refresh استفاده کرده و تا عملکرد آن را مشاهده کنید. برای کدنویسی دکمه ForWard از دکمه

private void button4_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.Refresh(); 
} 

. این متد زمانی کارایی دارد که یک صفحه ناقص بارگذاری شده ایمکردهاستفاده  ()Refresh ، از متدکنیدمیور که در کد باال مشاهده همانط

. برای کدنویی این دکمه کنیممیاستفاده  Stop آن را دوباره نمایش دهیم. برای جلوگیری از بارگذاری یک صفحه هم از دکمه خواهیممیاست و 

 : را فراخوانی کنید ()Stop ر بر روی آن کلیک کرده و متددو با

private void button5_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.Stop(); 
} 

در سایتی که آدرس آن را  webBrowser وقتی بر روی این دکمه کلیک شد، کنترل خواهیممی. رسدمی Go و در آخر نوبت به کدنویسی دکمه

 : دو بار کلیک کرده و کدهای زیر را در داخل آن بنویسید Go ، را نمایش دهد. برای این منظور بر روی دکهایمنوشته TextBox داخل

private void button6_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.Navigate(textBox1.Text.Trim()); 
} 
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که در اصل آدرس همان وب سایتی است که  کندمی. این متد یک رشته دریافت ایمکردهاین کنترل را فراخوانی  ()Navigate در کد باال، ما متد

نتیجه را  Go نوشته و با کلیک بر روی دکمه TextBox نمایش داده شود. آدرس یک وب سایت را در داخل webBrowser توسط خواهیممی

 : بار کلیک کرده و کدهای زیر را بنویسیدمشاهده کنید. بر روی رویداد دو

private void webBrowser1_DocumentCompleted(object sender, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e) 
{ 
    this.Text = webBrowser1.DocumentTitle; 
} 

به عنوان صفحه ای که باز شده است تغییر بده. این کار را با استفاده از که وقتی صفحه به طور کامل بارگذاری شد، عنوان فرم را  ایمگفتهدر کد باال 

 : نتیجه را مشاهده کنید Home . برنامه را اجرا کرده و با کلیک بر روی دکمهایمدادهانجام  DocumentTitle خاصیت

 

ر داخل کنترل در حال نمایش است را بر را بنویسید. این خاصیت نوع سندی که د DocumentType ، خاصیتDocumentTitle حال به جای

 : . با ماوس یک عکس به داخل کنترل بکشید و رها کنیدگرداندمی
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 : آن بنویسید Load بر روی فرم دوبار کلیک کرده و کد زیر را در داخل رویداد

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.AllowWebBrowserDrop = false; 
} 

گر برنامه را اجرا کنید و بخواهید ایمدادهقرار  false را برابر AllowWebBrowserDrop در کد باال مقدار خاصیت یک عکس را از  مثال  . حال ا

. حال خط باال را پاک کرده و به جای شودنمیرها کنید به شما اجازه این کار داده  webBrowser محیط ویندوز با ماوس بگیرید و در داخل کنترل

 : فرم بنویسید Loadآن کد زیر را در رویداد 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    webBrowser1.AllowNavigation = false; 
} 

گفت که بعد از  توانمیاز کار می افتند. و به نوعی  ForWardو  Back هایدکمهباشد  false برابر AllowNavigation اگر مقدار خاصیت

 .شودنمیباز شدن صفحه اول، اجازه باز شدن صفحات دیگر به شما داده 

 ContextMenuStrip کنترل

راست کلیک کند. نمونه  ،کاربر بر روی فرم و یا یک کنترل ،که شودمیکه وقتی ظاهر  باشدمی Pop up یک پنجره ContextMenuStrip کنترل

 : مشاهده کنید ،مختلف ویندوز هایقسمتبا کلیک راست بر روی دسکتاپ ویندوز و یا  توانیدمیبارز این کنترل را 

 

 :ده و بر روی فرم قرار دهیدکشی ToolBox کافیست که یک نمونه از آن را از جعبه هاکنترلبرای استفاده از این کنترل در فرم و سایر 
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 Component نام آن را در قسمت توانیدمیسبیده و همچنین چکنترل به قسمت باالی فرم  ،کنیدمیبا این کار همانطور که در شکل زیر مشاهده 

Try اضافه شدن کنترل به قسمت. مشاهده کنید Component Try یعنی در حالت  .ستغیر بصری ا هایکنترلجزء  بدین معناست که کنترل

با کلیک راست بر روی فرم و یا  ContextMenuStrip کنترل مثال  ، شودمیعادی و با اجرای برنامه قابل مشاهده نبوده و در شرایط خاصی ظاهر 

 .شودمیکنترل نمایش داده 

 ContextMenuStrip بهآیتم  اضافه کردن

. با کلیک بر کنیممیمورد نظر خود را اضافه  هایآیتم خالی آن کلیک کرده و هایجعبهبر روی  ContextMenuStrip بهآیتم  برای اضافه کردن

 از جعبه زیرین ،اصلی هایآیتم برای اضافه کردن .شودمیروی هر جعبه خالی یک جعبه خالی در سمت راست و یک جعبه خالی در پایین آن ظاهر 

 : کنیممیاز جعبه سمت راستی استفاده  ،همآیتم  و برای زیر
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 : کنیممیمنوی ابتدای درس را شبیه سازی کنیم. برای این کار ابتدا منوهای اصلی را ایجاد  خواهیممیحال 

 

 : کنیممیکلیک کرده و زیر منوهای آن را هم اضافه  View اضافه کنیم. بر روی منوی View زیر منوهایی را هم به منوی خواهیممیفرض کنید 

 

 .ن را به کنترل مورد نظرمان اضافه کنیمآ خواهیممیتکمیل شده است و  ContextMenuStrip تا اینجا

 هاکنترلبه  ContextMenuStrip اضافه کردن

و وقتی برنامه اجرا شود و بر روی فرم کلیک راست کنیم این کنترل ظاهر  افتدنمیبه فرم اتفاق خاصی  ContextMenuStrip با اضافه کردن

استفاده کند.  ContextMenuStrip فرم قرار است که از فالن مثال  باید به برنامه اعالم کنیم که  ،کنترل را به فرم اضافه کردیم. حال که شودنمی

 را بر روی ContextMenuStripگزینه  Properties برای این کار بر روی فرم کلیک کرده تا به حالت فعال در آید، سپس از پنجره

ContextMenuStrip کنیممیظر خودمان تنظیم مورد ن : 



   
   

 

102 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

 

 : برنامه را اجرا و بر روی فرم راست کلیک کنید

 

 

 

 ویندوزیهای مطراحی فر

یا اجزا گرافیکی باشید. خوشبختانه، ویژوال استودیو دارای ها لرنگ کنتر  ه فکر مکان، اندازه، تراز بندی وهنگام طراحی یک رابط گرافیکی، باید ب

کنند. برای توضیح این ابزارها یک پنجره ویندوزی ایجاد کنید. هنگامی که یک کنترل می ا در طراحی رابط گرافیکی کمکابزارهایی است که به شم
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دهند که موقعیت کنترل را نسبت به می شوید. این خطوط به شما اجازهمی متوجه ظاهر شدن خطوطی ،دهیدمی کشید یا قرارمی را بر روی فرم

 فرم تراز بندی کنید.دیگر یا خود های لکنتر 

 

 کشیدیم را که شما بر روی فرم یدیگری نیز در فرم قرار داشته باشند، کنترلهای لاگر کنتر  مختلف فرم قرار داد.های یک کنترل را در گوشه توانمی

 دیگر تراز کند.های لتواند به طور خودکار خودش را نسبت به کنتر می

 

 

 تراز کرد. ،تربزرگ وسط، پایین، چپ یا راست یک کنترل یک کنترل را نسبت به قسمت باال، توانمی
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 دارد. به فرم زیر که دارای چندین کنترلها لویژوال استودیو همچنین دارای دستوراتی برای تراز بندی خودکار و یکنواخت کردن فضاها و اندازه کنتر 

 است توجه کنید:

 

ها لتوان کنتر می و کلیک بر روی کنترل تراز بندی کنید. همچنین Shiftخواهید به وسیله پایین نگه داشتن دکمه می هر کنترلی را که توانیدمی

 انتخاب کرد. آنهارا با کشیدن ماوس به دور 
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کوچک سفید است، کنترلی است که بقیه در حالت انتخاب هستند، کنترلی که در گوشه باال و سمت چپ خود دارای یک مربع ها لوقتی که کنتر 

خواهید تراز بندی می را کهای هو سپس گوشرفته  Format > Alignبه مسیر ها لشوند. برای تراز بندی کنتر می نسبت به آن تراز بندیها لکنتر 

ر همگی بر اساس گوشه سمت چپ دیگهای لانتخاب کنید. برای روشن شدن مطلب، سمت چپ را انتخاب کنید. کنتر  ،اساس آن انجام شودبر 

 شوند.می کنترل اصلی تراز

 

 و جهتی را کهرفته  Format > Center Formیک کنترل را به صورت افقی یا عمودی در وسط یک فرم قرار داد. فقط کافیست به مسیر  توانمی

فاده توان استمیها لبین کنتر های ردن فضاها و فاصلهاز دستور دیگری برای مساوی ک انتخاب کنید. آن قرار بگیرد،خواهید کنترل در وسط می

 کرد. به فرم زیر توجه کنید:
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منوی  هبرا انتخاب کنید و ها ل، همه کنتر هافاصلهبا هم برابر نیست. برای مساوی کردن این  آنهااست که فاصله بین  هاییکنترلشامل  ،فرم باال

Format  رفته و گزینهVertical Spacing و یاها لپایین و باالی کنتر های را برای تنظیم فاصله Vertical Spacing های را برای تنظیم فاصله

 Make Equalگزینه  رفته و بر روی Format > VerticalSpacing  انتخاب کنید. برای فرم مثاال باال به مسیرها لسمت چپ و راست کنتر 

 کلیک کنید.

 

جه را با هم برابر کنید. به فرم زیر تو آنهاتوانید چندین کنترل را انتخاب و اندازه می شود.می ترازها لبین کنتر  کنید که فضای عمودیمی مشاهده

 کنید:
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 کند.می بر اساس اندازه آن تغییرها لباشد و اندازه دیگر کنتر می کنترلی که دارای یک دستگیره سفید است، کنترل مرجع

 

ارتفاع و ، از نظر عرضها لرا انتخاب کرده تا اندازه کنتر  bothیا  widths ،heightهای و سپس گزینه Format > Make Same Sizeبه مسیر 

 یا هر دو یکسان شود.
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 Anchorخاصیت 

مانند. به می قبلیکند و در جای نمیتغییر  ،هنگام تغییر سایز فرم آنهامکان  ،بر روی کنترل فرم این است کهها لیکی از مشکالت قرار دادن کنتر 

کنیم، هیچ چیز اشتباهی به چشم می وقتی برنامه را اجرا. کنیممی یک فرم ساده همراه با چند کنترل در داخل آن ایجادمثال زیر توجه کنید. 

 خورد.نمی

 

 شود.می کنیم، مشکل معلوممی آن و یا با زدن دکمه بیشینه، بزرگهای اما وقتی فرم را به وسیله کشیدن گوشه

 

فرم  با افزایش اندازهها لکنید مکان کنتر می توجه کنید. همانطور که مشاهده ایمکردهبه عکس باال که اندازه آن به اندازه صفحه دسکتاپ بزرگ 

خاصیت  در دسترس است، استفاده نمود. اینها لکه در بیشتر کنتر  Anchorتوان از خاصیت می کند. برای برطرف کردن این مشکلنمیتغییر 

یین کنیم که همچنین تع توانیم مشخص کنیم که کنترل به کدام گوشه فرم بچسبد.می کند.می را در هنگام تغییر سایز فرم تعیینها لرفتار کنتر 

ر سایز فرم اختصاص دهیم تا رفتار طبیعی تری هنگام تغیی هایمانکنترلرا به  Anchorچگونه تغییر سایز دهند. اجازه بدهید که خاصیت ها لکنتر 

 کند.می قبول System.Windows.Forms.AnchorStylesیک مقدار از نوع شمارشی  Anchorاز خود نشان دهند. خاصیت 

 AnchorStyle توضیح

 Bottom چسبد.می کنترل به قسمت پایینی مکان یا کنترلی که در آن قراردارد،

 Left چسبد.می کنترل به قسمت چپ مکان یا کنترلی که در آن قراردارد،

 Right .چسبد.می کنترل به قسمت راست مکان یا کنترلی که در آن قراردارد،

 Top چسبد.می کنترل به باالی مکان یا کنترلی که در آن قراردارد،

 None چسبد.نمیکنترل به هیچ قسمتی از مکان یا کنترلی که در آن قراردارد، 
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 Anchorرا به خاصیت  AnchorStyles است. وقتی مقادیر Leftو  Topترکیبی از مقادیر فرض پیش در حالتها لاین خاصیت در همه کنتر 

را  اجازه بدهید که کنترل دکمه زیر ،به عنوان مثال شود.می دهیم، فاصله کنترل از گوشه خاصی از فرم با وجود تغییر اندازه فرم حفظمی تخصیص

 به سمت راست فرم بچسبانیم.

 

بچسبانید، ها خواهید به یکی از گوشهمی باشند. کنترلی را کهمی AnchorStylesدارای ابزاری برای تعیین شارپ سی استودیو و ویژوالویژوال 

 را پیدا کنید. Anchorرفته و خاصیت  Propertiesانتخاب کنید. به پنجره 

 

 کنید تا شکل زیر ظاهر شود:که به شکل یک فلش رو به پایین است )شکل باال( کلیک  دکمه ایبر روی 

 

 دهد که قرار است کنترل به آنمی را نشانای همربعی که در وسط شکل زیر قرار دارد نماینده کنترل است. مربعی که به رنگ خاکستری است گوش

ه یا حذف کنید. حال برای چسباندن مربوط به کنترل را اضاف AnchorStyle توانید مقادیرها میبچسبد. شما به راحتی و با کلیک بر روی این مربع

 ن مانند شکل زیر خاکستری شود.آکنیم تا رنگ می دکمه مثال باال به سمت چپ فرم بر روی مربع سمت راست کلیک
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 ،دهیممی تغییر اندازه را در حالت عادی و در حالتی که فرم را گوشه راست فرم دهیم. اندازه فاصله دکمه ازمی برنامه را اجرا کرده و اندازه فرم را تغییر

 کنیم.می مقایسه

 

 

 را هم اضافه کنیم. Bottomحال اجازه بدهید که مقدار . کنید، این فاصله قبل و بعد از تغییر اندازه فرم یکسان استمی همانطور که مشاهده

 

گیرد. وقت آن رسیده که می کنترل فرم قرار ، کنترل همیشه در فاصله یکسانی از گوشه سمت راست و چپBottomو  Rightبا ترکیب دو مقدار 

مخالف مقدار  Leftافتد. به عنوان مثال مقدار می را اضافه کنیم و مشاهده کنیم که چه اتفاقی برای کنترل ،مقادیری را که مخالف همدیگر هستند

Right رد.است. انتضار ما این است که کنترل با فاصله یکسانی از سمت چپ و راست فرم قرار بگی 
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 برنامه را اجرا کرده و فرم را تغییر اندازه دهید.

 

 

گر خاصیت می اندازه دکمه در دو جهت مخالف هم تغییر کنترل را در چهار جهت مشخص کنیم اندازه دکمه به صورت افقی و عمودی  Anchorکند. ا

 کنترل رفتار متفاوتی از خود نشان ،قرار دهیم AnchorStyles.Noneرا برابر  Anchorکند. اما وقتی مقدار خاصیت می در همه جهات تغییر

 د.کنمی ر اندازه فرم و در جهت تغییر اندازه آن حرکتدهد. در این حالت وقتی کنترل فرم را تغییر اندازه دهیم، کنترل به اندازه نصف تغییمی

کند و می پیکسل به سمت راست حرکت 20دهیم، کنترل به اندازه  پیکسل و در جهت راست تغییر اندازه 800اگر فرم را به اندازه  به عنوان مثال،

پیکسل در  22پیکسل در جهت راست و  20پیکسل در جهت پایین تغییر اندازه دهیم، کنترل  20پیکسل در جهت راست و  800اگر فرم را به اندازه 

 کند.می جهت پایین حرکت

 Dockخاصیت 

از فرم یا کنترل در بر گیرنده آن بچسبانید. با استفاده از این روش ای هرل مورد نظرتان را به هر گوشدهد که کنتمی به شما اجازه Dockخاصیت 

 ارم جا به جبا تغییر اندازه فها لخورد و کنتر نمیمانند )یعنی ظاهر کلی فرم به هم می در هنگام تغییر اندازه فرم دست نخورده باقیها لکنتر 
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 در جدول زیر مقادیر موجود این نوع کند.می قبول System.Windows.Forms.DockStyle نوع ار شمارشی ازاین خاصیت یک مقدشوند(. می

 :اندشمارشی ذکر شده

 مقدار توضیح

 Bottom چسبد.می به قسمت پایین کنترلی که در آن قرار دارد ،کنترل

 Fill کند.می تمام کنترلی را که در آن قرار دارد را پر ،کنترل

 Left چسبد.می به قسمت چپ کنترلی که در آن قرار دارد ،کنترل

 Right چسبد.می به قسمت راست کنترلی که در آن قرار دارد ،کنترل

 Top چسبد.می کنترلی که در آن قرار دارد به قسمت باالی ،کنترل

 مختلف فرم بچسبانیم.های را به گوشه buttonحال اجازه دهید که یک کنترل 

 

 رویم.می Propertiesبرای این کار، کنترل را انتخاب کرده و به پنجره 

 

کنید یم شود که شما با استفاده از آن تعیینمی کنیم. شکلی به صورت زیر نمایش دادهمی را یافته و بر روی دکمه بازشوند آن کلیک Dockخاصیت 

 که کنترل موردنظر به کدام قسمت فرم بچسبد.
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های نحوه چسباندن کنترل به گوشه تأثیراستفاده کنید. اشکال زیر  DockStyle.Fillخواهید از مقدار می ین معناست که شمامربع مرکزی بد

 دهد:می مختلف را نشان

 

Bottom 

 

Top 

 

Left 
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Right 

 

Fill 

 گیرند.یم ر یا در کنار هم و یا بر روی یکدیگر قرارمورد نظهای لاگر بخواهید از یک مقدار شمارشی یکسان برای چندین کنترل استفاده کنید، کنتر 

 

 TabIndex خاصیت

مختلف فرم حرکت کنید. هر کنترل بصری در روی فرم دارای یک خصوصیت به نام های لتوانید در بین کنتر می TAB شما با استفاده از کلید

TabIndex  را در هنگام فشردن کلید آنهااست که ترتیب فعال شدن Tab خصوصیت، کند. بهتر است بعد از طراحی فرممی مشخص TabIndex 

مطمئن شوید. یک فرم با چهار جعبه متن  Tab در هنگام فشار دادن کلید آنهابصری فرم را بررسی کنید تا از ترتیب فعال شدن های لتمامی کنتر 

 .در نظر بگیرید

 

 : به صورت زیر است آنهاانها نا مرتب است و مقادیر  TabIndex فرض کنید خاصیت

TextBox  TabIndex  

txtFirstName 1 

txtLastName 4 

txtGender 3 

txtAge 2 
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شود. می ابتدا فعال ،است txtFirstName کنترل یعنی است،این خصوصیت  ازکمترین مقدار دارای کنترلی که ، کنیدمی هنگامی که برنامه را اجرا

 شود. یک کاربر با تجربه از خصوصیتمی فعال (چهارمین کنترل در شکل باال) txtAge کنترل با نامرا فشار دهید دومین  Tab اگر کلید

TabIndex عدی به درستی تشخیص دهد که کنترل ب تواندنمیکاربر  ،کند. اگر از این خصوصیت به درستی استفاده نشودمی به درستی استفاده

در فرم  هاTextBox از آنجایی که .بر روی فرم بستگی دارد آنهابه مکان قرار گیری ها لشدن کنتر کدام است. تعیین ترتیب فعال  ،شودمی که فعال

، دومی را 7اولی را برابر  TabIndex یعنی خاصیت ،از باال به پایین باشد آنهابهتر است که ترتیب فعال شدن  ،اندباال به صورت عمودی قرار گرفته

وجود دارد  Tab Order یک قابلیت جدید به نام Visual Studio 2017 جدید ویژوال استودیو مانندهای قرار دهیم. در نسخه …و 0برابر 

 : را تنظیم کنیدها لتوانید فقط با چند کلیک ساده ترتیب انتقال فوکوس بین کنتر می که به صورت زیر

 

 . Label مانند کنترل ،الزامی نیست ،که الزم نیست فوکوس بگیرند هاییکنترلتنظیم کردن این خصوصیت در 

 اضافه کردن منو به فرم

استفاده  با کند و در ویژوال استودیومی استفاده آنهاخورد. این نوار شامل دستورات مختلفی است که کاربر از می در اکثر برنامه به چشم ،نوار منو

 :ایمکشیدهرا از جعبه ابزار بر روی فرم  MenuStripرنامه اضافه کرد. در شکل زیر یک کنترل توان آن را به بمی MenuStripاز کنترل 
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MenuStrip  همانند کنترلTimer  غیر بصری بوده و در قسمت های لجزو کنترComponents Tray در زیر برخی از خواص پر کاربرد  گیرد.می قرار

MenuStrip :ذکر شده است 

 خاصیت توضیح

 Dock است Topآن فرض پیش مقدار کند که کنترل منو به کدام گوشه فرم بچسبد.می مشخص

 GripStyle دهد که مکان منو را تغییر دهید.می به شما اجازه

 Items گیرد.می اصلی را در بر منوهایکلکسیونی از 

 Stretch کند که کنترل منو در سرتاسر در برگیرنده خود کشیده شود.می تعیین

 استاندارد یمنوهااضافه کردن 

دهد. برای انجام این کار، مانند شکل زیر بر روی فلش می روشی را پیشنهاد MenuStripاستاندارد به های مویژوال استودیو برای اضافه کردن آیت

 ظاهر شود:ای هکلیک کرده تا صفح

 

 کلیک کنید: Insert Standard Itemsاز صفحه باز شده بروی گزینه 

 

 کند:می را مانند شکل زیر به منو اضافه آنهامربوط به  هاآیکونو ها با انجام این کار ویژوال استودیو به صورت خودکار گزینه
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 دلخواه یمنوهااضافه کردن 

ا ایجاد ی دلخواهی رمنو استودیوتوانید با استفاده از ابزارهای ویژوال می شما .به منوهای خاص نیاز نداشته باشید ممکن است در بعضی از شرایط

یک منو اضافه و عنوان آنرا  ،ک بر روی قسمتی که با فلش نشان داده شده استرا به فرم اضافه کرده و با کلی MenuStripابتدا یک کنترل  کنید.

 تایپ کنید.

 

به  .دیگری را اضافه نمایید منوهایتوانید می شود و شمامی به این نکته توجه نمایید که در هنگام تایپ عنوان منو جعبه دیگری در کنار آن ظاهر

 ایجاد کنید. MenuStripدر کنترل  File ،Edit ،Helpمنوهایی مانند  ،عنوان مثال

 

 برای اضافه کردن زیرمنو به آن ظاهر شود.ای هکلیک کرده تا جعب منوهابرای اضافه کردن زیر منو بر روی یکی از 
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 را تایپ کنید. (-)اکتر خط تیره برای ایجاد یک جدا کننده یک کار

 

 زیرمنوهای دیگری را تعریف نمایید، توانید برای هر زیر منو مانند شکل زیرمی همچنین شما

 

از  هست ToolStripSeparatorهمچنین نوع جدا کننده  هستند. ToolStripMenuItemکنید از نوع می هر کدام از منوهایی که اضافه

ToolStripSeparator  هر  شود.می مرتبط با هم استفاده منوهایفقط برای تقسیم بندیToolStripMenuItem به خاصیت Items  کنترل

MenuStrip  و هر زیر منو به خاصیتDropDownItems  ازToolStripMenuItem ویژوال استودیو به طور خودکار بر اساس  شود.می اضافه
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 ToolStripMenuItemدر زیر برخی از خواص  کند.می اختصاص آنهانامی به اید انتخاب کرده ToolStripMenuItemمتنی که برای هر یک از 

 کنید.می را مشاهده

 خاصیت توضیح

 Checked .تیک خورده است یا نهآیتم  کند که آیامی تعیین

 CheckOnClick .قابلیت تیک خوردن داشته باشد یا نهآیتم  کند کهمی تعیین

 CheckState .تیک داشته باشد یا نهآیتم  فرضپیش به طورکند که می تعیین

 DropDownItems .گیرندمی در این خاصیت قرارآیتم  زیر منوهای

 Enabled کند.می آیتم را فعال یا غیر فعال

 Image دهد.می اختصاصآیتم  عکسی را به

 ShortcutKeys کند.می را تعیینآیتم  کلید میانبر

 ShowShortcutKeys .نشان داده شود یا نهآیتم  کلید میانبر در کنار کند کهمی تعیین

 Text .کندمی را تعیینآیتم  عنوان

 ToolTipText .شودمی نمایش دادهاید متنی که برای این خاصیت تعیین کرده، دهیدمی قرارآیتم  وس را بر رویاوقتی که م

 منوهای تیک دار و غیر تیک دار

توانید منویی به شکل زیر می شما، به عنوان مثال دهد که قابل تیک خوردن باشد یا نه.می به هر منو این قابلیت را CheckOnClickخاصیت 

یک عالمت تیک در سمت آیتم  با کلیک بر روی هر قرار دهید. trueزیر منوهای آن را برابر  CheckOnClickبرای اینکار باید خاصیت  ایجاد کنید.

 شود.می نمایش دادهچپ آن 

 

 تیک داشته باشد یا خیر.آیتم  توانید تعیین کنید که یکمی CheckStateو  Checkedهای با استفاده از خاصیت

 میانبر به منو یدهایکلاضافه کرده 

 است.آیتم  در ابتدای نام &برای انجام این کار اضافه کرده کاراکتر  هراترین ساده
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کلید میانبر  xحرف  E&xitو در  Sحرف  ،Save&منوی زیر به عنوان مثال در  شود.می به عنوان کلید میانبر در نظر گرفته &حرف بعد از کاراکتر 

 نمایان Altدر زمان اجرا عالمت زیر خط با فشار دادن کلید  .شوندمی ر به صورت زیر خط دار نمایش دادهمیانب کلیدهایدر قسمت طراحی  است.

 را ابتدا فشار دهید. Altمیانبر باید کلید  کلیدهایاستفاده از این نوع  یبرا شود.می

 کلیدهایاز  Fileبرای استفاده از منوی  ،به عنوان مثال ( را فشار دهید.Alt +ترکیبی )کلید میانبر  کلیدهایبرای فعال کردن یک منو شما باید 

را انتخاب و در آیتم  یک استفاده نمایید. ShortcutKeysپیچیده تر باید از خاصیت میانبر  کلیدهایبرای ایجاد  استفاده کنید. Alt + Fترکیبی 

ای هبر روی فلش کوچکی که در کنار این خصوصیت قرار دارد کلیک کرده تا پنجر را پیدا کنید. ShortcutKeysخصوصیت  Propertiesپنجره 

 به شکل زیر نمایان شود.

 

شود که خاصیت می عنوان آن در صورتی در کنار منو )در سمت راست( نمایش داده، کنیدمی بهنگامی که یک کلید ترکیبی را انتخا

ShowShortcutKeys  را برابرtrue .قرار دهید 
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 منوهااضافه کردن آیکن به 

 انتخاب کنید. ،شود رامی یک تصویر کوچک که در سمت چپ آن نمایش دادهآیتم  توانید برای هر منومی شما

 

منبعی که عکس در  کلیک کنید. Propertiesدر پنجره  Imageبر روی دکمه کوچک کنار خاصیت . شودمی استفاده Imageبرای اینکار از خاصیت 

گر سایز عکس بیش از اندازه باشد آن قرار دارد را انتخاب و سپس مسیر آنرا مشخص نمایید. به صورت خودکار بر اساس مقدار خاصیت ، ا

ImageScaling کند.می اندازه آن تغییر 

 منوهااضافه کردن عمکلرد به 

خود  کدهایباید آیتم  برای اضافه کردن قابلیتی مشخص به منو افتد.می آن اتفاق Clickکنید رویداد می کلیکآیتم  هنگامی که بر روی یک منو

مورد نظر دوبار کلیک آیتم  در محیط طراحی بر روی منو، یتمآبرای اضافه کردن کنترل کننده رویداد کلیک به هر منو  را در این رویداد قرار دهیم.

توانید می، است trueآن برابر  CheckOnClickکه مقدار خاصیت  هاییآیتم برای منو کرده تا ویژوال استودیو به صورت خودکار آن را ایجاد کند.

مانند شکل زیر یک فرم دیگر ساخته و یک کنترل منو به آن اضافه  را استفاده کنید. آنها CheckStateChangeو  CheckedChange رویدادهایاز 

 کنید.
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زیر را در  کدهایسپس  که همان کلیک است را تولید کند.فرض پیش دوبار کلیک کنید تا ویژوال استودیو کنترل کننده رویداد Exitآیتم  بر روی

 دهید.آن قرار 

private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Application.Exit(); 
} 

 بندد.می به سادگی برنامه را Applicationاز کالس  ()Exitمتد استاتیک 

 ساخت نوار ابزار

باشد. مانند منو، نوار ابزار هم در تعداد زیادی از نرم افزارهای مشهور مانند می و اجزای مفیدی برای راحتی کار کاربرها نوار ابزار شامل دکمه

Microsoft Office 2003 خورد. در زیر نوار ابزار می به چشمMicrosoft Office 2003 کنید:می را مشاهده 

 

 ToolStripکنترل 

عمودی که در های از نقطه چین ToolStripگیرند. برای جا به جا کردن کنترل می قرار ToolStripو اجزای یک نوار ابزار در داخل کنترل ها دکمه

 :اندتوضیح داده شده ToolStripدر زیر برخی از خواص مهم کنترل  شود.می استفاده ،سمت چپ آن قرار دارند

 خصوصیت توضیح

گیرند که این می فضای کافی برای نمایش ندارند در یک قسمت مخفی قرار Toolstripکه داخل کنترل  هاییآیتم

 گیرد.می یک دکمه در دسترس قرار بافضا 
CanOverflow 

 GripStyle .نمایش داده شود یا خیر Toolstripجابه جایی  یدستگیره که کندمی تعیین

 Items .گیرندمی خصوصیت قراردهید در داخل این می قرار Toolstripکه در کنترل  هاییآیتم

 LayoutStyle .کندمی را تعیینها منمایش آیت ینحوه

 ShowItemToolTips .نمایش داده شود یا نهآیتم  برای tool tipکند می تعیین

 Stretch .کندمی را تعیین ToolStripPanelجهت نمایش 
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 استاندارد به نوار ابزارهای ماضافه کردن آیت

، Saveنند ما هاییدکمهاستاندارد که شامل های مآیت وال استودیو چگونه به طور خودکارایجاد یک نوار ابزار دلخواه، اجازه دهید ببینیم که ویژقبل از 

Open ،Copy  وPaste کند. یک برنامه ویندوزی جدید ایجاد کرده و نام آنرا می را ایجاد باشندمیToolBarDemo .از قسمت  بگذاریدToolBox 

 را بر روی فرم قرار دهید. ToolStripیک کنترل 

 

 به شکل زیر نمایش داده شود:ای هکلیک کرده تا پنجر ToolStripبر روی فلش کوچک واقع در سمت راست کنترل 

 

استاندارد را به صورت زیر  هایکلیک کرده تا ویژوال استودیو به طور خودکار دکمه Insert Standard Itemsدر پنجره باز شده بر روی گزینه 

 ایجاد کند:
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 Itemsخاصیت 

توان در داخل کنترل می راها مگیرند. انواع مختلفی از آیتمی در داخل این خصوصیت قرار ،کنیدمی اضافه ToolStripکه داخل ی یهالکنتر 

ToolStrip  از کالس  آنهاقرار داد و همگیToolStripItem کنند.می ارث بری 

 نوع آیتم توضیح

توان عملیات مختلفی را اجرا میآیتم  . با کلیک بر روی ایننمایش دهنده یک دکمه هست کهآیتم  یک

 کرد.
ToolStripButton 

توان برای نمایش عکس هم میآیتم  از این که نمایش دهنده یک متن غیر قابل تغییر است.آیتم  یک

 .استفاده کرد
ToolStripLabel 

با کلیک بر روی این دکمه یک  دهنده دکمه و فلش رو به پایین در کنار آن است.که نمایش آیتم  یک

 را انجام دهد.ای هتواند عملیات جداگانمی دکمه خود شود.می منوی باز شونده نمایش داده
ToolStripSplitButton 

 ،دهدمی نمایشنیز یک دکمه با فلش رو به پایین را آیتم  این، ToolStripSplitButtonآیتم  مانند

 دهد.می منو را نمایش صرفا  دهد و نمیدکمه کار خاصی را انجام آیتم  ولی در این
ToolStripDropDownButton 

 ToolStripComboBox دهد.می یک کامبو باکس را نمایشآیتم  این

 ToolStripProgressBar .کندمی اضافه ToolStripیک نوار پیشرفت به کنترل 

 ToolStripSeparator دهد.می افقی یا عمودی را نمایش یک جدا کننده

 ToolStripTextBox دهد.می را نمایش TextBoxیک کنترل 

 باال توضیح داده شده است. هایآیتماستفاده از  ینحوه ادامهدر 
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 ToolStripButtonآیتم 

آن همچون یک دکمه  Clickکنید رویداد می کلیکآیتم  که بر روی اینبینید. زمانی می ی است که شما در یک نوار ابزارآیتمترین رایجآیتم  این

گر شما کنترل  ToolStripافتد. کنترل می معمولی اتفاق را انتخاب  ToolStripقبلی را حذف و یک نمونه جدید از آن را روی فرم خود قرار دهید. ا

نترل اضافه توانید به کمی که هاییآیتم لیستی از ،با کلیک بر روی این آیکن شود.می نمایان یک آیکن با فلش کوچک رو پایین در کنار آن، ،کنید

 شود.می نمایش داده، کنید

 

 اضافه شود. ToolStripبه  ToolStripButtonکلیک کنید تا یک کنترل  Buttonبر روی 

 

رفته و عکس دلخواه  Propertiesاز پنجره  Imageکند. برای تغییر دادن این آیکن به خاصیت می استفادهفرض پیش این کنترل از یک آیکن

بر روی دکمه دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد کلیک آن به طور خودکار توسط ویژوال استودیو ، در قسمت طراحی فرم خود را انتخاب کنید.

 ایجاد شود. کد زیر را به کنترل کننده رویداد اضافه کنید:

MessageBox.Show("Button was clicked!"); 

دهند یم کدهایی که وظیفه خاصی را انجام، شود هنگامی که بر روی دکمه کلیک کنید یک پیغام ساده نمایش داده شود. در واقعمی کد باال باعث

 دهید.می در این رویداد قرار. مانند تغییر استایل فونت جعبه متن و..
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 ToolStripLabelآیتم 

دهد که یک آیکن کوچک می همچنین به شما اجازه. کندمی اضافه ToolStripهد که یک متن غیر قابل تغییر را به دمی به شما اجازهآیتم  این

 را انتخاب کنید. Label بر روی آیکن کوچک کلیک کرده و سپس، ToolStripLabelرا در کنار آن نمایش دهید. برای اضافه کردن یک 

 

 آن برای تغییر عنوان آن استفاده کنید. Textتوانید از خاصیت می، را اضافه کردیدآیتم  هنگامی که این

 

 توان یک عکس را در کنار آن نمایش دادمی Imageبا استفاده از خاصیت 
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 ToolStripSplitButtonآیتم 

ن قرار دارد که با کلیک بر روی آ به عالوه اینکه یک فلش رو به پایین در کنار آن. دهدمی یک دکمه که قابل کلیک کردن است را نمایشآیتم  این

در نوار ابزار  Add New Itemدکمه ، یک نمونه از این آیتم. شودمی نمایان ،یک منوی باز شونده شامل دستوراتی که مرتبط با دکمه هستند

Visual Studio .است 

 

کردن کنترل  . برای اضافهشودمی نمایان ،به جای منو Add New Item یپنجره ،کنیدمی هنگامی که بر روی دکمه اصلی کلیک

ToolStripSplitButton  بر رویnew item  د ToolStrip کلیک کرده و SplitButton کنید. را انتخاب 

 

 بر روی فلش کوچک کنار آن کلیک کنید و لیست منوها را بنویسید.، برای اضافه کردن منو به این کنترل

 

ترل کننده که کن، ، انجام دهند. به این نکته توجه فرماییدآنهاتوانند عملیات مختلفی را هنگام کلیک بر روی می مرتبط با آنهای مدکمه و منو آیت

توانید برای این کنترل آیکن کوچکی می ،ToolStripButtonهمانند کنترل . رویداد دکمه با کنترل کننده منوهای زیر مجموعه آن متفاوت است

 تعیین کنید. Imageرا با استفاده از خاصیت 
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 ToolStripDropDownButtonآیتم 

یک منوی بازشونده نمایش  ،کنیدمی از این جهت که هنگامی که بر روی آن کلیک، است ToolStripSplitButtonآیتم  بسیار شبیه بهآیتم  این

کنید تنها منو را می می که بر روی آن کلیکو هنگا، یک تصویر ساده است DropDownButtonاین است که  آنهاتنها تفاوت بین . شودمی داده

 DropDownButtonدر لیست بازشونده بر روی آیتم  فقط نمایش منو است. برای اضافه کردن این DropDownButtonدهد. پس هدف می نمایش

 کلیک کنید.

 

برای ها لوانید به روش مشابه با سایر کنتر تمی است. همچنین ToolStripSplitButtonشبیه به کنترل آیتم  این بهشیوه اضافه کردن منو 

 یک آیکن کوچک انتخاب کنید.آیتم  این

 ToolStripComboBox آیتم

است. برای اضافه کردن  ComboBoxشبیه به کنترل آیتم  اضافه کنید. این ToolStripدهد که یک کامبو باکس را به می به شما اجازهآیتم  این

 استفاده کنید. SelectedIndexChangedتوانید از رویداد می همچنین استفاده کنید. Itemsبه این کنترل از خاصیت  هاییبخش

 

 داخل آن نمایش داده شده است.آیتم  یک کامبو باکس با تعدادی ،در شکل زیر
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 Propertiesدر پنجره  رویدادهابه قسمت  SelectedIndexChangedپس برای استفاده از رویداد ، رویداد پیش فرض این کنترل کلیک است

 رفته و بر روی قسمت جلوی نام این رویداد دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد آن به صورت خودکار برای شما نوشته شود.

 ToolStripTextBoxآیتم 

است که هنگام تغییر آن رویداد  Textاست و خاصیت بسیار مهم آن  TextBoxنمایانگر یک جعبه متن است. این کنترل شبیه به کنترل آیتم  این

TextChanged افتد.می اتفاق 

 

گرآیتم  اینفرض پیش به این نکته توجه کنید که رویداد  Propertiesجره به پن ،خواهید یک کنترل کننده رویداد به آن اضافه کنیدمی کلیک است. ا

 را پیدا و بر روی آن دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد آن اضافه شود. TextChangedیداد رو، رفته و در قسمت رویدادها

 ToolStripSeparatorآیتم 

 مرتبط با هم است.های ، به قسمتهاآیتم جدا کردنآیتم  تنها هدف این



   
 

 فصل دوم : ویندوز فرم 123
 

 

 کند.می مختلفی تقسیمهای را به قسمت ToolStripکنترل آیتم  این، بینیدمی همانطور که در شکل باال

 ToolStripProgressBarآیتم 

شود. یم ر نیاز به صبر کردن دارد استفادهحذف کردن یا هر عملیاتی که کارب، از این کنترل برای نمایش روند پیشرفت یک عملیات مانند ذخیره کردن

این کنترل کاربر ممکن است تصور کند که برنامه قفل کرده یا  بدون وجود شود.می یک نوار پیشرفت به کاربر نمایش دادهآیتم  با استفاده از این

 کند.نمیکار 

 

تعیین کننده وضعیت جاری نوار پیشرفت است و  Value. خاصیت Valueو  Step از اندعبارت ToolStripProgressBarدو خاصیت مهم 

  اضافه شود. Valueاصیت چه مقدار به خ ()PerformStepکند که با فراخوانی متد می تعیین Stepخاصیت 

جعبه ابزار بر روی فرم قرار دهید. مقدار خاصیت  Componentsاز قسمت  Timerقرار داده و یک کنترل  1مقدار این خاصیت را برابر ، به عنوان مثال

Enabled  تایمر را بهtrue  تغییر داده و بر روی آن دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویدادTick .سپس کد زیر را درون آن قرار دهید: ایجاد شود 

toolStripProgressBar1.PerformStep(); 

کنترل  valueمقدار خاصیت  تایمر است( interval)این مقدار برابر خاصیت  میلی ثانیه یک بار 722شود هر می کد باال باعث 

ToolStripProgressBar  که برابر خاصیت(Step است) ش یابد. برنامه را اجرا و نتیجه رامشاهده کنید.یک واحد افزای  
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 ToolStripهای میتآبه  ToolTipاضافه کردن 

به این . شودمی نمایانآیتم  وس بر رویامشخص کننده متنی است که هنگام قرار دادن م ،است که ToolTipTextدارای خاصیتی به نام آیتم  هر

 تغییر دهید. trueرا به  ToolStripکنترل  ShowItemToolTipsنکته توجه کنید که ابتدا مقدار خاصیت 

 

 Overflowو  CanOverflowهای استفاده از خاصیت

بعدی های مبرای آیت دیگربعدی چه اتفاقی افتد؟ به عبارت های ماضافه کنید برای آیت ToolStripبه کنترل آیتم  هنگامی که شما تعداد زیادی

شود که هنگامی که فضای کافی در می است. این کار سبب trueبرابر  CanOverflowمقدار خاصیت فرض پیش طوربه  فضای کافی وجود ندارد.

 .قرار گیرند ،در منوی مخفی که با یک دکمه کوچک در دسترس استها میتآ ،وجود ندارد ToolStipکنترل 
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شود که حتی زمانی که فضای کافی در کنترل می . این کار سببقرار دهید Alwaysرا برابر آیتم  از هر Overflowتوانید مقدار خاصیت می همچنین

 در منوی مخفی قرار گیرد.آیتم  وجود داشته باشد

 

 

 ToolStripContainerکنترل 

انید تومی شود.می به عنوان یک دربرگیرنده برای نوار ابزارها استفاده (System.Windows.Forms.ToolStripContainer)این کنترل از 

 ToolStripهای لاست که کنتر  ToolStripPanelاین کنترل متشکل از تعدادی  آرایش و مکان نوار ابزارها را داخل این کنترل تعیین کنید.

 وجود دارد. ToolStripContainerپنل در هر طرف  چهار، فرضپیش به طور گیرند.می قرار آنهامختلف داخل 

 

 مهم کنترل توضیح داده شده است.های در زیر تعدادی از خصوصیت

 خاصیت توضیح

 BottomToolStripPanel .گرداندمی پایینی را بر ToolStripPanelکنترل 

 BottomToolStripPanelVisible .پایینی نمایش داده شود یا نه ToolStripPanelکند که می تعیین

 ContentPanel .گرداندمی پنل مرکزی کنترل را بر



   
   

 

121 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
ToolStripPanel گرداندمی سمت چپ را بر. LeftToolStripPanel 

 LeftToolStripPanelVisible .چپ نمایش داده شود یا نه ToolStripPanelکند که می تعیین

 RightToolStripPanel .گرداندمی سمت راست را بر ToolStripPanelکنترل 

 RightToolStripPanelVisible .سمت راست نمایش داده شود یا نه ToolStripPanelکند که می مشخص

 TopToolStripPanel .گرداندمی باالیی را بر ToolStripPanelکنترل 

 TopToolStripPanelVisible .باالیی نمایش داده شود یا نه ToolStripPanelکند که می مشخص

ایجاد کنید و نام آن را  Windows Forms Applicationیک پروژه  اجازه دهید در عمل از این کنترل استفاده کنیم.

ToolStripContainerDemo .یک  بگذاریدToolStripContainer  از قسمتToolBox مقدار خاصیت  .بر روی فرم قرار دهیدDock  کنترل

 قرار دهید. Fillرا برابر 

 

مختلفی را در داخل این پنل قرار  هایToolStrip توانیدمی شما شود.می باالیی نمایش داده ToolStripPanelفقط فرض پیش در حالت

به عنوان مثال با کلیک بر روی فلش سمت چپ یک  مختلفی را اضافه کنید.های لدهند که پنمی کناری به شما این امکان راهای فلش دهید.

ToolStripPanel توانید می شود کهمی جدید ایجادToolStripدر آن قرار دهید.مختلفی را  های 
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 اضافه کنیم. ToolStripButtonsسه  آنهاهمچنین به هر کدام از  را در پنل باالیی قرار دهیم. ToolStripاجازه دهید دو 

 

ز همچنین سای گیرد.می کنترل جدید در زیر یا جلوی کنترل قبلی قرار، کنیدمی جدید اضافه ToolStripبه این نکته توجه کنید که هنگامی که یک 

با کلیک کردن یا کشیدن دستگیره  ها را مشاهده کنید.ربرنامه را اجرا و نوار ابزا کند.می به طور خودکار تغییر هاToolStripپنل برای جای دادن 

 ToolStripاالی اولین را به ب ToolStripتوانید دومین می به عنوان مثال توان مکان یا آرایش آن را تغییر داد.می ،ToolStripجابه جایی هر 

 کشیده تا در کنار آن قرار گیرد.

 

گر این ناحیه خالی باشد در زمان  .ایمکردهاضافه  ToolStripContainerبه ناحیه سمت چپ  ToolStripPanelکنیم که یک می یاد آوری ا

 را مانند شکل زیر در آن قرار دهید. ToolStripتوانید یه کنترل می ولی شما اجرا مخفی است.
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ن را برابر آ Stretchمقدار خاصیت  ،تمامی سطر یا ستون را اشغال کند ToolStripخواهید که کنترل می اگر به قسمت طراحی فرم برگردید.

true .قرار دهید 

 

 قرار دهید. Hidden آنرا برابر GripStyleباید خاصیت  ToolStripبرای غیر فعال کردن امکان تغییر مکان 

 

روی دکمه کوچک ، را انتخاب ToolStripContainerبرای این کار  که نیاز ندارید را غیر فعال کنید. هایToolStripPanelsتوانید می همچنین

 پنل هایی که نیاز ندارید را بر دارید. تیک نمایان شود. Smart Taskباال سمت راست آن کلیک کنید تا پنجره 

 

 ایهمحاور کادرهای

 اشند.بمی هستند که دارای وظایف مشخصی مانند ذخیره یا باز کردن یک فایل، انتخاب یک رنگ و یا چاپ یک سند هاییپنجرهای هکادرهای محاور

 ا انجام دهید.امور خاصی رای هدهند با فراخوانی کادرهای محاورمی باشد که به شما اجازهای میهمحاور هاییکنترلفریم ورک دارای نت دات

 سفارشی کرد.ها لخواص این کنتر  توان با استفاده ازمی راای هکادرهای محاور
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 انتخاب رنگای هکادر محاور

 

 هاپوشهجستجوی ای هکادر محاور

 

 انتخاب سبک فونتای هکادر محاور
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 هافایلذخیره ای هکادر محاور

 

 هافایلباز کردن ای هکادر محاور

های در تمام برنامه معموال  تحت ویندوز استانداردتری ایجاد کنید. این کادرها های برنامهای هاین کادرهای محاور توانید با استفاده ازمی بنابراین

های سعک مختلف ویندوز متفاوت است.های در نسخهای هبه این نکته توجه کنید که ظاهر کادرهای محاور گیرند.می ویندوزی مورد استفاده قرار

 دهد.می نشان 1باال ظاهر این کادرها را در ویندوز 

 ColorDialog کنترل

به عنوان مثال وقتی بخواهید رنگ یک فونت یا رنگ  شود که شما بخواهید یک رنگ انتخاب کنید.می وقتی استفاده ColorDialogاز کنترل 

 کنید.توانید از این کنترل استفاده می ،پس زمینه فرم را تغییر دهید
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 در زیر ذکر شده است. ColorDialogبرخی خواص مفید کنترل 

 خاصیت خاصیت

 AllowFullOpen .تواند یک رنگ سفارشی انتخاب کند یا نهمی کند که آیا کاربرمی مشخص

 Color گرداند.می کند را برمی رنگی که کاربر انتخاب

 CustomColors دهد.می که کاربر انتخاب کرده است را نشان هاییرنگکلکسیونی از 

تعداد  Define Custom Colorsتوانید با کیلک بر روی دکمه می شما از پیش تعریف شده تشکیل شده است.های از رنگ ColorDialogپنجره 

، Hueهای توانید از گزینهمی همچنین انتخاب نمایید. ،به طوری که در پنجره ظاهر شده هر رنگی که دوست دارید را ،بیشتری رنگ مشاهده کنید

Sat ،Lum  و همچنینRGB .یم به شما اجازه تنظ ،اه رنگی که در سمت راست پنجره اصلی قرار داردیفلش س برای انتخاب رنگ مورد نظر استفاده کرد

های برای استفاده Custom Colorsنظرتان را به پالت رنگ مورد  Add Custom Colorsبا استفاده از دکمه . دهدمی شفافیت یک رنگ خاص را

 کنیم:می یک فرم ساده به صورت زیر ایجاد ColorDialogای هبرای نشان دادن عملکرد کادر محاور بعدی اضافه نمایید.
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 شود.می این کنترل به قسمت پایینی بخش طراحی اضافه ،کنیدمی همانطور که مشاهده کنیم.می به فرم اضافه ColorDialogیک کنترل 

 

دوبار کلیک کنید و یک  Button بر روی کنترل بروید. Propertiesکلیک کرده و به پنجره  آنبر روی  ColorDialogبرای تغییر خواص کنترل 

 رویداد بنویسید: کد زیر را برای کنترل کننده آن ایجاد نمایید. Clickکنترل کننده رویداد برای رویداد 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DialogResult result = colorDialog1.ShowDialog(); 
 
    if (result == DialogResult.OK) 
    { 
        this.BackColor = colorDialog1.Color; 
    } 
} 

این متد باعث ظاهر شدن کادر  کند.می را فراخوانی ColorDialog مربوط به نوع شمارشی ()ShowDialog( متد استاتیک 0خط اول )خط 

 System.Windows.Forms.DialogResultاین متد همچنین یک مقدار  تواند یک رنگ را انتخاب کند.می در نتیجه کاربر .شودای میهمحاور

 .Cancelکلیک کرده است یا دکمه  OKوی دکمه دهد آیا کاربر بر رمی گرداند که نشانمی بر

 شود.می کنترل ذخیره Colorشود و رنگی که کاربر انتخاب کرده در خاصیت می را بزند کادر بسته OKاگر کاربر بر روی یک رنگ کلیک کرده و دکمه 

 ،توسط کاربر فشار داده شود OKصورتی که دکمه در  کلیک کرده است. OKتوان تشخیص داد که کاربر بر روی دکمه می resultبا آزمایش مقدار 

 انتخاب شده است. Colorآید که توسط کاربر در خاصیت می رنگ پس زمینه فرم به رنگی در
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که کنید می مشاهده کلیک کنید. okیک رنگ را انتخاب کرده و بر روی  باز شود.ای هبرنامه را اجرا کرده و بر روی دکمه کلیک کنید تا کادر محاور

 کند.می تغییراید رنگ فرم به رنگی که شما انتخاب کرده

 FontDialog کنترل

 شود.می کنترلی است که از آن برای انتخاب انواع مختلف فونت و خواص وابسته به فونت استفاده FontDialogکنترل 

 

ر یک پیش نمایش از تغییرات توانید قبل از اعمال تغییمی ینهمچن توانید نوع، اندازه و رنگ فونت را تغییر دهید.می FontDialogبا استفاده از 

 برخی از خواص مفید این کنترل در جدول زیر آمده است. را مشاهده نمایید.

 خاصیت توضیح

 Color .دهدمی رنگ انتخاب شده توسط کاربر را نشان

 Font رود.می برای تعیین نوع فونت به کار

 MaxSize کند.می حداکثر اندازه فونت را مشخص
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 MinSize کند.می حداقل اندازه فونت را مشخص

 ShowApply .باشد یا نه Applyشامل دکمه ای هدهد که آیا کادر محاورمی نشان

 ShowColor .دارای کادری برای انتخاب رنگ باشد یا نهای هدهد که آیا کادر محاورمی نشان

 ShowEffects .دارای کادری برای زیر خط دار کردن فونت باشد یا نهای هدهد که آیا کادر محاورمی نشان

برای اینکه به کاربر اجازه  باشد.می مخفیفرض پیش در حالت FontDialogای هبه این نکته توجه کنید که بخش انتخاب رنگ در کادر محاور

را به کادر  Applyاجازه اضافه کردن دکمه  ShowApplyخاصیت  کنید. trueبرابر  را ShowColorمقدار خاصیت  ،انتخاب رنگ بدهید

FontDialog در این صورت شما با اجرای رویداد  دهد.میApply ای هبدون اینکه کادر محاور ،دهیدمی تغییرات را بر روی فونت مورد نظر انجام

 ه به فرم زیر ایجاد کنید.یک فرم شبی. به مثال ساده زیر در مورد استفاده از این کنترل توجه کنید. بسته شود

 

از  کشیم.می را برروی فرم FontDialogکنترل  تغییر دهیم. Fontdilogرا با استفاده از کنترل  textboxخواهیم فونت داخل کنترل می ما

نترل ک کلیک کنید و دربر روی دکمه دوبار  گیرد.می یک کنترل غیر بصری است در قسمت پایینی بخش طراحی قرار FontDialogآنجاییکه کنترل 

 کننده رویداد ایجاد شده کد زیر را وارد کنید.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DialogResult result = fontDialog1.ShowDialog(); 
 
    if (result == DialogResult.OK) 
    { 
        textBox1.Font = fontDialog1.Font; 
    } 
} 

تواند می کاربر اکنون کنیم.می ( را فراخوانی(FontDialogاین کنترل  ()ShowDialogبه کاربر ابتدا متد استاتیک ای هبرای نشان داده کادر محاور

کنیم که آیا کاربر می تست ()ShowDialogمقدار برگشتی از متد  با استفاده از را فشار دهد. OKمختلفی را انتخاب کند و سپس دکمه های فونت

 تغییر خواهد کرد. textboxرا فشار داده باشد فونت داخل کنترل  OKاگر کاربر دکمه  را فشار داده است یا نه. OKدکمه 
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باز شود و سپس یک فونت را به  Font Dialogبر روی دکمه کلیک کنید تا پنجره  بنویسید. textboxبرنامه را اجرا کرده و یک متن را در داخل 

 تغییر کند. textboxکلیک کنید تا فونت  OKدر نهایت بر روی دکمه  دلخواه انتخاب کنید.

 FolderBrowserDialogکنترل 

این کنترل از یک نمایش درختی  اخل سیستم بگردید.دهد که به دنبال یک فایل یا پوشه در دمی به شما اجازه FolderBrowserDialogکنترل 

ر روی توانید با کلیک بمی دهد.می دسکتاپ و محتویات آن را نمایشفرض پیش کند. مرورگر این کنترل در حالتمی استفادهها برای نمایش پوشه

 توانمی شکل زیر(. همچنین) یافتدست  آنهاهای لفای وها دسک تاپ قرار دارد به زیرپوشههای فلش کوچکی که در کنار هر کدام از زیر مجموعه

 ایجاد کرد. Make New Folderیک پوشه جدید در داخل پوشه انتخاب شده با استفاده از دکمه 

 

 آمده است. FolderBrowserDialogدر زیر برخی از خواص مفید کنترل 

 خاصیت توضیح

 Description اضافه کنید FolderBrowserDialogدهد که یک متن توضیحی به باالی نمایش درختی می به شما اجازه

 RootFolder دسکتاپ، پوشه اصلی و بقیه زیر پوشه. مثال   دهد.می یک پوشه را به عنوان پوشه اصلی کنترل نمایش

 SelectedPath پوشه یا مسیری که کاربر انتخاب کرده است.

 Make New Folder. ShowNewFolderButtonمخفی کردن دکمه نشان دادن یا 

 کنترل اضافه کنید.ای هدهد که یک توضیح به قسمت باالی نمایش درختی کادر محاورمی به شما اجازه Descriptionخاصیت 
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 RootFolderتوانید از خاصیت می باشند(زیر مجموعه آن ها خواهید از دسک تاپ به عنوان ریشه اصلی استفاده نمایید )و بقیه پوشهنمیاگر 

کناری آن کلیک کنید. در این صورت مسیرهای  drop downرا یافته و بر روی دکمه  RootFolderخاصیت  propertiesاستفاده نمایید. در پنجره 

 شود.می را انتخاب کنید به شما نمایش داده آنهاتوانید می کهای هاز پیش تعریف شد

 

هیم خوامی شود.می توان پوشه یا مسیر انتخاب شده را بدست آورد. مسیر به عنوان یک رشته برگرداندهمی SelectedPathبا استفاده از خاصیت 

دهد که می به کاربر اجازه ایمگرفتهکه به عنوان مثال در نظر ای برنامه را به شما نشان دهیم. FolderBrowserDialogبا یک مثال کارکرد کنترل 

( نمایش دهد. محتویات پوشه هم در داخل یک لیست باکس text boxن را در داخل جعبه متن )آیک پوشه را انتخاب کرده و سپس مسیر 

 را در داخل آن قرار دهید. listboxو  button ،text boxهای لیک فرم جدید مانند شکل زیر ایجاد کنید. و کنتر  شوند.می فهرست
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کنید که کنترل در قسمت پایینی محیط طراحی می را اضافه کنید. مشاهده FolderBrowserDialogکنترل  Toolboxواقع در  Dialogsاز گروه 

 دو بار کلیک کرده و در داخل کنترل کننده رویداد آن کد زیر را بنویسید. Browseبر روی دکمه  گیرد.می قرار

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DialogResult result = folderBrowserDialog1.ShowDialog(); 
 
    if (result == DialogResult.OK) 
    { 
        //Show the path using the text box 
        textBox1.Text = folderBrowserDialog1.SelectedPath; 
 
        //Obtain information about the path 
        DirectoryInfo selectedPath = new DirectoryInfo(textBox1.Text); 
 
        //Clear the list box first  
        listBox1.Items.Clear(); 
 
        //Check if there are directories then add a label 
        if (selectedPath.GetDirectories().Length > 0) 
            listBox1.Items.Add("== Directories =="); 
 
        //Show all the directories using the ListBox control 
        foreach (DirectoryInfo dir in selectedPath.GetDirectories()) 
        { 
            //Show only the name of the directory 
            listBox1.Items.Add(dir.Name); 
        } 
 
        //Check if there are files then add a label 
        if (selectedPath.GetFiles().Length > 0) 
            listBox1.Items.Add("== Files =="); 
 
        //Show all the directories using the ListBox control 
        foreach (FileInfo file in selectedPath.GetFiles()) 
        { 
            listBox1.Items.Add(file.Name); 
        } 
    } 
} 

 را وارد کنیم: System.IOاین نکته فراموش نشود که الزم است در باالی کد فضای نام 
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using System.IO; 

تواند یک پوشه را انتخاب کرده و می کنیم. حال کاربرمی را فراخوانی FolderBrowserDialog کنترل ()ShowDialogابتدا با استفاده از متد 

توانید یک مقدار را به وسیله متد می را زده است یا نه. برای تشخیص اینکار OKتوانید تست کنید که آیا کاربر دکمه می را بزند. OKدکمه 

ShowDialog()  اگر کاربر دکمه  (.2برگشت دهید )خطOK و در داخل جعبه متن نمایش داده شود.اسپس مسیر انتخاب شده توسط  ،را فشار داد 

DirectoryInfo selectedPath = new DirectoryInfo(textBox1.Text); 

در داخل فضای نام  DirectoryInfoشیء  کند.می ایجاد DirectoryInfoاز شیء  توسط کاربر یک این خط با استفاده از مسیر انتخاب شده

System.IO چون با انتخاب  مسیر پوشه انتخاب شده کجاست و محتویات آن چیست. ،کنند کهمی قرار دارد و شامل خواصی است که مشخص

 .لیست باکس پاک شود ،جدیدهای مالزم است برای ورود آیت ،شوندمی رستآن در داخل لیست باکس فههای یک مسیر یا پوشه زیر مجموعه

 دهیم.می این کار را با استفاده از کد زیر انجام

if (selectedPath.GetDirectories().Length > 0) 
listBox1.Items.Add("== Directories =="); 
 
foreach (DirectoryInfo dir in selectedPath.GetDirectories()) 
{ 
   listBox1.Items.Add(dir.Name); 
} 

کالس  Lengthدیگری وجود دارند یا نه؟ این کار را با استفاده از خاصیت های کنیم که آیا در داخل پوشه انتخاب شده پوشهمی سپس چک

DirectoryInfo  و برگرداندن مقدار بوسیله فراخوانی متدGetDirectories() دهیم. اگر وجود داشت یک کنترل می انجامLable  ایجاد

، پوشه جاری هایپوشههمه زیر  ()GetDirectoriesو متد  foreachبا استفاده از یک حلقه  کنیم.می کرده و آن را به لیست باکس مان اضافه

 کنیم.می را به لیست باکس اضافهها شماریم. سپس نام هر یک از زیر پوشهمی را

//Check if there are files then add a label 
if (selectedPath.GetFiles().Length > 0) 
    listBox1.Items.Add("== Files =="); 
 
//Show all the directories using the ListBox control 
foreach (FileInfo file in selectedPath.GetFiles()) 
{ 
    listBox1.Items.Add(file.Name); 
} 

اشیاء  و ()GetFilesکنیم. اما در اینجا ما از متد می داخل یک پوشه انتخاب شده استفادههای لاز تکنیک مشابهی برای نوشتن نام همه فای

پوشه حال برنامه را اجرا کرده و یک . شامل اطالعات خاصی درباره یک فایل مشخص است FileInfoشیء  کنیم.می استفاده FileInfoکالس 

 را که در داخل پوشه انتخاب شده وجود دارند را به شما نشان دهد. هاییپوشهکلیک کرده تا برنامه،  OKکنیم. بر روی دکمه می انتخاب
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 OpenFileDialogکنترل 

محتویات رده و را انتخاب ک( یک فایل متنی مثال  )دهید که یک فایل می به شما اجازه System.Windows.Forms.OpenFileDialogکنترل 

توانید نام یک فایل را در مسیر جاری یا می شما دهد.می سیستم را موجود بر روی یهال. این دیالوگ به شما امکان پیمایش فایآن را بخوانید

 بنویسید. ،و پایین پنجره قرار دارد File Nameاینکه مسیر کامل آن را در جعبه متنی که در جلوی متن 

 

 مهم این کنترل توضیح داده شده است.های لیستی از خاصیتدر جدول زیر 

 خاصیت توضیح

افه کند یک پسوند به طور خودکار به آن اضمی کند که هنگامی که کاربر نام یک فایل بدون پسوند را تایپمی تعیین

 شود یا نه؟
AddExtention 

اخطار به او نمایش داده شود  یپنجرهنویسد یک می کند زمانی که کاربر نام یک فایل را که وجود نداردمی تعیین

 یا نه
CheckFileExists 

 CheckPathExists اخطار به او نمایش داده شود یا نه یپنجرهنویسد یک می کند زمانی که کاربر مسیری که وجود ندارد رامی تعیین

 DefaultExt شود.می ودکار به آخر فایل اضافه. زمانی که کاربر نام فایل را بدون پسوند بنویسد به طور خفرضپیش پسوند

 FileName فایلی که توسط کاربر انتخاب شده است.

 FileNames شود.می که توسط کاربر انتخابها لاز فایای همجموع

 Filter نید.تواند انتخاب کند را مشخص کمی ( که کاربرپسوندهایی) هاییفایلتوانید لیست می با استفاده از این خاصیت

ه توانید تعیین کنید که کدام پسوند بمی با استفاده از این خصوصیت، اگر پسوندهای متفاوتی در دسترس باشد

 هنگام باز شدن پنجره نمایش داده شود.فرض پیش طور
FilterIndex 
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 InitialDirectory کند.می دایرکتوری پیشفرضی که هنگام نمایش پنجره در آن قرار داریم را تعیین

 Multiselect کند که امکان انتخاب چندین فایل توسط کاربر وجود دارد یا نه.می تعیین

 Title کند.می عنوان پنجره را تعیین

مشخص شده است  DefaultExtیک پسوند که در خاصیت  ،نویسدنمیکند زمانی که کاربر پسوند فایل را می تعیین AddExtensionخاصیت 

قرار دهید تا زمانی که  trueرا برابر  CheckPathExistsو  CheckFileExistsشود که مقدار دو خاصیت می توصیه به آن اضافه کند یا نه؟

تعیین کننده پوشه پیشفرضی است  InitialDirectoryخصوصیت  به کاربر اخطاری نمایش داده شود.، فایل یا مسیر مشخصی وجود ندارد

مسیر  FileNameخصوصیت  نمایانگر متنی است که در عنوان دیالوگ قرار دارد. Titleخصوصیت  هنگام نمایش دیالوگ در آن قرار داریم. که

امکان انتخاب چندین فایل در  MultiSelectهمچنین با استفاده از خاصیت  گرداند.می فایلی که کاربر توسط دیالوگ انتخاب کرده است را بر

 گیرد.می قرار FileNamesانتخاب شده در خصوصیت های للیست فای دهید.می دیالوگ را

 هالیفافیلتر کردن 
که دارای نوع مشخصی هستند را در پنجره نمایش دهید. برای این کار باید یک الگو که یک رشته است را در  هاییفایلتوانید فقط می شما

خاصیت  هستند را در پنجره نمایش دهیم. txt.که دارای پسوند هاییفایلتوانیم فقط می، به عنوان مثال مشخص کنید. Filterخاصیت 

Filter .به یک الگوی خاص نیاز دارد 

Description1|FilterPattern1|Description2|FilterPattern2|...DescriptionN|FilterPatternN  

 به عنوان مثال الگوی زیر فقط لیست دهیم.می را بعد از آن قرار الگوی مشخصیو  سپس کاراکتر | ابتدا باید شرحی از نوع فایل را مشخص کنیم.

 دهد.می متنی را نمایشهای لفای

Text Files|*.txt 

مشخص  txt.قسمت یک کاراکتر جایگزین است که بیانگر هر نامی است. *کاراکتر  است. txt.*و الگوی آن  Text Filesشرح نوع فایل 

جایگزین برای  کاراکترهایهمچنین از  در پنجره نمایش داده شود. txt.با پسوندهای لکند که فایمی الگو تعیین است.کننده یک پسوند خاص 

 دیگر نیز استفاده کنید.های بسیاری از هدف

متنی که های لتمامی فای r.txt*. الگوی دهدمی شوند را تطبیقمی شروع mمتنی که با حرف های لتمامی فای m*.txtالگوی ، به عنوان مثال

 آنهاکه پسوند های لتمامی فای *t.*الگوی  دهد.می را تطبیقها لتمامی انواع فای *.*دهد. الگوی می شود را تطبیقمی ختم rبه حرف  آنهانام 

 ت.یر متشکل از چندین فیلتر اسبه عنوان مثال الگوی ز توانید چندین فیلتر را مشخص کنید.می شما دهد.می شود را تطبیقمی شروع tبا حرف 

Text Files|*.txt|Bitmap Files|*.bmp|All Files|*.* 

 مختلف در آن قرار دارد. فیلترهاینویسید یک کامبو باکس وجود دارد که لیست می در جلوی جعبه متنی که نام فایل را
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ی از مختلف پسوندهایتصویری دارای های لبه عنوان مثال، فای همچنین این امکان وجود دارد که برای چندین پسوند یک توضیح نوشته شود.

 کالن از یکدیگر جدا کنید.مختلف را با سمی پسوندهایتوانید می شما به راحتی .هستند bmp ،jpeg ،pngجمله 

Image Files|*.bmp;*.jpeg;*.png;*.gif 

 شود.می نشان داده ،مطابقت داشته باشد ی آنبا یکی از الگوها که حداقل هاییفایلتمامی  ،کنیدمی هنگامی که این فیلتر را انتخاب

 OpenFileDialogاز نحوه کاربرد  یمثال

کاربر با  کند.می استفاده OpenFileDialogکنترل های که از قابلیت ،کنیممی درست Windows Applicationدر ادامه یک پروژه جدید از نوع 

ن نکته ابتدا به ای دهد.می سپس برنامه محتوای آن فایل را در یک جعبه متن چند خطی نشان ،کندمی انتخاباستفاده از برنامه یک فایل متنی را 

 را به برنامه اضافه کنید. System.IOتوجه کنید که فضای نامی 

using System.IO; 

 Scrollbarsهای باشد. مقادیر خاصیت trueر آن براب MultiLineیک فرم به شکل زیر طراحی کنید. از جعبه متنی استفاده کنید که خاصیت 

 را ازجعبه ابزار بر روی فرم قرار دهید. OpenFileDialogیک کنترل  تغییر دهید. falseو  bothرا به ترتیب برابر  WordWrapو 

 

را به لیست فضای  System.IOشود که فضای نامی می ایجاد شود. دوباره یادآوری Clickبر روی دکمه دو بار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد 

 از کد زیر در داخل کنترل کننده رویداد استفاده کنید. نامی کالس اضافه کنید.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    openFileDialog1.Filter = "Text Files|*.txt"; 
    openFileDialog1.FileName = String.Empty; 
 
    DialogResult result = openFileDialog1.ShowDialog(); 
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    if (result == DialogResult.OK) 
    { 
        Stream fs = openFileDialog1.OpenFile(); 
        StreamReader reader = new StreamReader(fs); 
        textBox1.Text = reader.ReadToEnd(); 
        reader.Close(); 
 
    } 
} 

های لکنیم که در پنجره فقط لیست فایمی کنیم. با استفاده از الگوی آن مشخصمی یک فیلتر را اضافه Filterدر خط اول با استفاده از خاصیت 

سپس با استفاده از  فایلی انتخاب نشود.دهیم تا در ابتدا هیچ می را نسبت emptyمقدار  FileNameدر خط دوم به خاصیت  متنی نمایان شود.

 دارد. DialogResultاین متد خروجی از نوع  دهیم.می پنجره را نمایش ()ShowDialogمتد 

شود. با استفاده از می DialogResult.OKکنید خروجی متد برابر می کلیک Openهنگامی که کاربر یک فایل مجاز را انتخاب و بر روی دکمه 

 ذخیره Streamاز نوع شیء  را در یک OpenFileDialogاز کنترل  ()OpenFileمتد  خروجی کنیم.می جی متد را بررسیدستور شرط خرو

که کار خواندن از فایل را به  ،StreamReaderای از کالس شیء در ساختشیء  از این، به فایل انتخاب شده ارجاع دارد Streamشیء  کنیم.می

 کنیم.می استفاده ،عهده دارد

 دهیم.می نمایش textBox1کنترل  Textمحتوای کامل فایل را خوانده و در خاصیت  StreamReaderکالس  ()ReadToEndبا استفاده از متد 

هنگامی که فایلی که مسیر آن توسط کاربر  یک فایل متنی را از پنجره نمایش داده شده انتخاب کنید. .برنامه را اجرا و بر روی دکمه کلیک کنید

و  CheckFileExists فراموش نکنید که ابتدا خصوصیات شود.می نوشته شده موجود نباشد، یک پیغام خطا به او نمایش داده

CheckPathExists  را برابرtrue .گر فایل انتخاب شده موجود و مجاز باشد محتوای کامل آن در جعبه متنی قرار قرار دهید  گیرد.می ا

 SaveFileDialogکنترل 

این کنترل  دهد که یک فایل را ذخیره یا متنی را در یک فایل بنویسید.می به شما اجازه System.Windows.Forms.SaveFileDialogکنترل 

سپس نام فایلی که قصد دارید اطالعاتی ، پوشه را انتخاب کرده موجود در سیستم خود یکهای دهد که در بین پوشهمی همچنین به شما اجازه

ه شود مبنی بر اینکمی نمایش داده اخطاریک  ،نام فایلی که در پوشه جاری پنجره قرار دارد را بنویسید زمانی که قرار دهید را بنویسید. را در آن

توانید مسیر کامل فایل را در داخل جعبه متنی که در قسمت پایین می همچنین .(overwrite) شودمی اطالعات موجود در فایل دوباره نویسی

 بنویسید. ،قرار داردآن 
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 کنید.می مفید این کنترل را مشاهدههای در زیر تعدادی از خاصیت

 خاصیت توضیح

افه کند یک پسوند به طور خودکار به ان اضمی کند که هنگامی که کاربر نام یک فایل بدون پسوند را تایپمی تعیین

 شود یا نه؟
AddExtention 

اخطار به او نمایش داده شود  یپنجرهنویسد یک می م یک فایل را که وجود نداردکند زمانی که کاربر نامی تعیین

 .یا نه
CheckFileExists 

 CheckPathExists .اخطار به او نمایش داده شود یا نه یپنجرهنویسد یک می کند زمانی که کاربر مسیری که وجود ندارد رامی تعیین

 پسوندک یبه طور خودکار یا یک فایل بدون پسوند را انتخاب کند،  ،پسوند بنویسدزمانی که کاربر نام فایل را بدون 

 شود.می به نام فایل اضافهفرض پیش
DefaultExt 

 FileName فایلی که توسط کاربر انتخاب شده است.

 Filter داخل پنجره را فیلتر کنید.های لتوانید لیست فایمی با استفاده از این خاصیت

ه پنجره توانید تعیین کنید که کدام فیلتر بمی با استفاده از این خصوصیت، متفاوتی در دسترس باشد رهایفیلتاگر 

 .اعمال شود
FilterIndex 

 InitialDirectory کند.می تعیین ،دایرکتوری پیشفرضی که هنگام نمایش پنجره در آن قرار داریم را

 OverwritePrompt .شودمی ، یک پیغام به شما نمایش دادهاشدزمانی که فایل مورد نظر شما در پنجره موجود ب

 Title .کندمیرا مشخص  عنوان پنجره
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قرار دارد را به آن  DefaultExtپسوندی که در خاصیت ، به طور خودکار زمانی که کاربر فایل بدون پسوندی را بنویسد AddExtensionخاصیت 

قرار دهید تا زمانی که فایل یا  trueرا برابر  CheckPathExistsو  CheckFileExistsشود که مقدار دو خاصیت می توصیه کند.می اضافه

هنگام  ،تعیین کننده پوشه پیشفرضی است که InitialDirectoryخصوصیت  به کاربر اخطاری نمایش داده شود.، مسیر مشخصی وجود ندارد

 نمایانگر متنی است که در عنوان دیالوگ قرار دارد. Titleخصوصیت . نمایش دیالوگ در آن قرار داریم

 مشخص کردن نوع فایل

 به عنوان مقدار ،این خاصیت یک رشته حاوی الگوی خاص را شود.می استفاده Filterبرای این کار از خاصیت  نوع فایل را تعیین کرد. توانمی

باید دارای یک الگوی خاص  Filter. خاصیت باشدمی ذخیره آن را داریم از نوع متنیکنیم که فایلی که قصد می تعیین، به عنوان مثال .پذیردمی

 باشد.

Description1|Extension1|Description2|Extention2|...DescriptionN|ExtentionN 

دهد یم عنوان مثال الگوی زیر به شما اجازهبه  نویسیم.می و سپس نوع فایل را در ادامه یک کاراکتر | نویسیم.می ابتدا برای نوع فایل یک توضیح

 که فایل را فقط به صورت متنی ذخیره کنید.

Text Files|.txt 

 ،به عنوان نمونه این امکان وجود دارد که چندین پسوند را مشخص کنید. است. txt. و پسوند آن برابر Text Filesشرح فایل در مثال باال برابر 

 ذخیره کنید. png. ا به صورت تصویری با پسوندی txt. متنی با پسوند صورت هد که یک فایل را بهدمی الگوی زیر به شما اجازه

Text Files|*.txt|Image|*.png 

 کنید.می انتخاب ،نوع فایل را از کامبو باکسی که در زیر جعبه متن نام فایل قرار دارد
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 SaveFileDialogیک مثال از کاربرد کنترل 

دهد که می برنامه به کاربر اجازه استفاده شده است را طراحی کنیم. SaveFileDialogکنترل های که در آن از قابلیت ،برنامهاجازه دهید یک 

 ابتدا توجه کنید که کد زیر را به لیست. شود قرار دهدمی محتوای یک جعبه متن چند خطی را در یک فایل متنی که به وسیله این کنترل انتخاب

 اضافه کنید. برنامه هایفضای نام

using System.IO; 

را از  SaveFileDialog یک کنترل استفاده کنید. ،است trueآن برابر  mutilineاز جعبه متنی که خاصیت  یک فرم شبیه فرم زیر طراحی کنید.

 جعبه ابزار بر روی بکشید. Dialogsقسمت 

 

 مشابه را در کنترل کننده رویداد قرار دهید. کدهایبه شکل زیر  کلیک آن ایجاد شود.بر روی دکمه دوبار کلیک کنید تا کنترل کننده رویداد 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    saveFileDialog1.Filter = "Text File|.txt"; 
    saveFileDialog1.FileName = String.Empty; 
    saveFileDialog1.DefaultExt = ".txt"; 
 
    DialogResult result = saveFileDialog1.ShowDialog(); 
 
    if (result == DialogResult.OK) 
    { 
        FileStream fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create); 
 
        StreamWriter writer = new StreamWriter(fs); 
        writer.Write(textBox1.Text); 
        writer.Close(); 
 
    } 
} 

 FileNameرا به خصوصیت  emptyخط دوم مقدار  تواند محتوای جعبه متنی را در یک فایل متنی قرار دهد.می فقط کاربر کند کهمی خط اول تعیین

تا  ایمدادهقرار  txt. را برابر DefaultExtمقدار خاصیت  انتخاب نشود.فرض پیش هیچ فایلی به طور پنجره، دهد تا در زمان نمایشمی نسبت

 اگر کاربر پسوند فایل مورد نظر خود را فراموش کند برنامه به طور خودکار این پسوند را به انتهای نام فایل اضافه کند.
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هنگامی که کاربر بر روی  است. DialogResultاز نوع  خروجی این متد دهیم.می پنجره را نمایش ()ShowDialogسپس با استفاده از متد 

از شیء  یک کنیم.می خروجی متد را بررسی ifبا استفاده از دستور  شود.می DialogResult.OKکند خروجی متد برابر می کلیک Saveدکمه 

 .ایمکردهآنرا تنظیم  FileModeو  FileNameهای ساخته و خاصیت FileStreamکالس 

متن موجود  ()Writeبا استفاده از متد . دهیممی قبلی را به آن انتقال FileStreamشیء  ساخته و StreamWriter کالساز شیء  سپس یک

بر  برنامه را اجرا و متنی را داخل جعبه متن بنویسید. بندیم.می استریم را ()closeدر جعبه متن را در استریم نوشته و سپس با استفاده از متد 

گر فایلی با همان نام  پنجره کلیک کنید. Saveسپس نام یک فایل را بنویسید و بر روی دکمه  ه کلیک کنید و یک پوشه را انتخاب کنید.روی دکم ا

دید حذف و محتوای ج کامال  پیغام، محتوای آن فایل  تأییددر صورت  شود.می یک پیغام به شما نمایش داده ،نوشته شده توسط شما موجود باشد

 شود.نمیپیغام خطا نمایش داده  ،قرار دهید falseرا برابر  OverwritePrmptگیرد. اگر مقدار خاصیت می به جای آن قرار

 رویدادهای ماوس

دانید رویداد کلیک می همانطور که استفاده نمود. ،شودمی از چندین رویداد خاص برای واکنش نشان دادن به اعمالی که با ماوس انجام توانمی

برخی از این رویدادها دارای یک  چندین رویداد پیشرفته برای اداره اعمال ماوس وجود دارد. افتد که بر روی ماوس کلیک شود.می زمانی اتفاق

که شامل جزییاتی در  MouseEventArgsکه آن نیز به نوبه خود دارای پارامتر  ،باشندمی MouseEventHandler( از نوع delegateنماینده )

 استفاده کنید آمده است: آنهاتوانید از می در زیر رویدادهای ماوس که باشد.می مورد اعمال ماوس است،

 رویداد توضیح

 MouseClick دهد که با ماوس بر روی کنترل کلیک شود.می وقتی روی

 MouseDoubleClick دهد که با ماوس بر روی کنترل دو بار کلیک شود.می وقتی روی

 MouseDown دهد که اشاره گر ماوس بر روی کنترل قرار گرفته و دکمه ماوس به سمت پایین فشار داده شود.می وقتی روی

 MouseEnter دهد که ماوس وارد کنترل شود.می وقتی روی

 MouseHover دهد که با ماوس بر روی کنترل مکث کنیم.می وقتی روی

 MouseLeave که ماوس کنترل را ترک کند.دهد می وقتی روی

 MouseMove وس بر روی کنترل حرکت کند.ادهد که ممی وقتی روی

 MouseUp شود.می دهد که ماوس بر روی کنترل قرار دارد و دکمه آن رهامی وقتی روی

 MouseWheel شکل چرخ است به سمت باال یا پایین حرکت کند.دهد که دکمه وسط ماوس که به می وقتی روی

( را در وسط آن قرار buttonویندوزی جدید ایجاد کرده و یک کنترل دکمه ) یک فرم حال اجازه بدهید با برخی از این رویدادها بیشتر آشنا شویم.

 دهید )شکل زیر(.
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نیم که با ورود ماوس به محدوده خواهیم کاری کمی .دکمه اضافه کنید MouseLeaveو  MouseEnterدو کنترل کننده رویداد را به رویدادهای 

 Propertiesکنترل دکمه را انتخاب کرده و سپس به پنجره  کنترل دکمه، اندازه دکمه بزرگ شده و با دور شدن از آن اندازه دکمه به حالت اول برگردد.

را پیدا کرده و بر روی  MouseEnterدر پنجره رویدادها، رویداد  کنیم.می که پنجره رویدادهای کنترل مذکور است کلیک جرقهرفته و بر روی آیکون 

 کنیم.می کنیم تا کنترل کننده رویدادی برای آن ایجاد شود. کد زیر را واردمی آن دو بار کلیک

private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 
{ 
    button1.Height += 30; 
    button1.Width += 30; 
    button1.Top -= 15; 
    button1.Left -= 15; 
} 

در این حالت برنامه را اجرا کنید و در حالت اجرا  یابد.می پیکسل افزایش 80شود طول و عرض کنترل به اندازه می وقتی که ماوس وارد کنترل

و  8وط اگر فقط خط گردد.نمیشود و به حالت اول بر می تربزرگکه کنترل فقط بزرگ و  کنیدمی مشاهده .چندین بار با ماوس بر روی کنترل بروید

شود که این کنترل با هر می باعث 2و  2ولی اضافه کردن خطوط  .گرفتنمیدیگر در وسط فرم قرار  ،دکمه با هر بار تغییر اندازه ،کردیممی را درج 1

 در پنجره رویدادها، رویداد اندازه آن به حالت اول برگردد. ،حال نوبت آن رسیده که با خروج ماوس از کنترل بار تغییر اندازه در وسط فرم قرار بگیرد.

MouseLeave کنیم.می کنیم تا کنترل کننده رویدادی برای آن ایجاد شود. کد زیر را واردمی را پیدا کرده و بر روی آن دو بار کلیک 

private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 
{ 
    button1.Height -= 30; 
    button1.Width -= 30; 
    button1.Top += 15; 
    button1.Left += 15; 
} 

دهد می این رویداد به شما اجازه است. Clickنسخه بهبود یافته رویداد  MouseClickرویداد  کند.می عمل MouseEnterکد باال برعکس رویداد 

 از جمله مکان کنترلی که با ماوس بر روی آن کلیک شده است را به دست آورید. Clickجزییاتی در مورد رویداد 

به قسمت رویدادها رفته  Propertiesابتدا از پنجره  اضافه کنیم. ،کنترل دکمه MouseClickبه رویداد  ،اجازه بدهید که یک کنترل کننده رویداد

د نسبت کنیمی با استفاده از کد زیر طول و عرض مکانی که شما بر روی آن کلیک یدا کنید و بر روی آن دو بار کلیک کنید.پ MouseClickو رویداد 

 شود:می به کوشه سمت چپ باالی کنترل در اختیار شما قرار داده
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private void button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
    MessageBox.Show(String.Format("Clicked at point ({0}, {1})", e.X, e.Y)); 
} 

حال با  یابد.می دست ،ایدکه شما بر روی آن کلیک کردهای طه نق Yو  Xبه مختصات  MouseEventArgsشیء  کنترل کننده رویداد با استفاده از

 MouseDownرویداد  شود.می به شما نشان داده ،ایدکه نشان دهنده مختصات مکانی است که کلیک کرده ،یک پیغام ،دکمه یهر بار کلیک بر رو

افتد که دکمه ماوس که بر روی کنترل فشار می زمانی اتفاق MouseUpرویداد  افتد که دکمه ماوس بر روی کنترل فشار داده شود.می زمانی اتفاق

فقط به یاد داشته باشید  کنیم.می اضافه MouseDownیک کنترل کننده رویداد به رویداد  ،لکرد این رویدادبرای روشن شدن عم داده شده رها شود.

کد زیر . را یا حذف کنید و یا به حالت توضیحات در آورید MouseClickپس رویداد  .تداخل دارد MouseDownبا رویداد  MouseClickکه رویداد 

 اضافه کنید: MouseDownرا به کنترل کننده رویداد 

private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
    if (e.Button == MouseButtons.Left) 
        MessageBox.Show("Left Click"); 
    else if (e.Button == MouseButtons.Right) 
        MessageBox.Show("Right Click"); 
    else 
        MessageBox.Show("Middle Click"); 
} 

دهد کاربر می کند و شامل جزییاتی است که نشانمی استفاده Buttonکنترل های برای دسترسی به خاصیت MouseEventArgsشیء  کد باال از

که نشان  Middleو  Left، Rightدارای سه مقدار  MouseButtonنوع شمارشی  بر روی کدام دکمه ماوس کلیک کرده است، راست یا چپ؟

با شکل یک چرخ با سمت  غالبا  برای تشخیص اینکه آیا دکمه وسط ماوس )که  MouseWheelاز رویداد  باشد.می دهنده سه دکمه ماوس هستند

موجود نیست و برای دسترسی به آن  Propertiesاین رویداد در پنجره  شود.می ( حرکت کرده است یا نه استفادهکند می باال و پایین حرکت

را فشار  tabدو بار کلید  =+بعد از تایپ  دقیقا   کد زیر را تایپ کنید. ()InitializeComponentدر سازنده فرم، درست زیر متد  باید کد نوشت.

 برای شما تولید شود. MouseWheelدهید تا کنترل کننده رویداد مربوط به 

public Form1() 
{ 
    InitializeComponent(); 
    button1.MouseWheel+=new MouseEventHandler(button1_MouseWheel); 
} 

 بنویسید: MouseWheelکد زیر را نیز برای رویداد 

void button1_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 
{ 
    button1.Height += e.Delta / 60; 
    button1.Width += e.Delta / 60; 
    button1.Top -= e.Delta / 120; 
    button1.Left -= e.Delta / 120; 
} 

فرض کنید که کلیک وسط ماوس دارای چرخ دنده است که به سمت  .ایمکردهاستفاده  MouseEventArgsاز کالس  Deltaدر کد باال از خاصیت 

بنابراین با هر  ،ایمکردهتقسیم  20را بر  Deltaما مقدار  است. 820و  WHEEL_DATAبرابر با ثابت  آنهادار هر یک از کنند و مقمی عقب و جلو حرکت
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یابد. با حرکت دکمه ماوس به باال مقادیر مثبت و با می پیکسل افزایش 2پیکسل،  820بار حرکت دکمه وسط ماوس، طول و عرص کنترل به جای 

شوند. دو خط آخر هم برای این است که مکان دکمه در وسط صفحه حفظ شود. در این دو خط مقدار می ر منفی اعمالحرکت به پایین آن مقادی

Delta  برنامه را اجرا کنید، از  کند.می پیکسل حرکت 8قسمت باال و چپ دکمه ، هاچرخ دنده شده است در نتیجه با هر بار چرخشتقسیم  820بر

 با حرکت دکمه وسط ماوس به اندازه کنترل بزرگ و با حرکت آن به سمت عقب اندازه آن کوچک ،است buttonآنجاییکه فوکوس بر روی کنترل 

 کل کد: شود.می

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApplication4 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        //************************************************************** 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            button1.MouseWheel+=new MouseEventHandler(button1_MouseWheel); 
        } 
 
        void button1_MouseWheel(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            button1.Height += e.Delta / 60; 
            button1.Width += e.Delta / 60; 
            button1.Top -= e.Delta / 120; 
            button1.Left -= e.Delta / 120; 
        } 
 
        //************************************************************** 
        private void button1_MouseEnter(object sender, EventArgs e) 
        { 
            button1.Height += 30; 
            button1.Width += 30; 
            button1.Top -= 15; 
            button1.Left -= 15; 
        } 
        //************************************************************** 
        private void button1_MouseLeave(object sender, EventArgs e) 
        { 
            button1.Height -= 30; 
            button1.Width -= 30; 
            button1.Top += 15; 
            button1.Left += 15; 
        } 
        //************************************************************** 
        private void button1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            if (e.Button == MouseButtons.Left) 
                MessageBox.Show("Left Click"); 
            else if (e.Button == MouseButtons.Right) 
                MessageBox.Show("Right Click"); 
            else 
                MessageBox.Show("Middle Click"); 
 
        } 
        //************************************************************** 
        private void button1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e) 
        { 
            MessageBox.Show(String.Format("Clicked at point ({0}, {1})", e.X, e.Y)); 
        } 
    } 
} 
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 رویدادهای کیبورد

را کنترل  KeyUp و KeyPress ،KeyDownکیبورد را کنترل کنید باید رویدادهای های دکمه از رویدادهای مربوط به فشرده شدن اگر بخواهید یکی

افتد که می زمانی اتفاق KeyUpکیبورد به سمت پایین فشار داده شود و رویداد های افتد که یکی از دکمهمی زمانی اتفاق KeyDownرویداد . کنید

 تلفیقی از دو رویداد باال است. KeyPressرویداد  شود.می دکمه فشرده شده رها

اضافه  Lableکنترل  Textخاصیت  بهمقدار آن  ،کیبورد فشرده شدهای به طوریکه هر زمانی که یکی از دکمه یک برنامه ایجاد کنیم، خواهیممی

 به آن اضافه نمایید. Labelسپس یک کنترل  بگذارید. KeyBoardEventsاد کنید و نام آن را یک برنامه ویندوزی جدید ایج شود.

 

را یافته و بر روی آن دو  KeyPressرویداد  Propertiesکلیک کرده و از پنجره  formرا پاک کنید. بر روی کنترل  Lableکنترل  Textخاصیت 

 کد زیر را وارد کنید: Form1_KeyPressدر داخل کنترل کننده رویداد  بار کلیک کنید تا یک کنترل کننده رویداد ایجاد شود.

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace WindowsFormsApplication7 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        private int charCount = 0; 
 
        private void Form1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            charCount++; 
 
            if (charCount > 30) 
            { 
                label1.Text += "\r\n"; 
                charCount = 0; 
            } 
            else 
            { 
                label1.Text += e.KeyChar; 
            } 
        } 
    } 
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} 29 

تعریف و مقدار دهی  charCountیک متغیر به نام  70در خط  افتد.می اتفاق ،کیبورد فشرده شودهای هر وقت که یکی از دکمه KeyPressرویداد 

کنترل کننده رویداد تعداد کاراکترهای  شود.می اولیه شده است و از آن برای تشخیص تعداد کاراکترهای خط جاری و رفتن به خط بعد استفاده

 02از  charCountشود که آیا مقدار می تست 71در خط  دهد.می تشخیص 72در خط  charCountتایپ شده را به وسیله افزایش یک واحدی 

 شوند.می در آن نمایش داده ایجاد و بقیه کاراکترها تایپ شده "r\n\"اگر بیشتر بود، یک خط جدید با استفاده از دستور  بیشتر است یا نه؟

 کنیم.می را به دلیل اینکه در ابتدای یک خط جدید هستیم، صفر charCountبار دیگر مقدار  07سپس در خط 

  

باشد، به سادگی کاراکتر تایپ شده توسط کاربر با استفاده از خاصیت  02یا مساوی  ترکوچک charCountگر مقدار ا 

KeyPressEventArgs.KeyChar کنید که با زدن هر دکمه کیبورد، متن کنترل می حال برنامه را اجرا کنید. مشاهده شود.می به متن اضافه

lable وقتی که رویدادهای . شودمی به آن اضافه ،کنیدمی تغییر کرده و کاراکترهایی را که شما واردKeyDown  وKeyUp کنید،می را کنترل 

خواص این آرگومان به شرح  استفاده نمایید. ،زیادی درباره دکمه فشرده شده استهای که شامل خاصیت KeyEventArgsتوانید از آرگومان می

 زیر است:

 خاصیت توضیح

 Alt فشرده شده است یا نه؟ Altدهد که آیا دکمه می تشخیص

 Control فشرده شده است یا نه؟ Controlدهد که آیا دکمه می تشخیص

دهد که دکمه خاصی فشرده شده است یا می گیرد. و با استفاده از آن تشخیصمی فشرده شده را کد اسکی دکمه

 نه؟
KeyCode 

 KeyData دهد.می ترکیبی را نیز تشخیصهای است با این تفاوت که فشرده شدن دکمه KeyCodeبسیار شبیه به خاصیت 

 KeyValue گرداند.می مقدار عددی دکمه فشرده شده را بر

 Modifier ؟اندشدهفشرده  (SHIFT, CTRL, ALT) ترکیبیهای دهد که کدام دکمهمی شخیصت

 Shift فشرده شده است یا نه؟  Shift دکمهکه آیا  گویدمی

 SuppressKeyPress دهد که از ورود اطالعات از طریق کیبورد توسط کاربر جلوگیری کنید.می به شما اجازه

که در آن فقط اجازه ورود اعداد به کاربر داده شده است )کاربر  ،استفاده شده است SupressKeyPressبه عنوان مثال در کد زیر از خاصیت 

 KeyDownرا به فرمتان اضافه کرده و یک کنترل کننده رویداد را به رویداد  TextBoxیک کنترل  را وارد کند(.ای هتواند هیچ کاراکتر و یا نشاننمی

 اضافه نمایید.



   
   

 

111 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 
private void textBox1_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
{ 
    if (!(e.KeyCode >= Keys.D0 && e.KeyCode <= Keys.D9 && !e.Shift)) 
    { 
       e.SuppressKeyPress = true; 
    } 
} 

فشرده شد، توسط خاصیت  shiftگوید که اگر دکمه تایپ شده توسط کاربر یک دکمه غیر عددی بود یا کلید می ifشرط داخل دستور 

SuppressKeyPress  نادیده گرفته شود. خاصیتKeyCode  شامل مقادیری از نوع شمارشی  ایمکردهکه از آن در شرط استفادهKeys  .است

فشرده شده است یا نه؟ از  Shiftآیا دکمه  در ضمن الزم است که چک کنیم که .اندشدهداده نمایش  D9تا  D0عددی به وسیله مقایر های دکمه

 ،شود (0و عدد  Shift)ترکیب دکمه  @ مثال  با یک عدد ممکن است منجر به تولید یک عالمت  ههمرا Shiftآنجاییکه نتیجه فشردن دکمه 

 ه کنیم.استفاد KeyEventArgsکالس  Shiftبنابراین باید از خاصیت 

UserControl 

مکن م از پیش تعریف شده در آن، ایجاد کنید.های لدهد که یک کنترل به دلخواه خود، عالوه بر کنتر می ویژوال استودیو این توانایی را به شما

و وجود ویژوال استودیمعمول های لخاص داشته باشید و چنین کنترلی در میان کنتر های یاست که شما دوست داشته باشید یک کنترل با ویژگ

 قرار گیرند. ToolBoxدر قسمت ها لتوانند همراه با دیگر کنتر می سفارشیهای لاین کنتر  نداشته باشد.

از قبل های لترکیبی از کنتر  user controlسفارشی. های لو کنتر  user controlشوند: می دو نوع کنترل وجود دارد که توسط کاربر تعریف

صلی ما تمرکز ا باید کدنویسی کرد. آنهاسفارشی از قبل وجود نداشته و برای ایجاد های لکنتر  بسیار آسان است. آنهاساخت  تعریف شده بوده و

بوده و برای نویسی برنامه سفارشی مستلزم آشنایی با مفاهیم پیشرفتههای لچون ایجاد کنتر  است. User Controlsدر این درس بر روی 

 مناسب نیست. ،مبتدی هستندآموزش کسانی که در سطح 

User controls  از کالسUserControl که این کالس نیز مشتق کالس  .کندمی ارث بریControl کنند.می از آن استفادهها لکه کنتر  ،است 

در دسترس شما نیستند چون فقط متدها و خواص اند به کار رفته User controlکه در  هاییکنترلاجزای بصری یا های همه متدها و خاصیت

 در ارتباط باشند. User control هایلتعریف کرد که با کنتر  هاییخاصیتیا  متدهاتوان می ولی. شودمی به شما ارائه UserControlکالس 

است و وقتی که کاربر بر روی آن دو  lable کنیم شبیه به یک کنترلمی کنترلی که ایجاد کنیم.می ایجاد EditableLabelحال یک کنترل به نام 

را ویرایش کنید و وقتی  Textboxتوانید متن می شما را در خود دارد. lableکه متن ید آ درمی Textboxکند به شکل یک کنترل می بار کلیک

ویژوال استودیو را باز کرده و یک پروژه  برنامه ولی با متن ویرایش شده شود. lableدوباره تبدیل به یک  Textboxرا فشار دهید  enterدکمه 

 بگذارید. EditableLabelرا انتخاب کرده و نام آن را  Windows Forms Control Libraryگزینه  templatesاز لیست  جدید را ایجاد کنید.

را از منوی  user controlوانید یک تمی شما را انتخاب نمایید.( Class Libraryکنید گزینه می استفاده Visual Studio Express)اگر از 

Project .به برنامه اضافه کنید 
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 شود:می شکل زیر ظاهر

 

اضافه شود جزئی از  user controlبینید شکل باال شبیه به یک پنجره ویندوزی بدون قاب است. هر کنترلی که به این پنجره یا می همانطور که

 labelیک کنترل  تغییر دهید. Trueرا به  AutoSizeو خاصیت  EditableLabelآن را به  Nameبر روی کادر کلیک کرده و خاصیت  شود.می آن

اندازه کادر را طوری تغییر دهید  تغییر دهید. labelDisplayآن را به  Nameو خاصیت  Labelآن را به  Textرا بر روی کادر بکشید و خاصیت 

 شود: labelکه برابر اندازه 

 

 هاتیخاصاضافه کردن 

این  در دسترس ما قرار دارد. UserControlکالس های یا خاصیت در نتیجه فقط رویدادها ایمکردهایجاد  user controlاز آنجاییکه ما یک 

با وجودیکه کالس  دسترسی داشته باشیم. ،ایمکردهی که به فرم اضافه  Lableکنترل های توانیم به خاصیتنمیبدان معناست که ما 

UserControl  دارای خاصیتText  است که از کالسControl  به ارث برده اما ما نیاز به توابع بیشتری برای کار با کنترلLable .مان داریم 

اگر در محیط طراحی  داریم.مان  user control، نیاز به اضافه کردن خاصیت به کالس user controlبرای اضافه کردن یک خاصیت به 

 خاصیت زیر را اضافه کنید: EditableLabelو در داخل کالس  به قسمت کدنویسی بروید F7هستید با زدن دکمه 
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[Browsable(true)] 
[DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 
public override string Text 
{ 
    get { return labelDisplay.Text; } 
    set { labelDisplay.Text = value; } 
} 

نمایش  Visual Studioمحیط  Propertiesدهد که در پنجره می به خاصیت اجازه Browsableصفت  به دو صفت باالی خاصیت توجه کنید.

گر این صفت را اضافه نکنید و مقدار آن را برابر  داده شود. قرار ندهید، فقط در محیط کدنویسی به خاصیت دسترسی خواهید داشت نه در  trueا

 محیط طراحی.

 دهد.می را Propertyدر پنجره  user controlهای ( به ما اجازه تغییر خاصیتDesignerSerializationVisibilityدومین صفت )

 کنیم.می نیز وجود دارد استفاده User Controlدر  Textلیل که خاصیت به این د overrideبه این نکته نیز توجه کنید که ما از کلمه کلیدی 

 (Event Handlersاضافه کردن کنترل کننده رویداد )

مان  EditableLabelگفتیم که با دوبار کلیک بر روی کنترل  قبال   ، کنترل کننده رویداد اضافه کنیم.user controlحال وقت آن رسیده که به 

را  Lableکنترل  آن اضافه شود. DoubleClickبنابراین الزم است که یک کنترل کننده رویداد به رویداد  کند.می تغییر textboxشکل آن به 

با  کنیم.می را انتخاب و بر روی آن دو بار کلیک DoubleClickبه سربرگ رویدادها رفته و رویداد  Propertiesسپس از پنجره  کنیم.می انتخاب

 شود.می ایجاد DoubleClickاین کار یک کنترل کننده رویداد برای رویداد 

 

 کنیم.می اضافه EditableLabelفیلد زیر را در داخل کالس  اضافه کنیم. user controlرا هم به  TextBoxحال الزم است که یک کنترل 

private TextBox editableTextBox; 

 کد زیر را اضافه کنید: InitializeComponentو بعد از متد  EditableLabelحال در داخل سازنده کالس 

public EditableLabel() 
{ 
    InitializeComponent(); 
 
    editableTextBox = new TextBox(); 
    this.Controls.Add(editableTextBox); 
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    editableTextBox.Hide();                                                          
 
} 

نمایش داده  Lableخواهیم ابتدا کنترل می از آنجاییکه ما شود.می اضافه user controlهای لبه مجموعه کنتر  TextBoxبا کد باال کنترل 

بر  Lableحال اجازه بدهید که به کنترل کننده رویداد کنترل  کنیم.می را مخفی textboxکنترل  ()Hide، با استفاده از متد textboxشود نه 

 گردیم.

private void labelDisplay_DoubleClick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    editableTextBox.Size = this.Size; 
    editableTextBox.Text = labelDisplay.Text; 
    labelDisplay.Hide(); 
    editableTextBox.Show(); 
    editableTextBox.Focus(); 
} 

 userرا برابر با اندازه  textboxبینید اندازه می همانطور که باشد.می lableکنترل  DoubleClickکنترل کننده رویداد مربوط به رویداد  ،کد باال

control  سپس متن آن را با متن  .ایمدادهقرارlable در مرحله بعد با استفاده از متد  دهیم.می برابر قرارHide()  کنترلlable را مخفی 

 کنیم.می

 حال نیاز به یک کنترل کننده رویداد داریم که به کاربر اجازه تا کاربر بتواند آن را ویرایش کند. ،دهیممی قرار textboxو در نهایت فوکوس را بر روی 

و بعد از متد  EditableLabelدر داخل سازنده کالس  ذخیره کند. lableکنترل  textرا در خاصیت  textboxدهد تغییرات متن می

InitializeComponent() ،:کد زیر را وارد کنید 

editableTextBox = new TextBox(); 
this.Controls.Add(editableTextBox); 
editableTextBox.KeyDown += new KeyEventHandler(editableTextBox_KeyDown); 
editableTextBox.Hide(); 

 را فشار دهد. Enterتواند دکمه می ،را ویرایش کرد  textbox متنوقتی که کاربر  کنیم.می اضافه KeyDownیک کنترل کننده رویداد را به رویداد 

 کنیم:می را به صورت زیر تعریف KeyDownکنترل کننده رویداد مربوط به رویداد 

void editableTextBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
{ 
   if (e.KeyCode == Keys.Enter) 
   { 
       labelDisplay.Text = editableTextBox.Text; 
       editableTextBox.Hide(); 
       labelDisplay.Show(); 
   } 
} 

مخفی را برابر متن جدیدی که توسط کاربر  lableسپس متن جاری  توسط کاربر زده شده یا نه؟ Enterدکمه کنیم که آیا می در کد باال ابتدا چک

و در آخر وقتی که کنترل  دهیم.می با متن جدید را نمایش lableرا مخفی و کنترل  textboxدر مرحله بعد  دهیم.می قرار ،نوشته شده است

lable د، بسته به طول متن تغییر اندازه داuser control بر روی  دهد.می نیز تغییر اندازهlabelDisplay  در محیط طراحی کلیک کرده و
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 را پیدا کرده و بر روی آن دو بار کلیک و سپس کد زیر را در کنترل کننده رویداد وارد Resizeرویداد ها  Eventاز بخش  Propertiesدر پنجره 

 کنیم:می

private void labelDisplay_Resize(object sender, EventArgs e) 
{ 
    this.Size = labelDisplay.Size; 
} 

 کند.می labelDisplayرا برابر اندازه جدید  user controlکنترل کننده رویداد به سادگی اندازه 

 User Controlکامپایل 

 کلیک Build Solutionو بعد از آن  Buildرفته و سپس بر روی گزینه  menuبرای این کار به قسمت  رسد.می حال نوبت به کامپایل کنترل

 باشد.می شما user controlشود که شامل می ساخته dll.با انجام این عمل یک فایل با پسوند کنید.می

 امتحان کردن کنترل

راست کلیک  Solution Explorerواقع در  تانپروژهمانند شکل زیر بر روی  برای تست کنترل جدید الزم است که یک پروژه جدید ایجاد کنیم.

 یک پروژه جدید ایجاد کنید. New > Projectکرده و از مسیر 

 

 تغییر دهید. EditableLabelDemoرا انتخاب کرده و نام آن را به  Windows Forms Applicationدر پروژه ویندوزی جدید ایجاد شده گزینه 

وقتی که پنجره ویندوزی جدید ظاهر  قرار دارد را به سادگی بر روی فرم بکشیم. ToolBox( که در our controlاست که کنترل جدید ) حال الزم

 را انتخاب نمایید: "...Choose Items"راست کلیک کرده و مانند شکل زیر گزینه  ToolBoxشد بر روی 
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ی که شامل  dll.سپس به دنبال فایل کلیک کنید. Browseباشد بر روی دکمه می Choose Toolbox Itemsدر پنجره ظاهر شده که عنوان آن 

user control .در داخل پوشه پروژه مان که نام آن  قرار دارد. ،در آن ذخیره شده است تانپروژهکه ای هاین فایل در پوش است بگردید

EditableLabel  یک پوشه به نامbin  پوشه( وجود دارد، وارد آنbin) شویم.می 

وقتی که فایل  باشد. آنهادر درون  dllداشته باشد که فایل  وجود Release یا  Debugهای مبه ناهای در درون پوشه ممکن است پوشه یا پوشه

EditableLabel.dll آن را انتخاب و بر روی گزینه  ،را پیدا کردیدopen .کنید که کنترل می حال مشاهده کلیک کنیدEditableLabel  در

 به نمایش در خواهد آمد. Toolboxقابل انتخاب واقع در های لدرون کنتر 

 

این کنترل به خاطر اضافه شدن  Textکنید که خاصیت می با کشیدن کنترل بر روی فرم مشاهده را بر روی فرم بکشید. EditableLabelکنترل 

 قابل مشاهده است. Properties، در پنجره Browsableصفت 
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اجرا شود. در پنجره فرض پیش به عنوان پروژه EditableLabelDemoکلیک کنید، باید کاری کنید که پروژه  F5قبل از اینکه بر روی دکمه 

Solution Explorer  بر روی نام پروژهEditableLabelDemo  راست کلیک کرده و گزینهSet as StartUp Project  نتخاب نماییدارا. 

. را بزنید Enterدو بار کلیک کنید. متن را تغییر داده و دکمه  labelشود. پروژه را اجرا کرده و بر روی می کنید که نام پروژه ضخیممی مشاهده

 کند.می تغییراید وارد کرده textboxبه متنی که شما در  lableکنید متن می همانطور که مشاهده
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 کل کد:

using System; 
using System.ComponentModel; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace EditableLabel 
{ 
    public partial class EditableLabel : UserControl 
    { 
        public EditableLabel() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            editableTextBox = new TextBox(); 
            this.Controls.Add(editableTextBox); 
            editableTextBox.Hide(); 
 
            editableTextBox = new TextBox(); 
            this.Controls.Add(editableTextBox); 
            editableTextBox.KeyDown += new KeyEventHandler(editableTextBox_KeyDown); 
            editableTextBox.Hide();                
        } 
 
        private TextBox editableTextBox; 
        [Browsable(true)] 
        [DesignerSerializationVisibility(DesignerSerializationVisibility.Visible)] 
        public override string Text 
        { 
            get { return labelDisplay.Text; } 
            set { labelDisplay.Text = value; } 
        } 
 
        private void labelDisplay_DoubleClick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            editableTextBox.Size = this.Size; 
            editableTextBox.Text = labelDisplay.Text; 
            labelDisplay.Hide(); 
            editableTextBox.Show(); 
            editableTextBox.Focus(); 
        } 
 
        void editableTextBox_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
        { 
            if (e.KeyCode == Keys.Enter) 
            { 
                labelDisplay.Text = editableTextBox.Text; 
                editableTextBox.Hide(); 
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                labelDisplay.Show(); 
            } 
        } 
 
        private void labelDisplay_Resize(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Size = labelDisplay.Size; 
        } 
 
 
    } 
} 

 شارپسی چند گانه درهای مایجاد فر

م اصلی طریق فردارای چندین فرم هستند که از ها کنند. بیشتر برنامهمی استفاده هایشانبرنامهتعداد کمی از برنامه نویسان تنها از یک فرم در 

یک جعبه  ساده که دارای یک فرمای ه مبرنا .دهیممی با چندین فرم را آموزش هاییبرنامهباشند. در این درس چگونگی ایجاد می قابل دسترسی

 فرم دوم هم خواهیم وقتی بر روی دکمه کلیک شد فرم دوم نمایش داده شود. در داخلمی کنیم.می ایجاد ،متن و یک دکمه است مانند شکل زیر

 :شکل کلی برنامه به صورت زیر است .خواهیم به کاربر اجازه تغییر متن داخل جعبه متن در فرم یک را بدهیممی

 

 جعبه متن هم یک متن Text تغییر دهید. در داخل خاصیت txtChangeCase جعبه متن را به Name فرم باال را طراحی کنید. خاصیت

یک فرم جدید هم به پروژه اضافه  .تغییر دهید  btnFormTwo دکمه را هم به Name وف کوچک(. خاصیتبنویسید )به صورت حرفرض پیش

را  Add New Windows Form کلیک کرده و از منوی باز شده گزینه project بر روی گزینهشارپ سی کنید. در نوار منو در باالی محیط برنامه

 :انتخاب کنید
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 را تغییر ندهید و بر روی دکمه (Form2.cs) آنفرض پیش شود. ناممی ظاهر Add New Item ل زیر، کادرکنید که مانند شکمی مشاهده

Add کلیک کنید : 

 

 : تا مانند شکل زیر فرم دوم به برنامه اضافه شود
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 : شودمی واقع در سمت راست برنامه اضافه Solution Explorer نام فرم جدید به

 

برای نمایش فرم دوم باید به این نکته توجه داشته باشید که  .برنامه راحت است. موضوع اصلی نمایش آن در برنامه استاضافه کردن فرم به 

بنابراین بر روی دکمه دوبار کلیک کرده تا وارد محیط  .باید یک شئ از آن ایجاد کنید Form2 کالس هستند. در نتیجه برای کار با کالس، هافرم

 : کنیممی از فرم دوم یک متغیر به صورت زیر تعریفشیء  ی ایجاد یککدنویسی شوید. برا

Form2 secondForm; 

 :کنیدمی سپس یک شئ جدید ایجاد
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secondForm = new Form2(); 

 : کنیم که دو خط کد باال را به صورت تک خط زیر بنویسیدمی پیشنهاد

Form2 secondForm = new Form2(); 

 کنیممی به صورت زیر استفاده ()Show کند. برای نمایش فرم از متدمی ایجاد secondForm با نام Form2 از کالسجدید شیء  کد باال یک

: 

secondForm.Show(); 

 : کد نهایی باید به صورت زیر باشد

private void btnFormTwo_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 Form2 secondForm = new Form2(); 
 secondForm.Show(); 
} 

کنیم تا فرم دوم نمایش داده شود. یک مشکل کوچک وجود دارد. اگر بر روی دکمه می کنیم. بر روی دکمه کلیکمی برنامه را اجرا و آن را امتحان

 : دهیدشوند. برای رفع این مشکل کد باال را به صورت زیر تغییر می دیگری ایجاد و نمایش دادههای مفر ،دوباره کلیک کنید

Form2 secondForm = new Form2(); 
private void btnFormTwo_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 secondForm.Show(); 
} 

 .کنیممی بیشتری اضافههای برنامه را دوباره اجرا و بر روی دکمه چندین بار کلیک کنید. در درس بعدی به فرم ایجاد شده قابلیت

 شارپسی در (Modal Form) فرم شرطی

ه جای کند. فرض کنید بمی شود که بعد از نمایان شدن شما را مجبور به انجام کارهایی برای ادامه دادن به بقیه کارهامی فرم شرطی به فرمی گفته

 : آن را به صورت زیر تغییر دهیم ()Show استفاده از متد

secondForm.ShowDialog(); 

آورد. فرم شرطی می را به وجود (Modal form) باشد. این متد یک فرم شرطیمی ()ShowDialog دمت ،کنیممی استفاده متدی که االن از آن

 در حالت قبل )هنگام مثال  کند. می شما را مجبور به انجام کارهایی برای ادامه دادن به بقیه کارها ،شود که بعد از نمایان شدنمی به فرمی گفته

اما در این حالت )هنگام استفاده از  .توانستید بر روی فرم اصلی برنامه کلیک کرده و آن را فعال کنیدمی شما به راحتی (()Show متداستفاده از 

فرم دوم را ببندید. حال برنامه را اجرا و بر روی دکمه کلیک کنید تا فرم دوم  ،برای فعال کردن بر روی فرم اول شما مجبورید (()ShowDialog متد

ل کنید که دکمه غیر قابمی بکشید و سعی کنید که بر روی دکمه دوباره کلیک کنید. مشاهدهای هر شود. بعد از ظاهر شدن فرم آن را به گوشظاه

را به صورت  آنها Text و Nameهای دو دکمه به فرم دوم اضافه کنید و خاصیت .کلیک است و تا فرم دوم را نبندید این کار امکان پذیر نیست

 : تغییر دهید زیر
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 دکمه دوم دکمه اول خاصیت

Name  btnOK  btnCancel  

Text  OK  Cancel  

 : شکل نهایی فرم دوم به صورت زیر است

 

 

 : کلیک کرده و کد زیر را بنویسید OK بر روی دکمه

this.DialogResult = DialogResult.OK; 

 IntelliSense را انتخاب و عالمت نقطه را تایپ کنید تا DialogResult شود. گزینهمی ظاهر IntelliSenseبعد از تایپ عالمت مساوی، 

 : دوباره ظاهر شود

 

 : کلیک کرده و کد زیر را به آن اضافه کنید Cancel را انتخاب کنید. حال بر روی دکمه OK از کادر باز شده گزینه

this.DialogResult = DialogResult.Cancel; 

 : آیدمی دوم به صورت زیر درکد نویسی فرم 

public Form2() 
{ 
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 InitializeComponent(); 
} 
 
private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 this.DialogResult = DialogResult.OK; 
} 
 
private void btnCancel_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 this.DialogResult = DialogResult.Cancel; 
} 

بر روی دکمه فرم اول دو بار کلیک کرده و  ؟OK یا Cancel توانید بفهمید که کدام دکمه از فرم دوم کلیک شده استمی با استفاده از فرم اول

 : کدهای آن را به صورت زیر تغییر دهید

if (secondForm.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 
 MessageBox.Show("OK Button Clicked!"); 
} 

مجبور  Cancel شود. اما برای دکمهمی کلیک شده است یا نه؟ اگر کلیک شده باشد پیغامی نمایش داده OK کند که آیا دکمهمی کد باال چک

در فرم  Change Case شود و همین کافی است. حال برنامه را اجرا و بر روی دکمهمی چون با زدن این دکمه فرم بسته ،نیستید کدی بنویسید

انجام  Cancel کلیک کنید تا پیغام برای شما نمایش داده شود. همین کار را با دکمه OK اول کلیک کرده تا فرم دوم ظاهر شود. بر روی دکمه

 .داده و نتیجه را مشاهده نمایید

 هافرم دیگر از مقادیر دریافت

 جعبه متن موجود در فرم اول تغییر دهید:فرم دوم را به شکل زیر جهت تغییر در بزرگی و کوچگی حروف 

 

 کلیک شد، متن موجود در جعبه متن فرم اول، بسته به گزینه انتخاب شده تغییر کند. مشکلی که با آن روبرو OKقصد ما این است که وقتی دکمه 

م به آن در فرم دوم دسترسی داشته باشیم با خطا توانیم آن را ببینیم و اگر بخواهینمیجعبه متن در فرم اول قرار دارد و  ،شویم این است کهمی

 شویم. راه حل این مشکل این است که جعبه متن را به صورت زیر تعریف کنیم )کدهای زیر را به فرم اول اضافه کنید(:می مواجه

public static TextBox tb = new TextBox(); 

 دهیم:می ن کد را در پایین شئ ایجاد شده از فرم به صورت زیر قرارشود. ایمی tbبه نام  TextBoxکد باال باعث ایجاد یک شئ 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/05/MultiForm-C-5.jpg
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public Form1() 
{ 
 InitializeComponent(); 
} 
 
Form2 secondForm = new Form2(); 
public static TextBox tb = new TextBox(); 
 
private void btnFormTwo_Click(object sender, EventArgs e) 
{          
 secondForm.Show(); 
} 

توانیم می داریم که TextBoxچون به آن احتیاجی نداریم. حال یک شئ  ،به این نکته توجه کنید که ما کد مربوط به نمایش پیغام را حذف کردیم

 فرم اول کد زیر را اضافه کنید: Loadجعبه متن موجود در فرم اول را به آن تخصیص دهیم. در رویداد 

tb = txtChangeCase; 

 باشد:می کد نهایی فرم اول به صورت زیر

public partial class Form1 : Form 
{ 
    public Form1() 
    { 
        InitializeComponent(); 
    } 
 
    Form2 secondForm = new Form2(); 
    public static TextBox tb = new TextBox(); 
 
    private void btnFormTwo_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        secondForm.Show(); 
    } 
 
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        tb = txtChangeCase; 
    } 
} 

فرم دوم دو بار کلیک کرده و کد زیر  OKباشد. بر روی دکمه می سیشود، جعبه متن در فرم دوم قابل دسترمی (Loadهنگامی که فرم اول بارگذاری )

 را در داخل آن بنویسید:

string changeCase = Form1.tb.Text; 

. محتوای این رشته جدید متن موجود در جعبه متن فرم اول است. برای تغییر در ایمکردهایجاد  changeCaseدر کد باال یک متغیر رشته با نام 

 به صورت زیر استفاده کنیم: ()Lowercaseو  ()Uppercaseتوانیم از دو متد می کوچکی حروف بزرگی و

changeCase = changeCase.ToUpper(); 
changeCase = changeCase.ToLower(); 
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 باشیم که حرف اول هر کلمهداشته ای هباشد. یعنی اگر بخواهیم رشتنمیدارای متدی برای بزرگ کردن فقط حرف اول رشته شارپ سی متاسفانه

برای  (، متدی برای این کار وجود ندارد.This Is Proper Caseآن به صورت بزرگ و بقیه حروف به صورت کوچک نمایش داده شوند )مانند 

 این منظور باید دو فضای نام زیر را به قسمت فضاهای نامی اضافه کنیم:

using System.Globalization; 
using System.Threading; 

 باشد:می CultureInfoحال که این دو فضای نامی را اضافه کردیم، کار بعدی ایجاد یک شئ 

CultureInfo properCase = Thread.CurrentThread.CurrentCulture; 

CurrentCulture یک شیء از دهد.می به ما اطالعاتی درباره زبان یک کشور خاص ارائه CultureInfo با نام properCase  کنیممیایجاد. 

 نامیم:می textInfoObjectهم احتیاج داریم و آن را  TextInfoاین پایان کار نیست. ما به یک شئ 

TextInfo textInfoObject = properCase.TextInfo; 

 آن احتیاج داریم. به باشد که ما برای تغییر در بزرگی و کوچکی حروف یک رشته می ()ToTitleCaseاین شئ دارای متدی با نام 

changeCase = textInfoObject.ToTitleCase(changeCase); 

برای فهمیدن اینکه کدام گزینه در فرم دوم انتخاب شده به یک سری دستور . باشدمی در کد باال همان متن موجود در فرم اول changeCaseمقدار 

if…else :احتیاج داریم 

if (radioButton1.Checked==true) 
{ 
 changeCase = changeCase.ToUpper(); 
} 
else if(radioButton2.Checked==true) 
{ 
 changeCase = changeCase.ToLower(); 
} 
else if (radioButton3.Checked==true) 
{ 
 CultureInfo ProperCase=Thread.CurrentThread.CurrentCulture; 
 TextInfo textInfoObject=ProperCase.TextInfo; 
 
 changeCase = textInfoObject.ToTitleCase(changeCase); 
} 

دهیم. برای اضافه می که کدام دکمه رادیویی انتخاب شده و سپس با توجه به آن عمل تبدیل حروف را انجام ایمکردهباال ما فقط چک  کدهایدر 

 نویسیم:می کردن متن تبدیل شده به جعبه متن فرم اول کد زیر را

Form1.tb.Text = changeCase; 

 نویسیم. کد کامل دکمه باید به صورت زیر باشد:می DialogResultکد باال را درست قبل از کد 

private void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 string changeCase = Form1.tb.Text; 
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 if (radioButton1.Checked==true) 
 { 
  changeCase = changeCase.ToUpper(); 
 } 
 else if(radioButton2.Checked==true) 
 { 
  changeCase = changeCase.ToLower(); 
 } 
 else if (radioButton3.Checked==true) 
 { 
  CultureInfo ProperCase=Thread.CurrentThread.CurrentCulture; 
  TextInfo textInfoObject=ProperCase.TextInfo; 
 
  changeCase = textInfoObject.ToTitleCase(changeCase); 
 } 
 Form1.tb.Text = changeCase; 
 
 this.DialogResult = DialogResult.OK; 
} 

 OKدکمه  را انتخاب کرده و بر روی Uppre Caseبرنامه را اجرا و بر روی دکمه برای نمایش فرم دوم کلیک کنید. بعد از نمایان شدن فرم دوم گزینه 

 کلیک کنید.

 

 شود.می کنید که متن موجود در فرم اول به صورت بزرگ نمایش دادهمی مشاهده

 MDI یهامکار با فر

MDI یا Multiple Document Interface که در آن کاربر قادر است از چند فرم )فرزند( در داخل  ؛نوعی طراحی رابط گرافیکی چند سندی است

کنید یک پنجره می رو اجرا Excel وقتی هست. Excel یا Wordمایکروسافت افزار نرم مثالی از یک رابط چند سندی یک فرم )پدر( استفاده کند.

تمام ، MDI برنامهگردند را باز کنید. در یک می فرزند ظاهر هایتوانید هر تعداد سند بعنوان پنجرهمی شود که در این پنجره پدرمی والد ظاهر

های پنجرههای از محدودیت یکنند. یکمی بصورت مشترک استفاده ،گرددمی منو که در پنجره والد ظاهر ابزار و یا نوار فرزند از یک نوارهای پنجره

 چند سندی را با یک مثال توضیحهای مباشند. اجازه دهید که نحوه کار با فر داشته پنجره والد وجودی توانند تنها در محدودهمی فرزند اینست که

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/05/MultiForm-C-6.jpg
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 true فرم را به IsMdiContainer بگذارید. بعد از باال آمدن برنامه خاصیت MDIFroms دهیم. یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و نام آن را

 : آیدمی ی پر رنگ درکنید که رنگ پس زمینه فرم به رنگ طوسمی دهید. مشاهدهمی تغییر

 

 رسد. برای اضافه کردن فرم دوم یا فرم فرزند به برنامه به صورت زیر عملمی شود. حال نوبت به اضافه کردن فرم فرزندمی با این کار فرم پدر ایجاد

 : کنیممی
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 : زنیممی را Add رها کرده و دکمهفرض پیش نام فرم را هم در حالت

 

 : شودمی به برنامه اضافه Form2 کنید، یک فرم به ناممی زیر مشاهدههمانطور که در شکل 
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 : کنیممی و چند زیر منو هم به منو اضافه From1 به فرم اول یا MenuStrip حال یک منو با استفاده از کنترل

 

 

 : یمنویسمی دوبار کلیک کرده و کد زیر را در رویداد کلیک آن Show Form1 حال بر روی زیر منوی

private void showForm2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Form2 frm2 = new Form2(); 
    frm2.Show(); 
    frm2.MdiParent = this; 
} 
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کند. و معنای آن این می در نتیجه به همین فرم اشاره ایمنوشتهدر کد باال توجه کنید. چون این کلمه را در داخل فرم اول  this به کلمه کلیدی

 : کلیک کنید Show Form2 همین فرم است. برنامه را اجرا کرده و بر روی زیر منوی frm2 است که فرم والد

 

شود. اگر دوباره بر روی یم کنید، فرم دوم در داخل فرم اول نمایش داده و نسبت به گوشه باال سمت چپ ترازمی همانطور که در شکل باال مشاهده

 آید، برای جلوگیری از این کارمی کنید که یک بار دیگر فرم دوم در داخل فرم اول به نمایش درمی مشاهدهکلیک کنید،  Show Form2گزینه 

 : توانید کد باال را به صورت زیر تغییر دهیدمی

private void showForm2ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    foreach (Form form in Application.OpenForms) 
    { 
        if (form.GetType() == typeof(Form2)) 
        { 
            form.Activate(); 
            return; 
        } 
    } 
 
    Form2 frm2 = new Form2(); 
    frm2.Show(); 
    frm2.MdiParent = this; 
} 

گر بخواهید فرم دوم در وسط فرم اول نمایش داده شود  : توانید کد زیر را هم به انتهای کدهای باال اضافه کنیدمی حال ا

frm2.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; 

را  WindowsDefaultLocation و CenterParent ،Manual ،WindowsDefaultBounds توان مقادیرمی CenterScreen البته به جای

 ،را امتحان کرد. حال اگر بخواهید فرم فرزند کل فرم اول را در بر بگیرد و با تغییر سایز فرم پدر او نیز تغییر اندازه دهد آنهانوشت و نحوه عملکرد 

 : باید از کد زیر استفاده کنید

frm2.Dock = DockStyle.Fill; 

 : جرا و نتیجه را مشاهده کنیدحال برنامه را ا



   
 

 فصل دوم : ویندوز فرم 373
 

 

اگر بخواهید از چند فرم در داخل فرم پدر استفاده کنید، وضع به همین . البته این خط باال را در برنامه فقط برای تست بنویسید و دوباره پاک کنید

 : منوال است. یک فرم دیگر به برنامه باال و یک زیر منو هم به صورت زیر به منو اضافه کنید

 

 : بر روی زیرمنوی جدید دوبار کلیک کرده و کدهای زیر را در داخل آن بنویسید

private void showForm3ToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Form3 frm3 = new Form3(); 
    frm3.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen; 
    frm3.Show(); 
    frm3.MdiParent = this; 
 
} 

  برنامه را اجرا و هر دو فرم را باز کنید
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: 

 آنهااست. حال اگر بخواهید  CenterScreen بر روی StartPositionگیرند چون خاصیت می کنید که هر دو فرم بر روی هم قرارمی مشاهده

 : با چند زیر منوی دیگر به فرم اضافه کنید یک منوهید باید چکار کنید؟ را به صورت مرتب تری در داخل فرم اول نمایش د

 

 : بنویسید آنهاباال کلیک کرده و کدهای زیر را در داخل  منوهایبه ترتیب بر روی زیر 

 
private void cascadeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    LayoutMdi(MdiLayout.Cascade); 
} 
 
private void tileHorizontalToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    LayoutMdi(MdiLayout.TileHorizontal); 
} 
 
private void tileVerticalToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    LayoutMdi(MdiLayout.TileVertical);             
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} 
 
private void arrangeIconToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    LayoutMdi(MdiLayout.ArrangeIcons); 
} 

 

 : اجرای برنامه و کلیک بر روی زیر منوهای باال به صورت زیر است

 

Cascade 

 

Horizontal 
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Vertical 

 راها مکند. به این صورت که اگر فرمی کار ،باشند Minimizeفرزند های مصورتیکه فر فقط در Arrange icon به این نکته توجه کنید که گزینه

Minimize  کندمی را مرتب آنهارا بر هم بزنید این گزینه  آنهاکرده و ترتیب : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   سومفصل                                  

 دات نت فریم ورک  
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 System.DateTimeکالس 

این کالس دارای  دهد.می است که به شما اجازه استفاده، ذخیره، و دستکاری ساعت و تاریخ رانت دات کالسی از System.DateTimeکالس 

همچنین دارای  دهند.می با تاریخ جاری را آنهاو مطابق کردن ها ل، یا ساهاماهمتدهایی برای دستکاری تاریخ مانند اضافه و کم کردن روزها، 

 دهد.می را نشان DateTimeکد زیر نحوه استفاده از کالس  دهند.می متدهایی است که تاریخ را به اشکال متفاوتی نشان

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        DateTime newyear = new DateTime(2010, 12, 25); 
 
        Console.WriteLine(newyear.ToString()); 
    } 
} 

12/25/2010 12:00:00 AM 

برای  DateTimeکالس  ()ToStringو همچنین از متد  DateTimeکند برای مقدار دهی به شیء می از یک سازنده که سال و ماه و روز را قبول

 دهد:می شما را به فرمت زیر نمایش DateTimeشیء  فرضپیش در حالت ()ToStringمتد  کنیم.می نمایش تاریخ و ساعت استفاده

MM/DD/YYYY HH:MM:SS AM/PM. شوید.می در آینده آشنا ،دهندمی دیگری نمایشهای ا فرمتبا متدهای مختلفی که فرمت خروجی را ب 

 هد.دمی متداول این کالس را نشانهای جدول زیر لیست سازنده استفاده کنید. آنهاتوانید از می دارای چندین سازنده است که DateTime کالس

 سازنده

DateTime() 

DateTime(int year, int month, int day) 

DateTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second) 

DateTime(int year, int month, int day, int hour, int minute, int second, int millisecond) 

توان از می جاری،برای به دست آوردن تاریخ و ساعت  دهد.می نشان AM 12:00:00 01/01/0001سازنده پیشفرض، تاریخ را به صورت 

 استفاده کرد. Todayتوان از خاصیت می استفاده کرد. برای به دست آوردن فقط تاریخ جاری DateTimeکالس  Nowخاصیت استاتیک 

DateTime now = DateTime.Now; 
DateTime today = DateTime.Today; 

 استفاده کرد: ،اندکه در زیر نشان داده شدهتوان از چندین متد می دیگرهای به صورت DateTimeبرای نمایش شیء 

 متد نمونه خروجی

Saturday, Octoboer 2, 2010 ToLongDateString 

4:14:18 PM ToLongTimeString 
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10/2/2010 ToShortDateString 

4:14 PM ToShortTimeString 

 استفاده کرد.ها یبرای سفارشی کردن خروج ()String.Formatتوان از متد می حتی

 Specifier نوع مثال خروجی

10 {0:dd} Day dd 

Tue {0:ddd} Day name ddd 

Tuesday {0:dddd} Full Day Name dddd 

932 {0:fff} Second Fractions f, ff, … 

A.D. {0:gg} Era gg, … 

10 {0:hh} 2 digit hour hh 

22 {0:HH} 
2 digit hour,  

24hr format 
HH 

38 {0:mm} Minute 00-59 mm 

12 {0:MM} Month 01-12 MM 

Dec {0:MMM} Month abbreviation MMM 

December {0:MMMM} Full month name MMMM 

46 {0:ss} Seconds 00-59 ss 

PM {0:tt} AM or PM tt 

02 {0:yy} Year, 2 digits yy 

2002 {0:yyyy} Year yyyy 

-05 {0:zz} 
Timezone offset,  

2 digits 
zz 

-05:00 {0:zzz} 
Full timezone  

offset 
zzz 

10:43:20 {0:hh:mm:ss} Seperator : 

10/2/2010 {0:dd/MM/yyyy} Seperator / 

 به عنوان مثال:

Console.WriteLine("The current date is {0:dd/MM/yyy}", DateTime.Now); 

The current date is 10/2/2010 
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 برخی از این متدها در زیر نشان داده شده است: دهد.می متدهای زیادی برای کار کردن با ساعت و تاریخ در اختیار کاربر قرار DateTimeکالس 

 متد توضیح

 اضافه و یا مقادیری را از آن کم کرد. DateTimeتوان مقادیری را به شیء می به وسیله این متدها

 

AddDays 

AddHours 

AddMilliseconds 

AddMinutes 

AddMonths 

AddSeconds 

AddTicks 

AddYears 

 Equals ارسال شده به متد برابر است یا نه DateTimeبا آرگومان  DateTimeدهد که آیا شیء می نشان

 ToUniversalTime کند.می را به ساعت جهانی تبدیل DateTimeمقدار نمونه 

Static کرداند.می روزهای یک ماه را بر. تعداد DaysInMonth 

Staticدهد که آیا سال مشخص شده یک سال کبیسه است یا نهمی . نشان IsLeapYear 

 نشان داده شده است: DateTime( کالس proertyدر جدول زیر لیست برخی از خواص )

 خاصیت توضیحات

 Date گرداند.می تاریخ را بر

 Day چندمین روز ماه جاری است.دهد که می نشان

 DayOfWeek شنبه یا ...(. مثال  دهد که چه روزی از هفته است ) می نشان

 DayOfYear مین روز(. 822 مثال  دهد که چندمین روز سال جاری است ) می نشان

 Hour دهد.می ساعت را نشان

 Millisecond دهد.می میلی ثانیه را نشان

 Minute دهد.می دقیقه را نشان

 Month دهد که چندمین ماه سال جاری استمی نشان

 Second دهد.می ثانیه را نشان
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 TimeOfDay دهد که چه ساعتی از روز است.می نشان

 Year رود.می برای نشان دادن سال به کار

Staticدهد.می . تاریخ و ساعت جاری را نشان Now 

Staticدهدمی . فقط تاریخ جاری را نشان. Today 

Staticدهد.می . تارخ و ساعت جاری محلی را نشان UtcNow 

 آمده است: DateTimeدر زیر نحوه استفاده از متدها و خواص کالس 

using System; 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
        DateTime myDate = DateTime.Now; 
 
        Console.WriteLine("Year: " + myDate.Year); 
        Console.WriteLine("Month: " + myDate.Month); 
        Console.WriteLine("Day: " + myDate.Day); 
        Console.WriteLine("Today is {0}.", myDate.DayOfWeek.ToString()); 
 
        //Assign newDate with the current date added by 3 days 
        DateTime newDate = myDate.AddDays(3); 
        Console.WriteLine("The date 3 days from now is {0}.", 
                  newDate.ToShortDateString()); 
 
        //Assign newdate with the current date subtracted by 3 days 
        newDate = myDate.AddDays(-3); 
        Console.WriteLine("The date 3 days ago is {0}.", newDate.ToShortDateString()); 
    } 
} 

Year: 2010 
Month: 10 
Day: 3 
Today is Sunday. 
The date 3 days from now is 10/6/2010. 
The date 3 days ago is 9/30/2010. 

در مثال باال نشان داده شده است . ایمکردهخ استفاده یبرای نمایش جداگانه اجزاء تار DateTimeکنید از خواص کالس می مشاهدههمانطور که 

روز از شیء، از یک عدد منفی  0برای کم کردن  مثال  را اصالح کرد.  DateTimeتوان مقدار شیء می که چطور به وسیله کم یا زیاد کردن روزها

 رود.می برای نمایش شکل کوتاه تاریخ به کار ()ToShortDateString. همچنین متد ایمهکرداستفاده 

 محاسبه اختالف دو تاریخ

برنامه از  شود.می کند آموزش دادهمی ماشین حساب که اختالف بین دو تاریخ را محاسبه در این بخش به شما نحوه ایجاد یک 

این آموزش همچنین مهارت شما را در استفاده از رویدادها و کنترل  کندمی استفاده System.TimeSpan و  System.DateTime متدهای 
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ComboBox و نام آن را  یک برنامه ویندوزی ایجاد کنید دهد.می افزایشTimeDifferenceCalculator .سپس مانند شکل زیر  بگذارید

 الزم را بر روی آن قرار دهید و مرتب کنید.های لکنتر 

 

تغییر دهید تا اندازه  FixedSingleرا به  FormBorderStyleفرم را تغییر داده و همچنین خاصیت  Textتوانید خاصیت می اختیاری به صورت

 شماره گذاری شده را مطابق جدول زیر تغییر دهید.های لکنتر   Nameخاصیت  فرم ثابت بماند.

 

 شماره نام

comboBeginDateMonth 8 

comboBeginDateDay 2 

comboBeginDateYear 8 

comboEndDateMonth 1 

comboEndDateDay 2 

comboEndDateYear 2 

labelResult 1 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/time-difference-calculator-02-02-11-01.jpg
http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/time-difference-calculator-02-02-11-02.jpg
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buttonCalculate 1 

( دو بار کلیک کنید تا یک کنترل هاکنترلبر روی فرم )نه  را پاک کنید تا نتیجه محاسبه در آن قرار بگیرد. labelResultکنترل  Textخاصیت 

 سپس کد زیر را به آن اضافه کنید. فرم ایجاد شود. Loadکننده رویداد برای خاصیت 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

    // هاماهتعریف   

    string[] months =  
    { 
        "January", "February", "March", "April", 
        "May", "June", "July", "August", 
        "September", "October", "November", "December" 
    }; 
 

    // هاماهبا ها پر کردن کمبوباکس  

    for (int i = 0; i < 12; i++) 
    { 
        comboBeginDateMonth.Items.Add(months[i]); 
        comboEndDateMonth.Items.Add(months[i]); 
    } 
 

 پیشفرض قرار دادن ماه ژانویه//    
    comboBeginDateMonth.SelectedIndex = 0; 
    comboEndDateMonth.SelectedIndex = 0; 
 

    // هاسالبا ها پر کردن کمبوباکس  

    for (int i = 1; i <= DateTime.Now.Year; i++) 
    { 
        comboBeginDateYear.Items.Add(String.Format("{0:0000}", i)); 
        comboEndDateYear.Items.Add(String.Format("{0:0000}", i)); 
    } 
 

    // 0222پیش فرض قرار دادن سال   
    comboBeginDateYear.SelectedIndex = 1999; 
    comboEndDateYear.SelectedIndex = 1999; 
 

    // روزهابا ها پر کردن کمبوباکس  

    FillDays(comboBeginDateDay, "Begin"); 
    FillDays(comboEndDateDay, "End"); 
 

 اضافه کردن کنترل کننده رویداد//    
    comboBeginDateMonth.SelectedIndexChanged += new EventHandler(RecalculateDays); 
    comboBeginDateYear.SelectedIndexChanged += new EventHandler(RecalculateDays); 
    comboEndDateMonth.SelectedIndexChanged += new EventHandler(RecalculateDays); 
    comboEndDateYear.SelectedIndexChanged += new EventHandler(RecalculateDays); 
} 

را به دو ها ماه forدهد. سپس با استفاده از حلقه می ماه سال را در خود جای 82است که ای هرشتآرایه ای  کنیممی اولین چیزی که ما ایجاد

این کار را  ComboBoxکالس  Itemخاصیت  ()Addکنیم. به وسیله متد می ( اضافههاماه) آنها( برای نشان دادن combo boxesکمبوباکس )

 یعنی ماه ژانویه است.آیتم  دهیم که نشان دهنده اولینمی دو کمبوباکس را به عدد صفر تغییر SelectedIndexدهیم. سپس خاصیت می انجام
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 هاییسباکشود. سپس کمبو می شود در نتیجه شمارش نیز از صفر آغازمی از صفر شروع هاباکسدر کمبو ها نکته مهم این است که چون اندیس

کالس  Nowخاصیت  Yearکنیم. برای دسترسی به سال جاری از خاصیت می تا سال جاری پر 8را نمایش دهند را از عدد ها لکه قرار است سا

DateTime کنیم. خاصیت می استفادهNow .نشان دهنده ساعت و تاریخ جاری است 

رقمی نشان  1ها لکنیم بنابراین همه سامی صفر استفاده 1از ها لای قالب بندی ساکنیم. برمی اضافهها را برای نمایش به کمبوباکسها لهمه سا

به . دهیممی را سال مبنا قرار 2000دو کمبوباکس مسئول نمایش سال، سال  SelectedIndexبه خاصیت  8222شوند. با اختصاص مقدار می  داده

 باشد. 8222باید اندیس آن  2000در نتیجه برای نمایش سال شود می از صفر شروع SelectedIndexخاطر داشته باشید که 

پیدا کنیم. با را  Itemsتوانیم به قسمت طراحی فرم رفته و بر روی کمبوباکس مورد نظر کلیک کنیم سپس خاصیت می به این نکته توجه کنید که

 نیم.توانیم هر آیتمی به کمبوباکس اضافه کمی که بوسیله آنشود می بازای هصفح ،دکمه مقابل این خاصیت که دارای سه نقطه است یکلیک بر رو

توانیم از می یا تعداد بیشتری مقدار را به آن اضافه کنیم. برای راحتی کار 2000برای شما خسته کننده است چون قرار است که  قطعا  اما این کار 

 طریق کدنویسی این کار را انجام دهیم.

 مثال  برابر است ها کند ولی تعداد روزها در کمبو باکسمی را برای نمایش روز پرها کمبوباکس ایمکردهایجاد  قبال  که  ()FillDaysمتد 

روزه هستند و  88ها خوریم چون بعضی از ماهمی باشند، در اینجا به مشکل برمی روز 80مسئول نشان دادن روزها همگی دارای های سکمبوباک

 سال کبیسه هم وجود دارد.

که  دهدمیرخ . این رویداد زمانی ایمکردههر کمبوباکس اضافه  SelectedIndexChangedآخر کد یک کنترل کننده رویداد به رویداد خط  1در 

 شود.می کنترل تقسیم 1که بین  ایمکردهتغییر کند. یک کنترل کننده رویداد ایجاد آیتم  یک اندیس انتخاب شود و یا یک

اربر یک این زمانی که کهستند اضافه کنیم، بنابرها لو ساها داری ماههرویداد را به کمبوباکس هایی که مسئول نگالزم است که این کنترل کننده 

رویداد  های شوند. کنترل کنندهمی مسئول نگهداری روز به طور خودکار به روز )آپدیت(های سداخل کمبو باکهای مدهد، آیتمی سال یا ماه را تغییر

دهیم که این کار باعث آزاد شدن رویداد و اجرای کنترل می را تغییرها کمبوباکس SelectedIndexون ما خاصیت دهیم، چمی قراررا در آخر کدها 

شود. اجازه دهید که یک متد می این کار باعث به وجود آمدن یک خطا شوند.ها میشود که باعث خالی شدن کمبوباکسمی رویدادیهای کننده

FillDays() این متد یک کمبوباکس را به عنوان پارامتر آرگومان  شود.می د کنیم. این متد باعث پر شدن روزهای یک کمبوباکس مشخصایجا

 comboEndDataDayیا  comboBeginDateDayهای سدهد کدام یک از کمبوباکمی است که نشانای هکند و دومین پارامتر آن یک رشتمی قبول

 .اندشدهبه روز 

private void FillDays(ComboBox comboBox, string tag) 
{ 
    int selectedMonth; 
    int selectedYear; 
 
    if (tag == "Begin") 
    { 
        selectedMonth = comboBeginDateMonth.SelectedIndex + 1; 
        selectedYear = comboBeginDateYear.SelectedIndex + 1; 
    } 
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    else 
    { 
        selectedMonth = comboEndDateMonth.SelectedIndex + 1; 
        selectedYear = comboEndDateYear.SelectedIndex + 1; 
    } 
             
 
    int maxDay = DateTime.DaysInMonth(selectedYear, selectedMonth); 
 
    comboBox.Items.Clear(); 
 
    for (int i = 1; i <= maxDay; i++) 
    { 
        comboBox.Items.Add(i); 
    } 
 
    comboBox.SelectedIndex = 0; 
} 

کنند. سپس خاصیت می مقادیر را دریافت  yearو  monthهای سکنیم کدام یک از کمبوباکمی مشخص tagابتدا با استفاده از پارامتر 

SelectedIndex دهیم که به وسیله متد می جمع کرده و برابر متغیرهایی قرار 8عدد  را با آنهاDaysInMonth() گیرند.می مورد استفاده قرار 

برای  کنیم.می خاص )کبیسه( استفادههای لساهای برای چک کردن روزهای ماه DateTimeکالس  ()DaysInMonthسپس از متد استاتیک 

سر انجام مقدار  کنیم.می بروز forها را با خواندن روزها با استفاده از یک حلقه تعداد روز. کنیممی را حذفها مآپدیت کردن کمبوباکس ابتدا آیت

را پیدا کرده و کد پر رنگ شده  Form1سازنده  شود. 8آن برابر فرض پیش دهیم تا مقدارمی قرار 0ازکامبو باکس را برابر  SelectedIndexخاصیت 

 د.زیر را به آن اضافه کنی

public Form1() 
{ 
    InitializeComponent(); 
 
    comboBeginDateMonth.Tag = "Begin"; 
    comboBeginDateYear.Tag = "Begin"; 
    comboEndDateMonth.Tag = "End"; 
    comboEndDateYear.Tag = "End"; 
} 

 ارسال کنیم. ()RecalculateDaysدهیم تا کامبوباکس درست را برای بروزرسانی به متد می نسبت  Tagسپس آن مقادیر را به خصوصیت 

private void RecalculateDays(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if ((sender as ComboBox).Tag.ToString() == "Begin") 
        FillDays(comboBeginDateDay, "Begin"); 
    else 
        FillDays(comboEndDateDay, "End"); 
} 

نماینده این رویداد ، انتخاب شده است SelectedIndexChangedبه این نکته توجه نمایید که این متد به عنوان کنترل کننده رویداد برای رویداد 

 داشته باشد. EventArgsو  objectپارامتر از نوع  2پذیرد که می متدی را

آن استفاده کند. ما نتیجه را با  Tagکند تا از خصوصیت می است که کنترل فعال کننده متد را به نوع کامبو باکس تبدیل ifمتد شامل یک دستور 

به قسمت طراحی برمی گردیم و بر روی  دهد که کمبوباکس به روز شده است.می کنیم بنابراین برنامه تشخیصمی مقایسه ”Begin“رشته 

buttonCalculate کنیم.می کد زیر را اضافه کنیم تا یک کنترل کننده رویداد برای رویداد کلیک ایجاد شود.می دو بار کلیک 
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private void buttonCalculate_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DateTime beginDate = new DateTime( 
        comboBeginDateYear.SelectedIndex + 1, 
        comboBeginDateMonth.SelectedIndex + 1, 
        comboBeginDateDay.SelectedIndex + 1); 
 
    DateTime endDate = new DateTime( 
        comboEndDateYear.SelectedIndex + 1, 
        comboEndDateMonth.SelectedIndex + 1, 
        comboEndDateDay.SelectedIndex + 1); 
 
    TimeSpan difference = endDate.Subtract(beginDate); 
 
    labelResult.Text = String.Format("{0} Days", difference.Days); 
} 

شوند. سپس تفاوت را با استفاده از متد می نمایش دادهها شروع و پایان به درستی در کامبوباکسهای تاریخ تا بر روی دکمه کلیک کرده

Subtract() از شیء  کنیم. این متد یکمی محاسبهTimeSpan دهد. در آخر هم تفاوت دو تاریخ را در کنترل می را برگشتlabelResult 

 دهیم.می نمایش

و  هتوانید تعداد بیشتری کمبو باکس جهت یافتن اختالف ساعت، دقیقمی باشد. به عنوان مثال شمامی برنامه قابلیت بهبود بیشتری را هم دارا

توان برای تشخیص می هم ()IsLeapYearاز متد  را نیز محاسبه کنید.ها لو سا هاماهتوانید تفاوت بین می ثانیه به برنامه اضافه کنید. همچنین

 کبیسه استفاده نمود.های لسا

 System.Math کالس

توان برای گرد کردن اعداد، گرفتن جذر یا نتیجه توان یک می شود. از این کالسمی برای انجام محاسبات ریاضی استفاده System.Mathاز کالس 

توانید از آن نمونه ایجاد کرده و از متدهای آن استفاده نمایید. برای روشن شدن نمیعدد استفاده کرد. این کالس یک کالس استاتیک است و شما 

 دهیم.می برخی از متدهای این کالس را توضیح مطلب 

 گرد کردن اعداد

 یک عدد از نوع ()Math.Ceiling یک عدد با قسمت اعشار را گرد کرد. متد ()Math.Floor و ()Math.Ceiling با استفاده از انتومی

double را گرفته و یک مقدار از نوع double یا مساوی آرگومان دریافت شده است تربزرگگرداند. نتیجه این متد می گرد شده را بر. 

Math.Floor() یک عدد double  به   برای روشن شدن مطلب. گرداندمیرا بر  یا مساوی آرگومان گرفته شده ترکوچکرا گرد کرده و نتیجه

 : توجه کنید مثال زیر

double number = 34.567; 
double ceil = Math.Ceiling(number); 
double floor = Math.Floor(number); 
 
Console.WriteLine("Math.Ceiling({0}) = {1}", number, ceil); 
Console.WriteLine("Math.Floor({0}) = {1}", number, floor); 

Math.Ceiling(34.567) = 35 
Math.Floor(34.567) = 34 
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 استفاده کنید:  ()Math.Roundتوانید از متد می ،به عددی با قسمت اعشاری مشخص گرد کنید را اگر بخواهید یک عدد

//Round 3.31674 into 2 decimal places 
double number = 3.31674 
 
Console.WriteLine(Math.Round(number, 2)); 

3.32 

 به توان رساندن یک عدد

پایه و  ،قبول کرده که اولین آرگومان doubleشود. این متد دو آرگومان از نوع می استفاده ()Math.Powبرای به توان رساندن یک عدد از متد 

 است. به کد زیر توجه کنید: doubleباشد. مقدار برگشتی از این متد می دومی توان

for (int i = 0; i < 10; i++) 
{ 
    Console.WriteLine("2^{0} = {1}", i, Math.Pow(2, i)); 
} 

2^0 = 1 
2^1 = 2 
2^2 = 4 
2^3 = 8 
2^4 = 16 
2^5 = 32 
2^6 = 64 
2^7 = 128 
2^8 = 256 
2^9 = 512 

 ریشه یک عددگرفتن 

 کند که همان عددی است کهمی شود. این متد یک عدد به عنوان آرگومان قبولمی استفاده ()Math.Sqrtبرای محاسبه ریشه یک عدد از متد 

 باشد.می doubleخواهیم ریشه آن را محاسبه کنیم. مقدار برگشتی از این متد هم می

Console.WriteLine(Math.Sqrt(25)); 

5 

 عدد نیتر کوچکو  نیتر بزرگیافتن 

باشد. هر می عدد از بین چندین عدد ترینکوچکو  ترینبزرگبرای یافتن  ()Math.Maxو  ()Math.Minدارای متدهای  System.Mathکالس 

 توانید با هم مقایسه نمایید.می دو عدد رافرض پیش کنند. در حالتمی دو آرگومان از نوع عددی قبول ،دو متد

Console.WriteLine(Math.Min(1,2)); 
Console.WriteLine(Math.Max(1,2)); 

1 
2 

 استفاده کرد: آنهاتوان به صورت تو در تو از می ،برای جلوگیری از محدودیت این متدها
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//Get the maximum and minimum of 3 numbers 
int max = Math.Max(Math.Max(1, 2), 3); 
int min = Math.Min(Math.Min(1, 2), 3); 
 
Console.WriteLine("Max = {0}", max); 
Console.WriteLine("Min = {0}", min); 

Max = 3 
Min = 1 

 هر تعداد عدد را به شما معرفی کند: ترینبزرگو  ترینکوچکتوانید یک تابع تعریف کنید که می همچنین

static int GetMax(int[] numbers) 
{ 
    int maximum = numbers[0]; 
 
    for (int i = 1; i < numbers.Length; i++) 
    { 
        maximum = Math.Max(maximum, numbers[i]); 
    } 
 
    return maximum; 
} 
 
static int GetMin(int[] numbers) 
{ 
    int minimum = numbers[0]; 
 
    for (int i = 1; i < numbers.Length; i++) 
    { 
        minimum = Math.Min(minimum, numbers[i]); 
    } 
 
    return minimum; 
} 
 
static void Main() 
{ 
    int[] numbers = { 32, 17, 45, 10, 5 }; 
    int max = GetMax(numbers); 
    int min = GetMin(numbers); 
    Console.WriteLine(max); 
    Console.WriteLine(min); 
} 

45 
5 

 ایمگذاشتهکنند(. در داخل توابع ما فرض را بر این می هر تعداد عدد را قبول) کنندمی از اعداد صحیح قبولآرایه ای  ()GetMinو  ()GetMaxتوابع 

با استفاده از  شود.می شروع 8ایجاد کرده که با اندیس  forعدد است. سپس یک حلقه  ترینکوچکخرین مقدار آو  ترینبزرگکه اولین مقدار 

. که در این صورت ترکوچکاست یا  تربزرگاعداد  کنیم که آیا عنصر جاری حلقه از مقدار جاری می تعیین ()Math.Maxو  ()Math.Minمتدهای 

 دهیم.می شتکنیم. سپس مقادیر نتیجه را برگمی مقدار جاری را جایگزین متغیرهای بزرگ یا کوچک

 Math.PI 

را در خود ذخیره دارد، زمانی که بخواهید محیط یا مساحت یک دایره را پیدا کنید، استفاده  0271731023031111000112که مقدار  PI از ثابت

 : باشدمیشعاع  radiusکه در آن  شودمی. برای یافتن محیط یک دایره به صورت زیر عمل شودمی
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double area = Math.PI * Math.Pow(radius, 2); 

 .دارای متدهای بیشتری است که ما به توضیح همین چند متد بسنده کردیم System.Mathکالس 

 ایجاد عدد تصادفی

آمدن هر شانس  .باشدمی توان اعداد تصادفی تولید کرد. این کالس دارای متدهایی برای تولید عدد تصادفیمی Randomبا استفاده از کالس 

 یک عدد تصادفی مثبت مانند مثال زیر تولید کرد: ()Nextاز متد با استفاده توان می عددی وجود دارد.

Random generator = new Random(); 
 
//Generate 10 random numbers 
for (int i = 1; i <= 10; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(generator.Next()); 
} 

673131583 
2075827769 
530790962 
853400196 
1181061071 
1657679493 
1459501829 
452543008 
1814178911 
1933670708 

دهد که تعدادی می به شما اجازه ()Nextمتد های ر از نسخهباشند. یکی دیگمی چون همه اعداد تصادفی ،متفاوت است مطمئنا  خروجی شما 

شود که تعداد اعداد تولید شده از مقدار ذکر می تولید کنید. این نسخه از متد همچنین باعث ،نباشند تربزرگعدد تصادفی را که از یک عدد خاص 

 .آنهابیشتر است و نه تعداد  77از  آنهانه مقدار  ،که کندمی به عنوان مثال برنامه زیر اعدادی را تولید شده در پرانتز بیشتر نشود.

Random generator = new Random(); 
 
//Generate 10 random numbers 
for (int i = 1; i <= 10; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(generator.Next(11)); 
} 

2 
3 
4 
4 
10 
4 
1 
1 
0 
8 

 از )نه برابر( آرگومانی که ترکوچکبدین معنی که این متد یک مقدار تصادفی که . پذیردمیعدد  ترینبزرگآرگومانی را به عنوان  ()Next متد

 .کندمیرا تولید  72و  2مقادیر ممکن بین در نتیجه، متد هم  ایمکردهرا به این متد ارسال  77در مثال باال عدد  مثال  دهد. می را برگشت ،پذیردمی
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 ،روی طاس تولید شود 2تا  7اهید اعداد مشخص کرد. به عنوان مثال اگر بخو ،برمی گرداند را ()Nextتوان محدوده اعدادی که متد می همچنین

 توان کد باال را به صورت زیر تصحیح کرد:می

Console.WriteLine(generator.Next(1, 7)); //Returns random value from 1 to 6 

وان تمی شود.می شت دادهعددی است که توسط این متد برگ ترینبزرگو دومین آرگومان نشان دهنده  ترینکوچکاولین آرگومان نشان دهنده 

 ،هتوالی و نوع اعداد تولید شد ،بدین معنی که با هر بار اجرای برنامه از یک مقدار هم برای تولید یک توالی تکراری از اعداد تصادفی استفاده کرد.

تواند باشد. برای اختصاص این مقدار باید آن را در داخل پرانتز سازنده می هر عددی ،مانند سری قبلی باشد که برنامه اجرا شده است. این مقدار

 مانند عدد صفر در مثال زیر: قرار دهید. Randomکالس 

Random generator = new Random(0); 
//Generate 10 random numbers 
for (int i = 1; i <= 10; i++) 
{ 
      Console.WriteLine(generator.Next(11)); 
} 

7 
8 
8 
6 
2 
6 
9 
4 
10 
3 

های ماین برنامه پیغا همین اعداد را مشاهده خواهید نمود. حال اجازه بدهید که یک مثال ساده را توضیح دهیم. ،با هر بار اجرای برنامه باال

 دهد.می متفاوتی در هر بار اجرای آن به شما نشان

using System; 
 
namespace RandomMessage 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            Random generator = new Random(); 
 
            int messageNumber = generator.Next(1, 4); 
 
            switch (messageNumber) 
            { 
                case 1: 
                    Console.WriteLine("Hello to you my friend."); 
                    break; 
                case 2: 
                    Console.WriteLine("Good day to you sir/mam."); 
                    break; 
                case 3: 
                    Console.WriteLine("Have a happy day."); 
                    break; 
            } 
 
            Console.ReadKey(); 
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        } 
    } 
} 

کنیم. بعد می برای نشان دادن یک پیغام برای هر مقدار ممکن استفاده switchکند. سپس با استفاده از دستور می را تولید 0تا  7برنامه مقادیر 

 کند.می شوید که پیغام خوش آمد گویی تغییرمی برنامه متوجهاز چندین بار اجرای 

 و عبارات با قاعده )منظم(ها رشته

شوند. یک رشته گروهی از کاراکترها مانند حروف، می یافتنویسی برنامه هایزباندر همه  تقریبا  هستند که ای هانواع داد ترینمعمول ،هارشته

شود که شما بخواهید می زمانی مشخصای هاهمیت این نوع داد شود.می تعریف stringه وسیله کلمه کلیدی باشد. رشته بها میاعداد یا نشانه

به کاربر اطالعاتی ارائه و یا در مورد یک  فورا  توان ها میاطالعاتی از قبیل نام، آدرس، جنسیت یا ایمیل خودتان را ذخیره کنید. با استفاده از رشته

ها توان کارهایی شبیه به رشتهمی ،شارپسیدر یا عبارات با قاعده  regular expressionخطا در برنامه هشدار داد. همچنین با استفاده از 

و متدهایی که به ها مورد خصوصیات مختلف رشته آینده درهای سدر در. شودمی انجام داد. از عبارات با قاعده در اعتبارسنجی اطالعات استفاده

 توضیح داده خواهد شد. ،توانید این خصوصیات را دستکاری کنیدمی شما آنهاوسیله 

 System.String کالس

برای  نامه وارد کنید.را در ابتدای بر Systemابتدا باید فضای نام ها سر و کار دارند. قبل از استفاده از رشته Stringبا کالس  شارپسیدر ها رشته

 ایجاد یک رشته چندین راه وجود دارد.

String str1; 
str1 = "An example of a string."; 

 ه شمارا کای هدهد که دادمی را باید در داخل دابل کوتیشن )""( قرار دهید. دابل کوتیشن به کامپایلر نشانها به این نکته توجه کنید که رشته

 stringاز کلمه کلیدی  System.Stringدهد که به جای استفاده از کالس می این به شما اجازه یک رشته است. ،ذخیره کنید خواهید در متغیرمی

 برای ایجاد یک رشته استفاده کنید.

string myString; 
myString = "An example of a string."; 

 عمل کرد:توان به صورت زیر می برای تعریف و مقدار دهی به یک رشته

string myString = "This is another string"; 

 برای تخصیص یک مقدار به رشته استفاده کرد: System.Stringو سازنده  newتوان از کلمه کلیدی می همچنین

String myString = new String("This is a string."); 
string myString = new string("This is a string"); 

 کند. به تکه کد زیر توجه کنید:می رشته یک نوع ارجاعی است اما بسیار شبیه به انواع مقداری رفتارنت دات در
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Button btn1 = new Button(); 
btn1.Text = "Button 1 "; 
Button btn2 = btn1; // Assign address of btn1 to btn2 
 
btn2.Text += " and Button 2"; 
Console.WriteLine(btn1.Text); 
Console.WriteLine(btn2.Text); 

Button 1 and Button 2 
Button 1 and Button 2 

دیگر  دکمه ایرا برابر  btn1دهیم. سپس ارجاع می آنرا برابر یک رشته قرار Textگذاریم و خاصیت می btn1ن را آابتدا یک دکمه ایجاد کرده و نام 

 را به وسیله الحاق آن با رشته دیگر تغییر Text، btn2شوند. حال خاصیت می دو به یک دکمه یکسان وابستهاکنون هر . قرار دهید btn2به نام 

 Text. بعد از تغییر، محتویات خاصیت اندوابستهاست چون هر دو به یک دکمه  btn1شامل متن  btn2.Textدهیم. به این نکته توجه کنید می

در ) کندمی هم تغییر btn2را اصالح کنیم، متن  btn2هنگامی که بخواهیم متن  . نتیجه یکسان است.کنیممی هر دو دکمه را در خروجی چاپ

جزء انواع مرجع باشند، پس باید دو خط کد زیر رفتار یکسانی از خود نشان  واقعا  ها کنید(. اگر رشتهمی مشاهده ()WriteLineخروجی دستور 

 بدهند:

string str1 = "String 1"; 
string str2 = str1; 

گر مقدار شیء  به یک باید str2 و  str1حال   نیز تغییر کند. str1را تغییر دهیم باید مقدار  str2اشاره کنند. ا

str2 += " and String 2"; 

 را چاپ کنیم:ها اجازه بدهید مقادیر رشته

Console.WriteLine(str1); 
Console.WriteLine(str2); 

String 1 
String 1 and String 2. 

تغییری  str2کنند. بنابراین اگر در نمیبه یک نمونه مشابه اشاره  آنهاکپی شد.  str2در  str1بینید مقادیر متفاوت هستند. مقدار می همانطور که

 .غیر قابل پیش بینی استتواند نوع مقداری باشد چون طول کاراکترهای تشکیل دهنده آن نمییک رشته . گذاردنمی تأثیر str1ایجاد کنید در 

 دهد.می نشان foreachکد زیر نحوه جداسازی کاراکترهای یک رشته را به وسیله حلقه  باشد.می از کاراکترهاای هیک رشته مجموع

string str1 = "This is a string"; 
foreach (char c in str1) 
{ 
Console.WriteLine(c); 
} 

T 
h 
i 
s 
 
i 
s 
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 کند.می یک آرایه از نوع کاراکتر قبول System.Stringدر حقیقت، نسخه دیگر سازنده 

char[] charArray = { 'H', 'e', 'l', 'l', 'o' }; 
String myString = new String(charArray); 

 را نشان خواهیم داد.ها در درس آینده نحوه مقایسه و مرتب سازی رشته

 هارشتهمقایسه 

توان تست کرد که آیا دو رشته با هم برابرند می ==مختلف با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال با استفاده از عملگر های را به روشها رشته توانمی

 را. آنهاکند نه می را با هم مقایسهها از نوع مرجع هستند، این عملگر مقدار رشتهها با وجودیکه رشته یا نه.

string str1 = "Hello"; 
string str2 = "Hello"; 
string str3 = "Goodbye"; 
 
Console.WriteLine("str1 == str2 : {0}", str1 == str2); 
Console.WriteLine("str1 == str3 : {0}", str1 == str3); 

str1 == str2 : True 
str1 == str3 : False 

 شود. به کد زیر توجه کنید:می دو رشته استفادههم برای مقایسه  ()String.Compareهمچنین از متد استاتیک 

if (String.Compare(str1, str2) == 0) 
{ 
   Console.WriteLine("str1 is equal to str2"); 
} 

و  7اگر مقدار اولین رشته از دومین رشته بیشتر باشد مقدار ، 2کند و اگر با هم برابر باشند مقدار می دو رشته را قبول ()String.Compareمتد 

 ()Compareبنابراین برای تشخیص تساوی دو رشته با استفاده از متد  گرداند.می را بر -7 باشد مقدار ترکوچکاگر مقدار اولین رشته از دومین رشته 

 باید مانند کد باال تست کنید که آیا مقدار برگشتی برابر صفر است یا نه.

اولین  شود.می به یونیکد معادل خود تبدیل ،است؟ هر کاراکتر در رشته تربزرگیا  ترکوچکچطور تشخیص بدهیم که یک رشته از رشته دیگر 

رها با هم و به همین ترتیب بقیه کاراکت اکترهااگر برابر بودند سپس دومین کار شود.می کاراکتر اولین رشته با اولین کاراکتر دومین رشته مقایسه

 شوند.می مقایسه

 دهد که آیا در مقایسه دو رشته بزرگی ومی و به وسیله آن تشخیص کندمی سربارگذاری دیگر این متد یک آرگومان سومی دیگر از نوع بولی قبول

در حالت پیش فرض متد  .دو رشته از لحاظ بزرگی و کوچکی حروف با هم برابرند یا نه() کوچکی حروف در نظر گرفته شده است یا نه
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String.Compare() ر کد زی گیرد.می دو رشته متفاوت در نظر ،دو رشته یکسان را که فقط در بزرگی و کوچکی حروف با هم متفاوت باشند را

 فتن بزرگی و کوچکی حروف با هم مقایسه کرد:توان دو رشته را بدون در نظر گرمی دهد که چطورمی نشان

string str1 = "Microsoft"; 
string str2 = "microsoft"; 
 
if (String.Compare(str1, str2, true)==0) 
{ 
   Console.WriteLine("The strings are equal."); 
} 

The strings are equal. 

 بیان شده است: ()String.Compareسربارگذاری از متد  در زیر چندین

 متد توضیح

 Compare(String, String) کند.می دو رشته را با هم مقایسه

دو رشته را بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی حروفشان 

 کند.می مقایسه
Compare(String, String, Boolean) 

 Compare(String, Int32, String, Int32, Int32) کندمی دو رشته رشته را با هم مقایسههای زیر رشته

دو رشته را بدون در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی های زیر رشته

 کند.می حروفشان مقایسه
Compare(String, Int32, String, Int32, Int32, Boolean) 

 استفاده از این متد توجه کنید:به نحوه  است. ()CompareToمقایسه دو رشته استفاده از متد  هایروشیکی دیگر از 

string str1 = "Hello"; 
string str2 = "Hello"; 
 
if (str1.CompareTo(str2) == 0) 
{ 
   Console.WriteLine("The strings are equal."); 
} 

The strings are equal. 

اگر مقدار اولین ، 2با هم برابر باشند مقدار  هااین متد نیز اگر رشته ()Compareمانند متد  گرداند.می یک مقدار صحیح را بر ()CompareToمتد 

گر مقدار اولین رشته از دومین رشته  7رشته از دومین رشته بیشتر باشد مقدار   گرداند.می را بر -7 مقدار ،باشد ترکوچکو ا

 هارشتهالحاق 

یکی  شارپسی در به یک رشته است. آنهابه هم وجود دارد. الحاق به معنای چسباندن چندین رشته به هم و تبدیل ها چندین راه برای الحاق رشته

 استفاده از عملگر + است: ،هاساده الحاق رشتههای از راه



   
 

 فصل سوم : دات نت فریم ورک 301
 

string str1 = "Happy "; 
string str2 = "New Year"; 
string result = str1 + str2; 
 
Console.WriteLine(result); 

Happy New Year 

شد. به این نکته توجه کنید که استفاده از عملگر + باعث ترکیب ای هث ترکیب دو عملوند رشتعکنید که استفاده از این عملگر چطور بامی مشاهده

 شود.می تبدیلای هبه صورت خودکار به نوع رشت intشود که در این حالت نوع می intدیگر مانند ای هیک رشته با یک نوع داد

Console.WriteLine("Number of Guests: " + 100); 

Number of Guests: 100 

توانید تعداد بی نهایت رشته یا شیء به عنوان می شما. باشدمی ()String.Concatدو رشته استفاده از متد استاتیک  قراه دیگر برای الحا

 وه استفاده از این متد نشان داده شده است:آرگومان به این متد ارسال کنید. در زیر نح

string result = String.Concat("We have ", 100, " guests ", " this evening."); 
 
Console.WriteLine(result); 

We have 100 guests this 

در یک آرایه از  آنهاو ذخیره ها برای ترکیب رشته است. از این رشتهها الحاق رشتههای نیز یکی دیگر از روش ()String.Joinاز متد استاتیک 

 شود.می نوع رشته استفاده

string[] words = { "Welcome", "to", "my", "site." }; 
string result = String.Join(" ", words); 
 
Console.WriteLine(result); 

Welcome to my site 

 ،که قرار است با هم ترکیب شوند هاییرشتهاست که در داخل هر یک از ای هکند، اولین آرگومان، رشتمی دو آرگومان قبول ()String.Joinمتد 

ست. اای هدومین آرگومان خود آرایه رشت دهیم.می را بین کلمات قرار (" ") استگیرد. که در مثال باال یک رشته که در اصل یک فضای خالی می قرار

 را ارسال کنید.ها لیست رشتهای هدهد به جای آرایه رشتمی شما اجازهسربارگذاری دیگر این متد به 

string result = String.Join(" ", "Welcome", "to", "my", "site."); 
 
Console.WriteLine(result); 

Welcome to my site 

د. وقتی کننمیشود و مقدار آن تغییر می یکبار مقدار دهیای هتغییر ناپذیر هستند. این بدین معنی است که متغیر رشتنت دات درها همه رشته

شود. بنابراین همه متدهایی که با می کنید یک نسخه جدید از رشته ایجاد و نسخه قبلی دور انداختهمی اصالحشارپ سی مقدار یک رشته را در

به  StringBuilderکالس  ماند.می باقی هسخه اصلی دست نخوردگردانند و نمی سر و کار دارند یک نسخه از رشته اصالح شده را برها رشته

 دهد که در درس آینده در مورد آن توضیح خواهیم داد.می بزرگ راهای شما اجازه ترکیب رشته
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 جا دادن یک رشته در داخل رشته دیگر

مانند ای هیک رشته را در داخل رشته دیگر قرار دهید. به عنوان مثال اگر رشت ()Insertدهد که با استفاده از متد می دات نت به شما اجازه

Hello World! توانید با استفاده از متد ذکر شده کلمه می داشته باشیدHappy  را در وسط آن قرار دهید و رشته جدیدی مانندHello Happy 

World!” کد زیر نحوه استفاده از متد . ایجاد کنیدInsert() دهد.می ا نشانر 

string str1 = "Hello World!"; 
string str2 = "Happy "; 
string result = str1.Insert(6, str2); 
 
Console.WriteLine(result); 

Hello Happy World! 

خود رشته جدید را  ،دومین آرگومانخواهد در آن قرار گیرد و می کند، اولین آرگومان مکانی که رشته جدیدمی دو آرگومان قبول ()Insertمتد 

در  ود.شمی اندیس اولین کاراکتر یک رشته با صفر و اندیس آخرین کاراکتر یک رشته با یک واحد کمتر از طول رشته نمایش داده دهد.می نشان

جای دهیم. به کادر زیر توجه  ،قرار دارد Wخواهیم رشته جدید را درست بعد از اولین فضای خالی یعنی جایی که حرف می !Hello Worldرشته 

 کنید:

H  e  l  l  o     W  o  r  l  d   ! 
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

 Helloو رشته  و هر چیز بعد از آن به جلو رانده در این مکان )بعد از اولین فضای خالی( قرار گرفته است. Happyاگر توجه کرده باشید رشته 

Happy World! شود.می ایجاد 

 اضافه کردن کاراکتر به سمت چپ یا راست یک رشته

به عنوان مثال  اضافه کرد.ها توان کاراکتر یا فضاهای خالی را به سمت چپ یا راست رشتهمی ()PadRightو  ()PadLeftبا استفاده از متدهای 

 استفاده کنید: ()PadLeftتوانید از متد می ،کنیداگر بخواهید یک سری فضا را به سمت چپ رشته جهت ترازبندی آن اضافه 

string str1 = "Example"; 
str1 = str1.PadLeft(10); 
 
Console.WriteLine(str1); 

   Example 

همانطور که  دهد.می کنند که تعداد کاراکترها یا فضاهای خالی وارد شده را تشخیصمی آرگومانی را قبول ()PadRightو  ()PadLeftمتدهای 

شود. برای به دست آوردن مقدار این فضاها یا می فضای خالی در سمت چپ رشته 0ارسال شده باعث ایجاد  72در مثال باال مشاهده کردید عدد 

کتر یا فضای خالی می ،گیرندمی کاراکترهایی که در سمت چپ یا راست یک رشته قرار  .ه کردطول رشته( استفاد –توان از فرمول )تعداد کارا
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 72 - 1= 0کنیم با استفاده از فرمول می را به عنوان آرگومان ارسال 72باشد و زمانی که ما عدد می 1برابر  Exampleدر مثال باال طول رشته  مثال  

گر مقدار آرگومانی که به متد  فضای خالی(. 0گیرد )می توان فهمید که چند فضای خالی در سمت چپ رشته قرارمی  ،شودمی ارسال ()PadLeftا

 است. PadLeftنیز شبیه به  PadRightعمل  از طول رشته کمتر باشد هیچ تاثیری بر رشته نهایی ندارد.

string str1 = "Example"; 
str1 = str1.PadRight(10); 
 
Console.WriteLine(str1 + "|"); 

Example   | 

یکی دیگر از  .ایمکردهرا به سمت راست رشته اضافه  ”|“کاراکتر  ()PadRightکنید ما با استفاده از متد می همانطور که در مثال باال مشاهده

به مثال زیر  شود.می کند که کاراکتر دلخواهی است که به سمت راست یا چپ رشته اضافهمی قبول این دو متد آرگومان دومی را همهای نسخه

 توجه کنید:

string str1 = "Example"; 
str1 = str1.PadLeft(10, '*'); 
 
Console.WriteLine(str1); 

***Example 

 به صورت جدول باشد. به مثال زیر توجه کنید:ها استفاده از متدهای باال زمانی مفید است که خروجی داده

string[,] data = { { "Name", "Gender", "Age" }, 
                   { "John", "Male", "21" }, 
                   { "Mark", "Male", "18" }, 
                   { "Jean", "Female", "18" } }; 
 
for (int i = 0; i < data.GetLength(0); i++) 
{ 
    for (int j = 0; j < data.GetLength(1); j++) 
    { 
        Console.Write(data[i, j].PadRight(10)); 
    } 
 
    Console.WriteLine(); 
} 

Name      Gender    Age 
John      Male      21 
Mark      Male      18 
Jean      Female    18 

 هستند. هادادهدیگر های . اولین ردیف عناوین و ردیفایمکردهاستفاده  هایماندادهدر مثال باال از یک آرایه چند بعدی برای ذخیره 

 هارشتهاز ها زائدهحذف 

 خصوصا  مشود، می از کاربر دریافتای هشود. وقتی رشتمی برخی اوقات کاربر به طور ناخواسته با تایپ فضاهای خالی غیر ضروری باعث ایجاد خطا

 شوند.می حذفها لفضاهای خالی ابتدا و انتهای رشته به وسیله این کنتر  ،یا کنترلی شبیه به آن این کار انجام شود text boxاگر از طریق یک 
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، فضاهای خالی ابتدا ()TrimStart دهد.می این کار را انجام ()TrimEndو  ()Trim() ،TrimStart متدهایبا استفاده از نت دات

TrimEnd() و متد ا تهفضاهای خالی انTrim() به عنوان مثال: کند.می ذففضاهای خالی هر دو طرف رشته را ح 

string str1 = "   Example   "; 
str1 = str1.Trim(); 
 
Console.WriteLine(str1); 

Example 

 به مثال زیر توجه کنید: کند.می قبول ،خواهید از رشته حذف شوند رامی از کاراکترهایی را کهآرایه ای  دارای یک سربارگذاری است که ()Trimمتد 

string str1 = "&&&&Hello***"; 
str1 = str1.Trim("&*".ToCharArray()); 
 
Console.WriteLine(str1); 

Hello 

ارسال  ()Trimکنید رشته باال دارای کاراکترهای غیر ضروری در ابتدا و انتهای خود است. این کاراکترهای اضافی را به متد می همانطور که مشاهده

یک آرایه کاراکتری قبول کرده  ()Trimمتد  .ایمکردهاستفاده  ()ToCharArray. به این نکته توجه کنید که ما از متد کنیممی را حذف آنهاکرده و 

 کند.می آن را به کاراکتر تبدیل ()ToCharArrayکنیم متد می و هنگامی که ما یک رشته را به آن ارسال

 هارشتهجداکردن 

مختلف های یاستفاده نمایید. اجازه دهید نگاهی به سربارگذار  ()splitتوانید از متد می تکه تکه کنیداگر بخواهید یک رشته را به چند رشته 

 اولین سربارگذاری این متد گرداند که هر عنصر از این آرایه شامل یک زیر رشته است.می را برها از رشتهآرایه ای  ()Splitاین متد بیندازیم. متد 

 مختلف تقسیم شود.های دهد که رشته باید در چه جایی به قسمتمی تشخیص آنهاکند و بر اساس می قبول از کاراکترها راآرایه ای 

string message = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."; 
string[] substrings = message.Split(' '); 
 
foreach (string s in substrings) 
{ 
    Console.WriteLine(s); 
} 

The 
quick 
brown 
fox 
jumps 
over 
the 
lazy 
dog. 

وند. شمی چون دو کلمه متوالی به وسیله فاصله از هم جدا ،ایمکردهبرای جدا کردن کلمات در رشته باال استفاده  (' ')در مثال باال از کاراکتر فاصله 

گانه چاپ آنها foreachشوند. سپس با استفاده از دستور می ذخیره ()substringsکلمات در آرایه   توان تعداد زیرمی کنیم.می را در خطوط جدا

 محدود کرد. ()Splitبرگشتی را به وسیله سربارگذاری دیگر متد های رشته
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string message = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."; 
string[] substrings = message.Split(" ".ToCharArray(), 3); 
 
foreach (string s in substrings) 
{ 
    Console.WriteLine(s); 
} 

The 
quick 
brown fox 

دهد که دو کلمه اول می خروجی نشان رود.می به کارها کنید دومین آرگومان برای تشخیص تعداد زیر رشتهمی همانطور که در مثال باال مشاهده

 شود.می و مابقی رشته در عنصر آخر آرایه ذخیرهاند شدهاز رشته جدا 

و  Noneاست. این نوع شمارشی دارای دو مقدار  StringSplitOptionsسربارگذاری دیگر این متد استفاده از نوع شمارشی 

RemoveEmptyEntries با استفاده از است .StringSplitOptions.None ه ذخیره کنید. و با استفاده از توانید یک زیر رشته خالی در آرایمی

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries به تکه کد زیر توجه کنید: خالی را حذف کرد.های توان تمام زیر رشتهمی 

string message = "string1#string2##string4#string5"; 
string[] results = message.Split("#".ToCharArray(), StringSplitOptions.None); 
 
foreach (string s in results) 
{ 
   Console.WriteLine(s); 
} 

string1 
string2 
 
string4 
string5 

کتر به عنوان اولین آرگومان قبول کرده و به دستور ما ،که در مثال باال مشاهده کردید ()Splitدر سربارگذاری متد  از  متد یک آرایه از نوع کارا

دومین آرگومان مقدار  .ایمکردهاستفاده  ()ToCharArrayمتد  به همین دلیل است که از کند.می استفادهها برای تعیین حد زیر رشته ”#“کاراکتر 

StringSplitOption .در این قسمت ما مقدار  استNone ان کنیم و چون رشته دارای زیر رشته خالی است ارسال این مقدار چندمی را ارسال

حال از مقدار  را حذف کرده و برنامه را اجرا کنید(. StringSplitOptions.Noneیکبار قسمت  توانیدمیتاثیری در نمایش نهایی ندارد ) 

RemoveEmptyEntries کنیم.می استفاده 

string message = "string1#string2##string4#string5"; 
string[] results = message.Split("#".ToCharArray(), StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
 
foreach (string s in results) 
{ 
    Console.WriteLine(s); 
} 

string1 
string2 
string4 
string5 
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ذخیره داده در فایل متنی کنید نتیجه استفاده از این مقدار حذف سومین زیررشته خالی است. از این روش اغلب برای می همانطور که مشاهده

 شود.می استفاده

 هارشتهجستجو کردن در 

بسیار راحت است. اجازه بدهید که نگاهی به متدهای مختلفی که محل وقوع یک رشته خاص را نت دات به وسیله متدهایها جستجوی رشته

گر رشته مورد نظر پیدا می در رشته دیگر نشانمحل یک رشته خاص را  ()LastIndexOfو  ()IndexOfکنند بیندازیم. متدهای می پیدا دهند. ا

 توجه کنید: ()IndexOfبه مثالی در مورد متد  گردانند.می را بر -7متدهای فوق مقدار  ،نشود

string str = "The quick brown fox jumps over the lazy dog."; 
int index = str.IndexOf("quick"); 
 
Console.WriteLine(str); 
Console.WriteLine("quick was found at position " + index); 

The quick brown fox jumps over the lazy dog. 
quick was found at position 4 

IndexOf() گرداند چون اندیس کلمه می را بر 1کند. در مثال باال متد مقدار می یک رشته را که شما به دنبال آن هستید را دریافتquick  عدد

ز یک ابنابراین کاراکتر پنجم  ،یابدمی ادامه یک واحد کمتر از طول رشتهداشته باشید که اندیس یا مکان از صفر شروع شده و تا  است. به یاد 1

 کمی متفاوت است: ()LastIndexOfمتد  است. 1دارای اندیس رشته، 

string str = "A very very very good day."; 
int index = str.LastIndexOf("very"); 
 
Console.WriteLine(str); 
Console.WriteLine("Last occurrence of very was found at position " + index); 

A very very very good day. 
Last occurrence of very was found at position 12 

LastIndexOf() بسیار شبیه IndexOf() گرداند. در کد باال آخرین محل وقوع می است با این تفاوت که اندیس آخرین محل وقوع رشته را بر

 گردانند.می را بر -7است. اگر یک رشته خاص در هنگام جستجو پیدا نشود این دو متد مقدار  70اندیس  ”very“کلمه 

string str1 = "This is a sample string."; 
 
Console.WriteLine(str1); 
 
if (str1.IndexOf("Whatever") == -1) 
{ 
   Console.WriteLine("\"Whatever\" was not found in the string."); 
} 

This is a sample string. 
"Whatever" was not found in the string. 

یر به تکه کد ز کند.می کنند محل شروع جستجو را تعیینمی این دو متد این است که یک آرگومان دومی را قبولهای ییکی دیگر از سربارگذار 

 توجه کنید:
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string str1 = "This is a sample string."; 
 
Console.WriteLine(str1); 
 
if (str1.IndexOf("This", 5) == -1) 
{ 
   Console.WriteLine("\"This\" was not found in the string."); 
} 

انتخاب  3در جمله باال وجود دارد ولی چون ما محل شروع جستجو در رشته را از اندیس  thisکنید با وجودیکه کلمه می همانطور که مشاهده

 توان به صورت زیر عمل کنیم:می ،وقوع یک کلمه را پیدا کنیمهای لاگر بخواهیم تمام مح شود.نمی، کلمه پیدا ایمکرده

int position = 0; 
string str1 = "This is a long long long string..."; 
do 
{ 
   position = str1.IndexOf("long", position); 
 
   if (position != -1) 
      Console.WriteLine(position); 
 
    position++; 
} while (position > 0); 

10 
15 
20 

 دیگر وجود دارد یا نه. تواند چک کند که آیا یک رشته در داخل رشتهمی هم ()Containsمتد 

string str1 = "This is a sample string."; 
 
Console.WriteLine(str1); 
 
if (str1.Contains("sample")) 
{ 
   Console.WriteLine("\"sample\" exists in the string."); 
} 

This is a sample string. 
"sample" exist in the string. 

 و ()StartsWith هر دو متد گرداند.می را بر falseو اگر وجود نداشته باشد مقدار  trueاین متد اگر رشته مورد نظر وجود داشته باشد مقدار 

EndsWith() روندمی برای یافتن یک رشته در ابتدا و انتهای یک رشته خاص به کار. 

string str1 = "Apple"; 
 
Console.WriteLine(str1); 
 
if (str1.StartsWith("A")) 
{ 
    Console.WriteLine("The word starts with A."); 
} 
if (str1.EndsWith("e")) 
{ 
    Console.WriteLine("The word ends with e."); 
} 

Apple 
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The word starts with A. 
The word ends with e. 

 هارشتهاستخراج، حذف و جایگزین کردن 

کند که یکی اندیس شروع و دیگری می استفاده کرد. این متد دو آرگومان قبول ()Substringتوان از متد می استخراج قسمتی از یک رشتهبرای 

 دهد. به مثال زیر توجه کنید.می خواهیم استخراج کنیم را نشانمی طولی از رشته را که

string str1 = "This is a sample string."; 
//Extract sample 
string str2 = str1.Substring(10, 6); 
 
Console.WriteLine("str1 = {0}", str1); 
Console.WriteLine("str2 = {0}", str2); 

str1 = This is a sample string. 
str2 = sample 

شروع شده  72از اندیس  ”sample“کنید کلمه می است(. همانطور که مشاهده 72)آرگومان اول که عدد  ایمکردهشروع  72استخراج را از اندیس 

را برای این آرگومان در نظر  2خواهیم استخراج کنیم. ازآنجاییکه عدد می دهد که ما چند کاراکتر رامی است )کاراکتر یازدهم(. آرگومان دوم نشان

کتر از رشته مورد نظر استخراج 2 ،ایمگرفته گر نخواهید که مکان قرار گرفتن کلمه  شود.می کارا  ،را به صورت دستی شمارش کنید ”sample“ا

 این کار را انجام دهید. ()IndexOfتوانید با استفاده از متد می

string str2 = str1.Substring(str1.IndexOf("sample"), 6); 

 در .کندمی رود را قبولمی فقط یک آرگومان که برای تعیین کردن اندیس شروع استخراج به کار ()Substirngمتد های ییکی دیگر ازسربارگذار 

 یابد.می نتیجه استخراج از این اندیس شروع شده و تا پایان رشته ادامه

 هارشتهحذف 

 باشد.یم ()Substringاستفاده کرد. پارامترهای ان شبیه متد  ()Removeتوان از متد ها میبرای حذف رشته

string str1 = "This is a sample string."; 
Console.WriteLine(str1); 
Console.WriteLine("Removing \"sample\"..."); 
str1 = str1.Remove(10, 7); 
Console.WriteLine(str1); 

This is a sample string. 
Removing "sample "... 
This is a string. 

حذف رشته از این اندیس شروع و تا پایان  کند.می یک آرگومان که اندیس شروع حذف را نشان قبول ()Removeمتد های ییکی از سربارگذار 

 یابد.می رشته ادامه
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 هارشتهجایگزین کردن 

را با کلمه  ”dog“کلمه  توانمی به عنوان مثال در کد زیر توان یک رشته خاص را با یک رشته دیگر عوض کرد.می ()Replaceبا استفاده از متد 

“cat” .عوض کرد 

string str1 = "That dog is a lovely dog."; 
Console.WriteLine(str1); 
Console.WriteLine("Replacing all dogs with cats..."); 
str1 = str1.Replace("dog", "cat"); 
Console.WriteLine(str1); 

That dog is a lovely dog. 
Replacing all dogs with cats... 
That cat is a lovely cat. 

خواهیم آن را با یک رشته جدید جایگزین کنیم )رشته قدیم( و می است کهای هاولین آرگومان رشت کند.می دو آرگومان قبول ()Replaceمتد 

توان می از این متد کند.می آنهارا جایگزین  ”cat“واقع در رشته را پیدا کرده و کلمه  ”dog“تمام کلمات  ()Replaceمتد  دیگری رشته جدید است.

 در مثال زیر استفاده کرد. ”dog“ مثال  برای حذف همه کلمات 

string str1 = "That dog is a lovely dog."; 
Console.WriteLine(str1); 
Console.WriteLine("Removing all dogs..."); 
str1 = str1.Replace("dog", String.Empty); 
Console.WriteLine(str1); 

That dog is a lovely dog. 
Removing the dogs... 
That  is a lovely . 

 باشد.می و به معنای رشته خالی ““معادل  String.Empty به عنوان یک رشته جایگزین استفاده شده است. String.Emptyدر کد باال از 

 شوند.می با رشته خالی جایگزین شده و از رشته واقعی حذف ”dog“وقوع کلمه های لاین تمام محبنابر

 تغییر بزرگی و کوچکی حروف یک رشته

دیل توان به حروف بزرگ تبمی بزرگی و کوچکی حروف یک رشته را تغییر داد. به عنوان مثال یک رشته که متشکل از حروف کوچک است را توانمی

 توان حروف رشته را بزرگ یا کوچک کرد.می ()ToLowerو  ()ToUpperکرد. با استفاده از متدهای 

string lowercase = "abc"; 
string uppercase = "ABC"; 
 
Console.WriteLine("lowercase.ToUpper() = " + lowercase.ToUpper()); 
Console.WriteLine("uppercase.ToLower() = " + uppercase.ToLower()); 

lowercase.ToUpper() = ABC 
uppercase.ToLower() = abc 
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ر کلمه حرف اول ه مثال  به این نکته توجه کنید که اگر بخواهیم یک رشته به عنوان مثال یک جمله که از حروف بزرگ و کوچک تشکیل شده است، 

شوند و می تغییر دهیم فقط حروف کوچک آن تغییر کرده و بزرگ ()ToUpperه شده باشند را با استفاده از متد بزرگ و بقیه حروف کوچک نوشت

 کند.می نیز صدق ()ToLowerکنند. این نکته در مورد متد نمیتغییر اند حروفی که از قبل بزرگ بوده

ر د شود را به صورت بزرگ و بقیه را به صورت کوچک تبدیل کند.می ارسالکه به آن ای هحال بیایید متدی ایجاد کنیم که حرف اول کلمات هر رشت

 استفاده شده است. ،ایمگرفتهاین برنامه از متدهای دستکاری رشته که تا به حال یاد 

using System; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static string ToTitleCase(string str) 
        { 
            string[] words = str.Split(' '); 
 
            for (int i = 0; i < words.Length; i++) 
            { 
                string firstLetter = words[i].Substring(0, 1); 
                string rest = words[i].Substring(1); 
                string result = firstLetter.ToUpper() + rest.ToLower(); 
                words[i] = result; 
            } 
 
            return String.Join(" ", words); 
        } 
 
        static void Main() 
        { 
            string input; 
 
            Console.WriteLine("Enter a string: "); 
            input = Console.ReadLine(); 
 
            Console.WriteLine("Converting to Title Case..."); 
            input = ToTitleCase(input); 
 
            Console.WriteLine(input); 
        } 
    } 
 
} 

Enter a string: 
tHe quICK bROwN fOx 
Converting to Title Case... 
The Quick Brown Fox 

 کند.می که یک رشته را به عنوان آرگومان قبول ایمکردهایجاد  ()ToTitleCaseدر مثال باال یک متد به نام 

string[] words = str.Split(' '); 

ی ورت جداگانه دستکار توان هر رشته را به صمی بنابراین، کنیممیتقسیم  اشدهندهرشته را به کلمات تشکیل  ()Splitابتدا با استفاده از متد 

 کنیم.می در میان کلمات گردش forسپس با استفاده از یک حلقه . کرد

string firstLetter = words[i].Substring(0, 1); 
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string rest = words[i].Substring(1); 

سپس باقیمانده  کنیم.می بعدی ذخیرههای استخراج و در یک متغیر برای استفاده ()Substringتد سپس اولین حرف هر کلمه را با استفاده از م

 کنیم.می حروف کلمات را استخراج

string result = firstLetter.ToUpper() + rest.ToLower(); 

برای بزرگ کردن بقیه حروف  ()ToLowerل و از متد برای بزرگ کردن حروف او ()ToUpperکنیم البته از متد می را با هم ترکیبها حال رشته

 کنیم.می بعد از این کار عناصر آرایه را با کلمات اصالح شده جایگزین کنیم.می کلمات استفاده

return String.Join(" ", words); 

 دهیم.می را به متد فراخوان برگشت آنهادهیم. سپس می فضای خالی قرار آنهاحال کلمات اصالح شده را ترکیب کرده و در بین 

 هاقالب بندی رشته

توانید با استفاده از می دهد. شمامی متعددی در اختیار شما قرارهای در خروجی راه آنهادات نت جهت قالب بندی رشته و نحوه نمایش 

String.Format() مختلفی قالب بندی کنید هایروشرا به ها رشته. 

string str1 = "This"; 
string str2 = "That"; 
string str3 = String.Format("{0} and {1}", "This", "That"); 
 
Console.WriteLine(str3); 

This and That 

String.Format()  که قرار است قالب ای هکند به دنبال این رشته، رشتمی را قبول {7}و { 2}متدی است که یک رشته شامل قالب بندی خاص

کند و آرگومان معادل را جایگزین این می نگاه (”and {1} {0}“)که دارای قالب بندی خاص است ای هآید. کامپایلر به اعداد رشتمی شودبندی 

 شود. به این نکته توجه کنید کهمی 7جایگزین عدد  That و رشته 2جایگزین عدد  This در مثال باال رشته مثال   کند.می اعداد

String.Format()   شبیه متد کامال Console.WriteLine() است. 

رود. از آنجاییکه عالئم } و { برای نشان دادن شروع می با همان تکنیکی که در باال توضیح داده شد به کار ()Console.WriteLine در حقیقت

 ؟توان در خروجی نمایش دادمی پس چگونه این عالئم را ،روندمی و پایان رشته قالب بندی به کار

Console.WriteLine("{{{0}}}", 7); 

{7} 

ر نشان کنید که عدد صفمی را در بین دو آکوالد مانند باال قرار دهید. به کد باال توجه کنید، مشاهده آنهابرای نمایش هر کدام از این عالئم کافیست 

شود. به این نکته می همراه با آکوالد در خروجی چاپ 1د در نتیجه عد است. 1دهنده اولین آرگومان بعد از رشته با قالب بندی خاص یعنی عدد 
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 بعد از این رشته خاص …نشان دهنده دومین آرگومان و  7عدد ، در رشته با قالب بندی خاص نشان دهنده اولین آرگومان 0توجه کنید که عدد 

 : به مثال زیر توجه کنید باشد.می

Console.WriteLine("{0} , {1} , {2}","One",5,"seven"); 

One , 5 , seven 

 با رشته 0و عدد  3با عدد  7و عدد  ”One“ با رشته 2در مثال باال عدد  2باشد. عدد می ”{2} , {1} , {0}“در مثال باال رشته با قالب خاص 

seven“” یدتوان در خروجی چاپ کرد. به مثال زیر توجه کنمی یک آرگومان را بیشتر از یک بار .شودمی جایگزین : 

Console.WriteLine("{0} {0} {0} {1} {1}", "hello", "world"); 

hello hello hello world world 

 قالب بندی اعداد

 : خاصی قالب بندی کردهای اعداد را نیز با فرمت توانمی

Console.WriteLine("{0:C}", 500); 

$500.00 

استفاده کرد.  {C:0}”“توان از فرمت می به حالت پولی در آورد. برای این کار C استفاده از را با 322توان عدد صحیح می بینیدمی همانطور که

 :به صورت زیر استفاده کرد {F3:0}”“توان از فرمت می هم 322برای اعشاری کردن عدد 

Console.WriteLine("{0:F3}", 500);// 500.000 

در  .تغییر دهید 0را به  0کند. برای اعمال دو رقم اعشار کافیست عدد می اضافه 322به عدد سه رقم اعشار  ”{F3:0}“بینید فرمت می همانطور که

 :است آمدهبرای قالب بندی اعداد  (format specifiers) مشخصهای جدول زیر لیستی از فرمت

Format Specifier 

 C مقدار پولی خاص یک محل

 D (integer) انواع صحیح

 E نماد علمی

 F اعشار ثابتنقطه 

 G اعداد عمومی

 N نقطه اعشار ثابت با جدا کننده کاما

 P اعداد دارای درصد
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 X دسیمال هگزا

 به طور خودکار قالب پولی منطقه انتخاب شده را نشان، C دارد. به عنوان مثال قالب پولیای هدقت یک قالب خاص بستگی به تنظیمات منطق تأثیر

باشد. در برنامه زیر چندین قالب عددی نشان داده می آنهامربوط به منطقه و زبان فرض پیش این اطالعات به طور برای اکثر کاربران د.دهمی

 : شده است

double v = 17688.65849; 
double v2 = 0.15; 
int x = 21; 
 
Console.WriteLine("{0:F2}", v);     
Console.WriteLine("{0:N5}", v);     
Console.WriteLine("{0:e}", v);      
Console.WriteLine("{0:r}", v);      
Console.WriteLine("{0:p}", v2);     
Console.WriteLine("{0:X}", x);      
Console.WriteLine("{0:D12}", x);    
Console.WriteLine("{0:C}", 189.99); 

17688.66 
17,688.65849 
1.768866e+004 
17688.65849 
15.00 % 
15 
000000000021 
$189.99 

توان قالب بندی عددی می هم ()ToString مختلف توجه کنید. به این نکته هم توجه کنید که با استفاده از متدهای اعشار در قالب تأثیربه 

 .اعمال کرد

int x = 500; 
Console.WriteLine(x.ToString("C")); 

$500.00 

 هاقالبفاصله خالی دادن با 

 : اضافه کرد. به مثال زیر توجه کنیدها به چپ و راست رشته هاییفاصلهتوان می مشخصیهای استفاده از قالببا 

Console.WriteLine("{0,10}", "hello");  
Console.WriteLine("{0,-10}{1}", "hello", "world"); 

     hello 
hello     world 

طول  y آرگومان عددی و به معنای رشته مورد نظر ما و x استفاده شده است که در آن {x:y}کنید در مثال باال از قالب می همانطور که مشاهده

نماینده  7که عدد  World نماینده آنست و قبل از رشته 2که عدد  Hello یعنی بعد از رشته {1}{10-,0}در خط دوم کد باال  مثال  فاصله است. 

به ها کند. مقدار فاصلهمی قرار بده. طول مثبت فاصله را به سمت چپ و طول منفی فاصله را به سمت راست رشته اضافهفضای خالی  72آن است 

 ، آنگاه فضای خالی که به سمت راست یا چپ رشته اعمال72ها باشد و طول فاصله 3بستگی دارد. به عنوان مثال اگر طول یک رشته ها طول رشته



   
 

332 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

یعنی طول رشته منهای طول فاصله. پس در نتیجه اگر طول فاصله کمتر از طول رشته باشد هیچ فضای خالی به سمت فاصله است.  3 ،شودمی

 : توانید قالب بندی عددی را با قالب بندی فاصله ترکیب کنیدمی شود.نمیچپ یا راست اعمال 

Console.WriteLine("{0,10:C}", 500); 

    $500.00 

 1، سه است، باید 322و در نتیجه چون طول عدد  ایمکردهفضای خالی برای قالب بندی تعیین  72ثال باال توجه کنید که ما در مورد مای هبه نکت

کند به می عدد اعشار هم به عدد اضافه دوفاصله در سمت چپ آن اضافه شود ولی چون عالمت $ هم یک فضا را اشغال کرده است و همچنین 

 .گیردمی قرار 322فاصله خالی در سمت چپ عدد  0 ،ممیزفاصله با احتساب  1جای 

 قالب بندی سفارشی اعداد

گذارد که در جدول می برای این کار کاراکترهای خاصی در اختیار شما. دهدمی به شما اجازه قالب بندی اعداد به صورت سفارشی را نیز شارپسی

 : کنیدمی را مشاهده آنهازیر لیست 

 کاراکتر معنی

 # عدد

 . اعشار

 , جدا کننده سه رقمی

 % درصد

 0 اضافه کردن صفر

 ; .دهدمی خاصی نمایشهای منفی و مقادیر صفر را با قالب، اعداد مثبت

 نماد علمی
E0 E+0 E-0 

e0   e+0   e-0 

 اعشار عالمتتواند در برگیرنده عددی باشد که قرار است در سمت چپ یا راست می کند. عالمت #می مکان اعشار را مشخص ،(.) نقطهکاراکتر 

گر این عالمت در سمت راست  کند و گردکند و ممکن است در صورت لزوم عدد را می دقت اعشار را مشخص ،اعشار قرار بگیرد عالمت قرار بگیرد. ا

# که در سمت چپ عالمت اعشار قرار  هایعالمت. اگر طول عدد از تعداد باشدمی قسمت صحیح عدد نشان دهنده ،باشد اعشاراگر در سمت چپ 

گر عدد مورد نظر شما می دارند بیشتر باشد، کل عدد نشان داده استفاده  اعشارباشد و شما از سه عالمت ### قبل از  70013شود. به عنوان مثال ا

عشار باشد و شما در قالب بندی قسمت اعشار را قالب بندی نکنید، عدد اصلی شود. اگر مقدار اصلی دارای امی کرده باشید همه عدد نشان داده

شود. برای قرار دادن صفر قبل از می نمایش داده 700باشد و شما از ### استفاده کنید عدد  13.700شود. به عنوان مثال اگر مقدار اصلی می گرد

 : به صورت زیر استفاده کنید نقطهکاراکتر  قبل از عدد( و یا بعد از قسمت اعشار باید از) عالمت اعشار



   
 

 فصل سوم : دات نت فریم ورک 337
 

Console.WriteLine("{0:00##.#00}", 21.3); // 0021.300 

 : توانید از عالمت کاما استفاده کنیدمی برای اعداد بزرگ هم

Console.WriteLine("{0:#,###.#}", 3421.3); // 3,421.3 

 : مثال  کند می کنید چون خودش به صورت خودکار سه رقم سه رقم جدامشخص ها تالزم نیست که مکان کاما را برای همه قسم

Console.WriteLine("{0:#,###.#}", 8763421.3); // 8,763,421.3 

 کندمی تقسیم 7222کند. هر کاما مقدار را بر می گیرد به عنوان یک مقیاس عملمی کاما معنای دیگری هم دارد. وقتی که قبل از عالمت اعشار قرار

: 

Console.WriteLine("{0:#,###,.#}", 8763421.3); // 8,763.4 

 کنید در متدمی ولی در مثال زیر همانطور که مشاهده. کنید مقیاس در اینجا به معنی هزار استمی همانطور که در خروجی مشاهده

WriteLine() برای نمایش خروجی به صورت دقیق استفاده شده است : 

Console.WriteLine("Fuel efficiency is {0:##.# mpg}", 21.3); // 21.3 mpg 

روند. می برای نمایش اعداد به صورت نماد علمی به کار e و E در صورت لزوم استفاده کرد. کاراکتر  n\یا  t\کنترلی کاراکترهایاز  توانمی

و  E دهند. استفاده از حرفمی تعداد ارقام اعشار را نشان آیند. صفرهامی e و E حداقل یک صفر و در صورت لزوم تعداد بیشتری صفر بعد از

و + بعد از این دو کاراکتر  -توان از عالمت می ممکن است باعث چاپ این حروف در خروجی شوند. در نتیجه برای تعریف توان مثبت و منفی e یا

خاصی جدا های منفی و مقادیر صفر را با قالب، سازد که اعداد مثبتمی هم شما را قادر ”;“استفاده کرد. عالمت  -E- ،eو یا   +E+ ،eبه صورت 

 : سازید. شکل کلی سفارشی سازی با این کاراکتر به صورت زیر است

Console.WriteLine("{0:#.##;(#.##);0.00}", num); 

گر گر منفی باشد مقیدر غیر ا، مثبت باشد مقدار با دو رقم اعشار num در مثال باال ا دار با دو رقم اعشار در داخل پرانتز و اگر صفر باشد به نصورت ا

 : دهدمی شود. مثال زیر کاربرد کاراکترهای ذکر شده را نشانمی نمایش داده 0.00صورت 

double num = 64354.2345; 
 
Console.WriteLine("{0:#.##}", num);  
Console.WriteLine("{0:#,###.##}", num);  
Console.WriteLine("{0:#.###e+00}", num);  
Console.WriteLine("{0:#0,}", num);  
Console.WriteLine("{0:#.#;(#.##);0.00}", num);  
num = -num; 
Console.WriteLine("{0:#.#;(#.##);0.00}", num); 
num = 0.0; 
Console.WriteLine("{0:#.#;(#.##);0.00}", num);  
num = 0.95; 
Console.WriteLine("{0:#%}", num); 

64354.23 
64,354.23 
6.435e+04 
64 
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64354.2 
(64354.23) 
0.00 
95% 

 StringBuilder کالس

شیء  چون اما این عملگر برای الحاق دو رشته مختلف کارا نیست. تواند با استفاده از عملگر + دو رشته را به هم متصل کند.می Stringکالس 

شته را به هنگامی که یک ر کند.نمیمقدار آن تغییر  ،کنیممی یعنی وقتی که یک متغیر از نوع رشته را تعریف .تغییر ناپذیر استنت دات رشته در

 : آیدمی جدید که شامل دو رشته به هم چسبیده است به وجودشیء  مقدار قبلی حذف و یک ،چسبانیدمی یک رشته موجود

string Animal = "Dog"; 
Animal = "Cat"; 
Console.WriteLine(Animal); 

Cat 

 و هم حافظه را اشغال هستندهم زمان ها روند و این ایجاد و حذف شدنمی با هر بار انجام این فرایند اشیاء موقتی ایجاد و اشیاء قدیمی از بین

گر بخواهید همه اعداد  مثال  به مثال زیر توجه کنید،  کنند.می  را به هم بچسبانید: 1111تا  2ا

int counter = 9999; 
string s = string.Empty; 
 
for (int i = 0; i <= counter; i++) 
{ 
   s += i.ToString(); 
} 
Console.WriteLine(s); 

شوید که اجرای این برنامه می متوجه ،استفاده کنید Stopwatchشیء  اما اگر از .ممکن است با نگاه کردن به کد متوجه هیچ مشکلی نشوید

 کنیم:می کد باال را به صورت زیر اصالح برد.می زمانچقدر 

using System; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int counter = 9999; 
            System.Diagnostics.Stopwatch sw = 
            new System.Diagnostics.Stopwatch(); 
            sw.Start(); 
 
            string s = string.Empty; 
 
            for (int i = 0; i <= counter; i++) 
            { 
                s += i.ToString(); 
            } 
 
            sw.Stop(); 
            Console.WriteLine(s); 
            Console.WriteLine("Took {0} ms", sw.ElapsedMilliseconds); 
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        } 
    } 
} 

 Stopwatchاز کالس  ()Stopبعد از پایان حلقه متد  کنیم.می زمان شروع و اجرای حلقه استفاده Stopwatchکالس  ()Startبا استفاده از متد 

حال اجازه دهید  .)البته این زمان ممکن است برای شما متفاوت باشد( بردمی زمان 374msبه طور میانگین اجرای این برنامه  کنیم.می را فراخوانی

 دهیم.می این کالس انجام ()Appendاین اعداد را به هم وصل کنیم. این کار را با استفاده از متد  StringBuilderکه با استفاده از کالس 

using System; 
using System.Text; 
 
namespace ConsoleApplication1 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            int counter = 9999; 
            System.Diagnostics.Stopwatch sw = 
            new System.Diagnostics.Stopwatch(); 
            sw.Start(); 
 
            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 
            for (int i = 0; i <= counter; i++) 
            { 
                sb.Append(i.ToString()); 
            } 
 
            sw.Stop(); 
            Console.WriteLine(sb.ToString()); 
            Console.WriteLine("Took {0} ms", sw.ElapsedMilliseconds); 
        } 
    } 
} 

کارایی  همانطور که مشاهده کردید کارایی برنامه به طور چشمگیری بهبود یافت. کشد.می طول 3msکنید که اجرای برنامه حدود می مشاهده

این کالس دارای . زیاد به هم بسیار قدرتمند استهای کار و اتصال رشته برای StringBuilder شود.می متغیر حلقه بیشتر برنامه با افزایش

 اشاره شده است. آنهامتدهای مختلفی است که در زیر به برخی از 

 متد توضیح

 Append دهد.می شود در انتهای نمونه قرارمی که به عنوان آرگومان به متد ارسالشیء  رشته معادل

 AppendFormat کند.می به انتهای نمونه اضافهای هرشته قالب بندی شد

 AppendLine کند.می به انتهای نمونه اضافهفرض پیش یک پایان دهنده خط یا یک رشته همراه با پایان دهنده خط

 CopyTo دهد.می کاراکترهایی از قسمت خاصی از نمونه به یک آرایه کاراکتری مشخص انتقال

 Insert دهد.می یک رشته را در مکان خاصی از نمونه قرار
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 Remove کند.می یک نمونه را حذف کاراکترهایاز ای همحدود

کتر یا رشته را جایگزین تمام کاراکتر یا رشته  Replace کند.می خاصی از نمونههای یک کارا

 ToString ند.کمی تبدیل Stringرا به نوع  StringBuilderمقدار 

 اعتبار سنجی با استفاده از عبارات باقاعده

ه یک فرض کنید ک شوند.می بر وارد فیلد یک فرمراست که توسط کا هاییدادهعالی برای اعتبار سنجی های استفاده از عبارات با قاعده یکی از راه

توانید با استفاده از عبارات باقاعده از می وارد کند، در این حالت شما کاربر در فیلد مربوط به سن، نام و در فیلد مربوط به آدرس، جنسیت خود را

نحوه استفاده از عبارات با قاعده و اعتبار سنجی فیلدهای یک فرم  ،با استفاده از برنامه زیر که یک برنامه ویندوزی است یری کنید.گبروز خطا جلو 

 بگذارید. RegexValidationم آن را یک برنامه ویندوزی ایجاد کنید و نا نشان داده شده است.

 

Label مقدار خاصیت نام نوع 

1 Label firstNameTextBox  

2 Label lastNameTextBox  

3 Label ageTextBox  

4 Label genderTextBox  
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5 Label addressTextBox  

6 Label zipCodeTextBox  

7 Button submitButton Text Submit 

از عبارات برای مشخص نمودن جنسیت کاربر استفاده شود ولی در اینجا برای آموزش استفاده  radio buttonsتوان از کنترل می با وجودیکه

دو بار کلیک کنید تا یک کنترل کننده رویداد برای رویداد  submitButtonبر روی  کنیم.می استفاده textBoxاز کنترل باقاعده و اعتبار سنجی، 

و  StringBuilderبرای استفاده ازکالس  System.Text فضای نام مطمئن شوید که در قسمت تعاریف فضاهای نامی، کلیک آن ایجاد شود.

System.Text.RegularExpressions  برای استفاده از کالسRegex .وارد شده باشند 

using System.Text; 
using System.Text.RegularExpressions; 

 را در کالس برنامه مان تعریف کنیم. Regexو  StringBuilderحال باید اعضای 

private StringBuilder errors; 
private Regex validator; 

 د.بنویسی submitButtonکد زیر را در قسمت کنترل کننده رویداد کلیک مربوط به کنترل 

private void submitButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
   if (AreFieldsValid()) 
   { 
      //Do task here 
   } 
} 

 کنیم.می این متد را برای چک کردن هر فیلد جهت یافتن خطا ایجاد شود.می فراخوانی ()AreFieldsValidبا کلیک بر روی این کنترل متد 

کد این متد به صورت  گرداند.می را بر falseمقدار  ،و اگر خطایی وجود داشته باشد trueمقدار  ،هنگامی که خطایی وجود نداشته باشداین متد 

 زیر است:

private bool AreFieldsValid() 
{ 
 errors = new StringBuilder(); 
 
 validator = new Regex(@"^([A-Z][a-z]+)(\s[A-Z][a-z]+)*$"); 
 
 if (!validator.Match(firstNameTextBox.Text).Success) 
  errors.AppendLine("First name is not in the proper format."); 
 
 if (!validator.Match(lastNameTextBox.Text).Success) 
  errors.AppendLine("Last name is not in the proper format."); 
 
 validator = new Regex(@"^\d{1,2}$"); 
 
 if (!validator.IsMatch(ageTextBox.Text)) 
  errors.AppendLine("Invalid Age."); 
 
 validator = new Regex(@"^([M|m]ale|[F|f]emale)$"); 
 
 if (!validator.IsMatch(genderTextBox.Text)) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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  errors.AppendLine("Invalid Gender."); 
 
 validator = new Regex(@"^[0-9]+(\s[a-zA-Z]+)+$"); 
 
 if (!validator.IsMatch(addressTextBox.Text)) 
  errors.AppendLine("Address is not in the proper format."); 
 
 validator = new Regex(@"^\d{4}$"); 
 
 if (!validator.IsMatch(zipCodeTextBox.Text)) 
  errors.AppendLine("Invalid zip code"); 
 
 if (errors.ToString() == String.Empty) 
 { 
  return true; 
 } 
 else 
 { 
  MessageBox.Show(errors.ToString(), "Validation Failed", 
   MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
 
  return false; 
 } 
} 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

یک  2در خط  کند.می این کالس یک رشته خالی را ایجادفرض پیش ایجاد شده است. سازنده StringBuilderیک نمونه از کالس  0در خط 

توان یم ی دارای نمونه یکسانی هستند پسجاییکه دو فیلد نام و نام خانواداز آن. است نمونه از عبارات با قاعده برای نام و نام خانوادگی ایجاد شده

 ()Match اعتبار نام و نام خانوادگی که توسط کاربر وارد شده است توسط متد 77و  1به راحتی از عبارت باقاعده مشابهی استفاده کرد. در خطوط 

 شود.می چک Regexکالس  از

کند که رشته موجود با می دارد که تعیین successگرداند. این کالس یک خاصیت به نام می را بر Matchز نوع کالس اشیء  یک ()Matchمتد 

یک پیغام  StringBuilderکالس  ()AppendLineدر صورتیکه رشته با الگو مطابقت نداشته باشد با استفاده از متد  الگو مطابقت دارد یا خیر.

دیگری با الگوی  Regexشیء  70شود. در خط می پیغام بعد از پایان اعتبار سنجی به کاربر نمایش داده این کنیم.می اضافه errorsبه متغیر 

متد  0هدف هر ، ایمکردهاستفاده  Matchبه جای متد  Regexکالس  ()IsMatchاز متد ، 73کنیم. در خط می جدید برای اعتبار سنجی سن ایجاد

در حالت کلی برای هر فیلد . شودمی بر گردانده falseو در غیر این صورت مقدار  trueرشته با الگو مطابقت داشته باشد مقدار  اگر یکسان است.

شود. بعد از اینکه می اضافه errorsسازیم. اگر فیلد با الگو مطابقت نداشته باشد یک پیغام خطا به متغیر می با الگوی متفاوت Regexشیء  یک

باشد نمایانگر  errors ،emptyاگر مقدار  خالی است یا نه. errorsکنیم که آیا متغیر می بررسی 00در خط ، را اعتبار سنجی کردیم لدهافیتمامی 

 در غیر این صورت ممکن است پیغام خطایی به شکل زیر به کاربر نمایش داده شود.، با الگوهایشان مطابقت دارند فیلدهااین است که تمامی 
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از جمله استفاده ، بیشتری برای اعتبار سنجی وجود داردهای آشنا شدید. تکنیک regular expressionش اعتبار سنجی با استفاده از کالس با رو

 .ErrorProviderاز کنترل 

File System 

ته کامپیوتر دسترسی داش هایپوشهیا ها لرا در یک فایل دائمی ذخیره کنید. همچنین الزم است که به فای هایتاندادهبیشتر اوقات الزم است که 

آن ذخیره شود را نشان داده، فایلی که در یک  خواهید فایل درمی قرار داده و ذخیره کنید، مکانی را که آنهارا در ها لباشید به طوری که بتوانید فای

توانید چک کنید که اندازه می شما حتی ه دست آورید.خاص را ب پوشهذخیره شده را مشاهده کرده و به طور خالصه جزییاتی در مورد یک  پوشه

شود، اما گاهی اوقات می اگر چه استفاده از پایگاه داده امروزه بیشتر ترجیح داده فایل چقدر است و آیا فایل از نوع فقط خواندنی است یا نه؟

را در یک  هایشاندادهکاربردی هنوز وجود دارند که های نامهتر است. همچنین برخی از برچک استفاده از یک فایل متنی کاراکوهای برای برانامه

فاده که شما با است هاییکالسدارای نت دات کنند و بنابراین الزم است که اطالعات در این فایل نوشته و از آن خوانده شود.می فایل متنی ذخیره

ها لدر درس بعد نحوه نوشتن یک داده باینری و فشرده سازی فای را چک کنید.ها یو دایرکتور ها لبخوانید، بنویسید و صفات فای توانیدمی آنهااز 

 خواهید آموخت. ،شود رامی آنهاکه باعث کاهش حجم 

 مطلق و نسبی  هایآدرس

نام مخصوص  (Path) توان به صورت منحصر بفردی شناسایی کرد. مسیرمی شان( را با استفاده از مسیر )آدرس ها( و دایرکتوری )پوشهها لفای

آدرس مطلق نام کامل فایل  .استفاده کرد توان از آدرس دهی مطلق یا منطقیمی در آن قرار دارد. با استفاده از مسیر پوشهجایی است که فایل یا 

های پوشهمسیرهای موجود در خود هست و  هایپوشهشود و به عنوان والد تمام زیر می شروع (Root)ریشه  پوشهاست. آدرس مطلق با  پوشهیا 

 C:\Program" موجود در خود هستند تا به فایل مورد نظر برسند. به عنوان مثال آدرس هایپوشهدیگر والد 

Files\Tutorials\Sample.txt"، یک آدرس مطلق است. یا در آدرس دهی اینترنتی آدرس 

http://visualcsharptutorials/tutorials/sample.html ،پوشهنیاز نیست تا ، یدر آدرس دهی نسب .یک آدرس مطلق هست 

گر در یا فایل دیگری را برای جستجو در مسیری که هستی پوشهتوان نام می ریشه مشخص شود. به راحتی  ”\:C“ وشهپد استفاده کنید. برای مثال ا

http://1mohammadi.ir/csharp/absolute-and-relative-paths/
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گر فایل مثال  . یا ایدکردهرا فراخوانی  ”C:\Sample.txt“ در واقع آدرس ،به عنوان آدرس نسبی هستید ”Sample.txt“ و به دنبال  Program“ ا

Files/Sample.txt” پوشه برنامه به صورت خودکار مسیر این فایل را در  ،فراخوانی کنید“C:\”  چون برنامه در) کندمی فراخوانی C:\  قرار

بک اسلش  2در این آدرس دهی مجبور به استفاده از . شودمی برای آدرس دهی از آدرس دهی کلمه به کلمه استفاده ،در بیشتر مواقع(. گرفته است

 آدرس مثال  استفاده کرد.  ”@“آدرس دهی از یک توان قبل از شروع می کند. برای رفع این مشکلمی هستیم که مقداری از خوانایی آدرس را کم

“C:\Program Files\Tutorials\Sample.txt”  توان بیان نمودمی صورت زیر دورا به: 

@"C:Program\FilesTutorials\Sample.txt" 
 

"C:\\Program Files\\Tutorials\\Sample.txt" 

 ،شودمی استفادهها و پوشهها لبرای حذف و اضافه و ویرایش فای آنهاکه از  System.IOمختلفی از فضای نام های سدر درس آینده در مورد کال

 دهیم.می توضیح

 System.IO فضای نام

، خواندن از فایل و نوشتن در هافایلبرای انجام عملیاتی مانند ایجاد و حذف  آنهامختلفی است که از  هایکالسدارای  System.IO فضای نام

 .آشنا شوید stream و file ابتدا بهتر است با دو کلمه هاکالس. قبل از توضیح این شودمیاستفاده  هافایلاز و بسته کردن آن و همچنین ب

و برای خواندن  #C . وقتی فایل را باباشدمیذخیره شده در دیسک با یک نام خاص، پسوند و یک مسیر  هایدادهمجموعه ای از  File یک

که  هابایتدر لغت به معنای جریان است و در مجموع به یک توالی یا سری از  Stream. شودمی Stream فایل تبدیل به، کنیدمینوشتن باز 

ابتدا باید این فضای نام را در  System.IO فضای نام هایکالسبرای کار با . شودمیگفته  ،بین دو مسیر مبداء و مقصد در حال حرکت هستند

 : به صورت زیر وارد کنیدقسمت تعریف فضاهای نامی 

using System.IO 

 : معمول این فضای نام آمده است هایکالسدر جدول زیر لیست 

 کالس توضیح

 BinaryReader .رودمیبرای خواندن داده از یک جریان باینری به کار 

 BinaryWriter .رودمیبرای نوشتن در یک جریان باینری به کار 

 BufferedStream .باشدمی هابایتیک محل ذخیره سازی موقت برای جریان از 

 Directory .رودمیبه کار  هاپوشهبرای ایجاد، حذف، انتقال و انجام اعمال مختلف بر روی 

 DirectoryInfo .رودمیبه کار  هاپوشهبرای کار با 
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 DriveInfo .رودمیبرای دریافت اطالعاتی در مورد درایوها به کار 

 File .رودمیبه کار  هافایلبرای دستکاری 

 FileInfo .رودمیبه کار  هافایلبرای دستکاری 

 FileStream .رودمیبرای خواندن از و نوشتن در فایل به کار 

 MemoryStream .گیردمیمورد استفاده قرار  Ram فایل ذخیره شده در یآنهاجریبرای دسترسی تصادفی به 

 Path .رودمیبه کار  هاپوشهو  هافایلبرای ایجاد مسیر 

 StreamReader .رودمیبرای خواندن کاراکتر از یک جریان بایتی به کار 

 StreamWriter .رودمیبرای نوشتن کاراکترها در یک جریان به کار 

 StringReader .شودمیبرای خواندن از یک استرینگ بافر استفاده 

 StringWriter .شودمیبرای نوشتن روی یک استرینگ بافر استفاده 

 .دهیممیتوضیح  آنهاآینده در مورد کار با  هایدرساین فضای نام آشنا شدید در  هایکالسحال که با 

 System.IO.File کالس

این متدها  باشد.می وجود در یک دایرکتوریمهای لکه دارای متدهایی برای دستکاری فای ،است یک کالس استاتیک System.IO.Fileکالس 

بیینید ابتدا الزم است برای استفاده از این کالس در قسمت می همانطور که دهند.می به شما اجازه کپی، حذف، بازکردن، انتقال و ایجاد یک فایل را

 در جول زیر آمده است: Fileبرخی از متدهای پر کاربرد کالس  را وارد کنیم. System.IO نامی، فضای نامهای یفضا

 متد کاربرد

 Copy کپی کردن یک فایل در یک مقصد خاص

 Create ایجاد یک فایل در یک مسیر خاص

 Delete حذف فایل

 Open توانید یک فایل را بنویسید یا بخوانید.می که به وسیله آن شما FileStreamاز شیء  بازگشت یک

 Move انتقال یک فایل به یک مقصد خاص.

 Exists چک کردن اینکه آیا یک فایل در یک مسیر خاص وجود دارد یا نه؟
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 ایجاد یک فایل

توان یک فایل جدید ایجاد کرد. این متد یک آرگومان از نوع رشته قبول کرده که این رشته مسیری است که فایل می ()Createبا استفاده از متد 

 در آن ذخیره شده است:

File.Create(@"C:\Files\sample.txt"); 

گر فایلی از قبل به این نام وجود داشته باشد  توانمی ()Existsبا استفاده از متد  شود.می حذف شده و فایل جدید جایگزین ،نکته اینجاست که ا

و در غیر  trueدر صورت پیدا کردن مسیر فایل یا دایرکتوری، مقدار  یا نه؟ این متد تست کرد که آیا مسیری که مورد نظر شماست وجود دارد

 گرداند.می را بر falseاینصورت مقدار 

if (File.Exists(@"C:\Files\sample.txt")) 
   Console.WriteLine("Path already exist."); 
else 
   Console.WriteLine("Path does not exist."); 

 حذف یک فایل

 فایل در آن قرار دارد این کار را انجام داد. و مسیری که ()Deleteتوان با استفاده از متد می حذف یک فایلبرای 

File.Delete(@"C:\Files\sample.txt"); 

 کپی کردن یک فایل

مقصدی  ،مسیر کنونی فایل و دومین پارامتر ،اولین پارامتر استفاده کرد. ،که دارای دو پارامتر است ()Copyتوان از متد می برای کپی یک فایل

 است که فایل باید در آن کپی شود.

File.Copy(@"C:\Source\sample.txt", @"C:\Dest\sample.txt"); 

این است که آیا فایل مورد نظر با فایل  تشخیصبرای  و ،دارای یک پارمتر سومی و از نوع بولی است ()Copyمتد های ییکی دیگر از سربارگذار 

 هم نام خود در مقصد جایگزین شود یا نه؟

File.Copy(@"C:\Source\sample.txt", @"C:\Dest\sample.txt", true); 

 انتقال یک فایل

 .کنید استفادهکند، می ل را قبولکه دو آرگومان مبداء و مقصد فای ()Move توانید از متدمی مسیر به مسیر دیگر یک از ،برای انتقال یک فایل

File.Move(@"C:\Source\sample.txt", @"C:\Dest\sample.txt"); 

 باز کردن یک فایل

از شیء  یک ،رود. کلمه باز کردن به معنای اجرای فایل نیست. بلکه با فراخوانی این متدمی برای باز کردن یک فایل به کار ()Openمتد 

FileStream  دیگر بخوانیم و بنویسیم.های سیک فایل را در کال توانیممی از آناستفاده  که با شودمیرا برگشت داده 
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FileStream fs = File.Open(@"C:\Files\sample.txt", FileMode.Open); 

مسیر فایلی که قرار است باز شود و یک  ()Openاولین سربارگذاری متد  آینده توضیح خواهیم داد.های سرا در در FileStreamنحوه ایجاد یک 

 خواهیم فایل را باز کنیم.می بدین معناست که ما FileMode.Openاستفاده از  کند.می قبول ،را System.IO.FileModeمقدار از نوع شمارشی 

 آینده توضیح خواهیم داد.های سدر مورد این نوع شمارشی در در

کند می این پارامتر اعالم کند.می را قبولاست،  System.FileAccessسربارگذاری دیگر این متد آرگومان سومی که یک مقدار از نوع شمارشی 

در مورد نوشتن و خواندن یک فایل در درس آینده توضیح  خواهید عملیات خواندن، نوشتن یا هر دو را بر روی فایل انجام دهید.می که آیا شما

 واهیم داد.خ

 System.IO.FileInfo کالس

این است که کالس  آنهاتفاوت  باشند.میها لدارای یک هدف برای دستکاری فای آنهااست و هر دوی  Fileشبیه کالس  کامال  این کالس 

fileInfo ایجاد شده از شیء  بنابراین الزم است که ابتدا از آن نمونه ایجاد کنید. .دارای متد استاتیک نیستFileInfo  نشان دهنده یک فایل

 در دیسک است.

FileInfo file = new FileInfo(@"C:\Files\sample.txt"); 

و  ()Create()، Delete() ،Move، فراخوانی متدهای ایمدادهکند. از آنجاییکه مسیر فایل را در داخل سازنده قرار می سازنده مسیر فایل را قبول

Copy() به عنوان مثال در کد زیر  چون هنگام فراخوانی مجبور نیستیم مسیر مذکور را در هر کدام از متدها دوباره نویسی کنیم. ،راحت تر است

  نشان داده شده است: ،شودمی فراخوانی ()Createوقتی که متد  FileInfoو  Fileتفاوت بین کالس 

FileInfo file = new FileInfo(@"C:\Files\sample.txt"); 
file.Create(); 
File.Create(@"C:\Files\sample.txt"); 

 و در زیر تفاوت بین انتقال و کپی یک فایل نشان داده شده است:

file.CopyTo(@"C:\Dest\sample.txt"); 
file.MoveTo(@"C:\Dest\sample.txt"); 
File.Copy(@"C:\Source\sample.txt", @"C:\Dest\sample.txt"); 
File.Move(@"C:\Source\sample.txt", @"C:\Dest\sample.txt"); 

و فقط مقصد را نشان  ایمکردهاستفاده  ()Moveو  ()Copyبه جای  ()MoveToو  ()CopyToاز   FileInfo درشیبه این نکته توجه کنید که 

 .اندشدهدر جدول زیر ذکر  FileInfoبرخی از متدهای کالس  .ایمکردهرا مشخص  مبدأ ،شیء چون از قبل و هنگام ایجاد ایمداده

 متد توضیح

 Create کند.می فایل جدید ایجاد کی

 Delete کند.می را حذف FileInfoشیء  فایل وابسته به
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ایل دهد که آیا فمی کند و نشانمی این متد یک مقدار بولی دریافتهای یکند. یکی از سربارگذار می فایل را در مسیر مقصد کپی

 مقصد را جایگزین کند.موجود در 
CopyTo 

 MoveTo دهد.می فایل را به مقصد مشخصی انتقال

 Open تواند در خواندن و نوشتن فایل مورد استفاده قرار گیرد.می کند کهمی ایجاد FileStreamیک 

 در جدول زیر آمده است: FileInfoبرخی از خواص کالس 

 خاصیت توضیح

 CreationTime گرداند.می بر DateTimeشیء  دهد. نتیجه را به عنوان یکمی زمان ایجاد فایل را نشان

 Directory است که فایل در آن قرار دارد.ای هگرداند که شامل اطالعات پوشمی را بر DirectoryInfoیک 

 Exists که آیا مسیر تعیین شده در سازنده در سیستم فایل موجود است یا نه؟ گویدمی

 Extention (”txt.“)گرداند. می رشته بر صورتپسوند یک فایل را به 

 IsReadOnly که آیا فایل فقط خواندنی است یا نه؟ گویدمی

 LastAccessTime گرداند.می بر DateTimeشیء  دهد. مقدار را به عنوان یکمی آخرین زمان دسترسی به فایل را نشان

 DateTimeشیء  دهد. مقدار را به عنوان یکمی دستکاری شده است را نشانآخرین زمانی که محتویات فایل 

 گرداند.می بر
LastWriteTime 

 Length .گرداندمی سایز فایل را بر حسب بایت بر

 Name .(sample.txt) گرداندمی نام فایل را بر

 FullName .(C:\Files\sample.txt) گرداندمی نام و مسیر کامل فایل را بر

 کنیم.می بحث آنهاآینده در مورد های سباشد که به مرور در درمی خواص و متدهای بیشتری دارای FileInfo ءشی

 System.IO.Directory کالس

متدهای این کالس  است.ها دارای متدهایی برای ایجاد، حذف، انتقال و انجام اعمال مختلف بر روی پوشه System.IO.Directoryکالس 

 آمده است. Directoryدر جدول زیر متدهای مفید کالس  به ایجاد نمونه از کالس نیست. نیازی آنهااستاتیک هستند و در نتیجه برای استفاده از 

 متد توضیح

 CreateDirectory ایجاد یک پوشه جدید
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 Delete حذف یک پوشه موجود

 Exists مشخص وجود دارد یا نه. کند که آیا یک پوشه در یک مسیرمی مشخص

 GetCurrentDirectory گرداند.می پوشه فعلی را بر

 GetDirectories گرداند.می را که در یک پوشه مشخص وجود دارند را بر هاییپوشهنام 

 GetFiles گرداند.می را که در یک پوشه مشخص وجود دارند را برهایی لنام فای

 GetSystemFileEntries گرداند.می موجود در یک پوشه مشخص است را برهای و پوشهها لشامل نام فایکه ای هرشت یک آرایه

 GetParent گرداند.می پوشه والد یک مسیر را بر

 Move کند.می پوشه را به مکان جدیدی منتقل

 ایجاد یک پوشه

 ه تکه کد زیر توجه کنید:ب شود.می استفاده ()CreateDirectoryبرای ایجاد یک پوشه از متد 

Directory.CreateDirectory(@"C:\Directory\Subdirectory"); 

و زیر ها همچنین همه پوشه ()CreateDirectoryمتد  کند.می این متد یک آرگومان از نوع رشته که همان مسیر ایجاد پوشه است را دریافت

 کند.می شود ایجادمی را با استفاده از مسیری که به آن دادهها پوشه

 حذف یک پوشه

کند می این متد نیز یک آرگومان از نوع رشته دریافت استفاده کنید. ()Deleteتوانید از متد می اگر قصد حذف کردن یک پوشه را داشته باشید

 قرار داد. درانکه همان مسیری است که پوشه 

Directory.Delete(@"C:\Directory\Subdirectory"); 

و زیر ها لاگر بخواهید همه فای کند.می ( را تولیدexceptionاگر یک پوشه خالی نباشد یک استثناء ) ()Deleteمتد فرض پیش در حالت

 استفاده کنید. ،که دارای پارامتر دومی از نوع بولی است ()Deleteمتد های یباید از یکی دیگر از سربارگذار  ،یک پوشه را حذف کنیدهای پوشه

 شود.می حذف ،هر چیزی که داخل پوشه مشخص شده است ،قرار دهید trueاگر مقدار آن را 

Directory.Delete(@"C:\Directory\Subdirectory", true); 

 تست وجود یک پوشه

وشه مورد نظر وجود کند که آیا در یک مسیر مشخص پمی است که به کاربر اعالم Existsهم دارای متد  Directory، کالس Fileمانند کالس 

 دارد یا نه؟
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if (Directory.Exists(@"C:\Directory\Subdirectory")) 
   Console.WriteLine("The directory exists."); 

 هالیفاو ها به دست آوردن لیست زیر پوشه

برای روشن شدن مطلب اجازه بدهید یک پوشه در  دهد.می یک مسیر خاص را در اختیار ما قرارهای همه زیر پوشه ()GetDirectoriesمتد 

 Subdirectory1 ،Subdirectory2 ،Subdirectory3های مرا در داخل این پوشه با نا هاییپوشه( و C:\Directoryایجاد کنیم ) Cدرایو 

 کنیم:می به صورت زیر عملها برای به دست آوردن لیست زیر پوشه قرار دهیم.

string[] directories = Directory.GetDirectories(@"C:\"); 
 
foreach (string directory in directories) 
{ 
    Console.WriteLine(directory); 
} 

C:\Directory\Subdirectory1 
C:\Directory\Subdirectory2 
C:\Directory\Subdirectory3 

 به صورت زیر عمل کنید:توانید می را نشان دهید،ها اگر بخواهید فقط نام زیر پوشه

Console.WriteLine(directory.Substring(directory.LastIndexOf(@"\") + 1)); 

و  ()GetFilesمتدهای  آینده در مورد آن توضیح خواهیم داد.های سهم استفاده کنید که در در Pathبرای این کار از متدهای کالس 

GetSystemFileEntries()  بسیار شبیه به متدGetDirectory() .هستند GetFiles() های لکه شامل لیست فایای هآرایه رشت یک

 است.ها و پوشهها لمتشکل از لیست فای ()GetSystemFileEntries گرداند.می بر ،داخل پوشه است را

 انتقال یک پوشه

استفاده نمود. اولین آرگومان نام پوشه مورد نظر و  ،کندمی که دو آرگومان قبول ()Moveتوان از متد می برای انتقال یک پوشه به یک مکان دیگر،

 مکانی است که پوشه باید به آنجا منتقل شود. ،دومین آرگومان

Directory.Move(@"C:\Directory", @"C:\AnotherDirectory\Directory"); 

 System.IO.DirectoryInfoکالس 

برای استفاده از متدها و خواص  است. Directoryامکانات این کالس شبیه به کالس  شود.می از این کالس برای کار با یک پوشه استفاده

 الزم است که از آن نمونه ایجاد کنید. DirectoryInfoکالس 

DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(@"C:\Directory"); 

این کالس دارای متدهای متفاوتی برای  کند.می قبول ،آرگومانی از نوع رشته که نشان دهنده مسیر پوشه است را DirectoryInfoسازنده کالس 

 برخی از خواص مفید این کالس در جدول زیر آمده است: باشد.ها میایجاد، حذف، انتقال و... پوشه
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 خاصیت توضیح

 Attributes گرداند.می صفات یک پوشه را بر

 CreationTime .گرداندمی تاریخی که یک پوشه ایجاد شده است را برزمان و 

 Exists .گرداندمی را بر trueدر سیستم فایل موجود باشد مقدار ای هاگر پوش

 LastAccessTime گرداند.می مان آخرین دسترسی به پوشه را برزتاریخ و 

 LastWriteTime دهد.می تاریخ و زمان آخرین دستکاری پوشه را نشان

 Name گرداند.می نام پوشه را بر

 FullName گرداند.می مسیر کامل فایل یا پوشه را بر

 Parent گرداند.می پوشه والد یک زیر پوشه را بر

 Root گرداند.می ریشه یک مسیر را بر

پوشه والد  Directoryبه عنوان مثال  گرداند.می را بر DirectoryInfoاز شیء  نام پوشه والد یک Parentخاصیت 

C:\Directory\Subdirectory خاصیت  باشد.میRoot  ریشه پوشهDirectoryInfo .مثال   را برمی گرداند C:\  ریشهC:\Directory 

 :اندبرخی از متدهای این کالس در زیر ذکر شده باشد.می

 خاصیت توضیح

 Create کند.می یک پوشه ایجاد

 CreateSubdirectory کند.می زیر پوشه در یک مسیر مشخص ایجادیک یا چند 

 Delete کند.می یک پوشه را حذف

 EnumerateDirectories گرداند.می هستند بر DirectoryInfoشیء  هایرا که زیر پوشه DirectoryInfoیک لیست از اشیاء 

 EnumerateFiles گرداند.می هستند را بر DirectoryInfoشیء  واقع درهای لکه فای FileInfoیک لیست اشیاء 

 GetDirectories گرداند.می است ولی نتیجه را به عنوان یک آرایه بر EnumerateDirectoriesشبیه 

 GetFiles گرداند.می است ولی نتیجه را به عنوان یک آرایه بر EnumerateFilesشبیه 

 MoveTo دهد.می یک پوشه را به پوشه دیگر انتقال
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 ایجاد زیر پوشه

 به مثال زیر توجه کنید:. شودمی استفادهها برای ایجاد زیر پوشه ()CreateSubdirectoryاز متد 

DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(@"C:\Directory"); 
directory.Create(); //Creates C:\Directory 
directory.CreateSubdirectory("Subdirectory"); //Creates C:\Directory\Subdirectory 

بدین معنی که الزم نیست مسیر  کنید یک مسیر نسبی است.می ارسال ()CreateSubdirectoryمسیری که شما به عنوان آرگومان به متد 

 کامل زیر پوشه را بنویسید.

 و پوشهها لشمارش فای

برای به دست آوردن  ()GetFilesیا  ()EnumerateDirectories() ،EnumerateFiles() ،GetDirectoriesمتدهای  از توانمی

در برگشت نتیجه به عنوان یک  ()EnumerateFilesو  ()EnumereateDirectoriesتفاوت بین  استفاده نمود.ها لو فایها لیستی از پوشه

System.Collections.Generic.IEnumerable<T>  است به طوریکهT  یاDirectoryInfo  است یاFileInfo. متدهای 

GetDirectories()  وGetFiles()  نتیجه را به عنوان یک آرایه سادهDirectoryInfo  یاFileInfo کد زیر لیست  دهند.می برگشت

 دهد:می موجود در یک پوشه را نشانهای لفای

DirectoryInfo directory = new DirectoryInfo(@"C:\"); 
IEnumerable<FileInfo> files = directory.EnumerateFiles(); 
 
foreach (FileInfo file in files) 
{ 
     Console.WriteLine(file.Name); 
} 

 

های ییکی از سربارگذار توانید از می وجود دارند. C:\ directoryدارد که در مسیر  هاییفایلشود چون نتیجه بستگی به نمیخروجی نمایش داده 

توانید یم تواند یک الگو و یا یک پسوند باشد. به عنوان مثال شمامی کند. این رشتهمی چهار متد استفاده کنید که یک آرگومان به عنوان رشته قبول

 را جستجو کنید: txt.با پسوندهای للیستی از همه فای

IEnumerable<FileInfo> textFiles = directory.EnumerateFiles("*.txt"); 

 txt.است که دارای پسوند FileInfoشامل لیستی از اشیاء  textFilesکاراکتر * یک کاراکتر عمومی است که نشان دهنده نام فایل است. 

 باشند.می

 System.IO.Path کالس

ز ا توان به سادگیمی با وجودیکه باشد.ها میو پوشهها لکالس مفیدی است که دارای متدهایی برای ایجاد مسیر فای System.IO.Pathکالس 

در جدول زیر  کند.می را برای شما آسان کار با مسیرها Pathاما استفاده از کالس  ،برای نشان دادن مسیر استفاده کنیدها متدها و الحاق رشته

 .اندشدهذکر  Pathبرخی از متدهای کالس 
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 متدها توضیح

 ChangeExtention دهد.پسوند یک مسیر خاص را تغییرمی 

 Combine کند.می از مسیرها را با هم ترکیبای یه آرا

 GetDirectoryName گرداند.می اطالعات مربوط به پوشه را از رشته یک مسیر معین بر

 GetExtension کند.می پسوند را از رشته مسیر استخراج

 GetFileName کند.می نام فایل و پسوند را از رشته مسیر استخراج

 GetFullPath گرداند.می مسیر مطلق را بر

 HasExtension کند که آیا یک مسیر پسوند دارد یا نه؟می تعیین

ChangeExtension() 

را در اختیار دارید.  C:\path.txtفرض کنید مسیر  شود.می ییر پسوند یک مسیر مشخص شده استفادهبرای تغ ()ChangeExtensionاز متد 

 دهد که چطور پسوند یک مسیر را تغییر دهیم:می کد زیر نشان است. txt.پسوند این مسیر

string path = Path.ChangeExtension(@"C:\path.txt", "bmp"); 
 Console.WriteLine(path); 

C:\path.bmp 

 مسیر ،گرداند. اولین آرگومانمی کند و یک مسیر اصالح شده از نوع رشته را برمی دو آرگومان از نوع رشته را قبول ()ChangeExtensionمتد 

 خواهیم جایگزین پسوند فعلی کنیم.می خواهیم تغییر دهیم و دومین آرگومان پسوندی است کهمی پسوندی است که

Combine() 

 و را در اختیار دارید sample.txt و C:\Documentsدو مسیر شود. به عنوان مثال، فرض کنید می از این متد برای ترکیب چندین مسیر استفاده

توجه کنید . خواهد شد C:\Documents\sample.txt ،ترکیب کنید، نتیجه ترکیب ()Combineخواهید این دو مسیر را با استفاده از متد می

 گیرد.می ( به طور خودکار در بین دو مسیر قرار\که بک اسلش )

string path1 = @"C:\Document"; 
string path2 = @"sample.txt"; 
 
string newPath = Path.Combine(path1, path2); 
 
Console.WriteLine(newPath); 

C:\Document\sample.txt 

 استفاده نمایید. ،که ساده تر و کاراتر است ()Combineتوان از متد ها میبه جای استفاده از الحاق رشته
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GetDirectoryName() 

 گرداند. به مثال زیر توجه نمایید:می مسیر پوشه مادر یک فایل را بر

string path1 = @"C:\Parent\sample.txt"; 
string path2 = @"C:\Parent\Child"; 
 
string parent1 = Path.GetDirectoryName(path1); 
string parent2 = Path.GetDirectoryName(path2); 
 
Console.WriteLine(parent1); 
Console.WriteLine(parent2); 

C:\Parent 
C:\Parent 

متد ، قرار دارند Parentدر داخل پوشه  Childو پوشه  sample.text کنید با وجودی که فایلمی همانطور که در مثال باال مشاهده

GetDiretoryName() ( مسیر پوشه مادرParentرا بر ) گرداند.می 

GetExtension() 

 گرداند:می متد پسوند فایل که در یک مسیر مشخص وجود دارد را براین 

string path1 = @"C:\Parent\sample.txt"; 
Console.WriteLine(Path.GetExtension(path)); 

.txt 

GetFileName() 

 گرداند:می شامل پسوند( را بر)این متد نام کامل فایل 

string path1 = @"C:\Parent\sample.txt"; 
Console.WriteLine(Path.GetFileName(path)); 

sample.txt 

GetFullPath() 

 به مثال زیر توجه نمایید:، گرداندمی این متد مسیر کامل فایل را بر

string path = "sample.txt"; 
Console.WriteLine(Path.GetFullPath(path)); 

C:\Users\VS\Documents\Visual Studio 2010\Projects\SimpleProgram\SimpleProgram\bin\Release\sample.txt 

 ،بدیهی است که اگر مسیر فایل اجرایی برنامه تغییر کند، شودمی در مسیر که برنامه در آن قرار دارد جستجو sample.textفایل ، در مثال باال

 خروجی متد باال نیز تغییر خواهد کرد.
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HasExtension() 

شود که قصد داشته می از این متد زمانی استفاده، باشدمی falseو در غیر این صورت  trueاگر مسیر فایل شامل پسوند باشد خروجی این متد 

 شود؟می باشید تعیین کنید که آیا یک مسیر خاص به یک پوشه یا به یک فایل ختم

 FileStream کالس

. این کالس از شودمیاست که از آن برای خواندن از، نوشتن در و بستن فایل استفاده  System.IO کالسی از فضای نام FileStream کالس

. برای ایجاد و یا باز کردن یک فایل الزم است که یک شیء از این کالس ایجاد کنید. دستور استفاده از شودمیمشتق  Stream کالس انتزاعی

 : به صورت زیر است FileStream کالس

FileStream object = new FileStream( file, FileMode, FileAccess, FileShare ); 

 : ، ذکر شده استکندمیدر جدول زیر پارامترهایی که سازنده این کالس دریافت 

 پارامتر توضیح

 : باشدمی هافایلاین نوع شمارشی دارای مقادیر زیر برای ایجاد و باز کردن 

 Append   و اگر وجود نداشته باشد  بردمیاگر فایل موجود باشد آن را باز کرده و نشانگر ماوس را به انتهای آن

 .کندمیفایل را ایجاد 

 Create   کندمییک فایل جدید ایجاد. 

 CreateNew   کندمییک فایل جدید ایجاد. 

 Open   کندمییک فایل موجود را باز. 

 OpenOrCreate   کندمیو اگر وجود نداشته باشد آن را ایجاد  کندمیباز یک فایل موجود را. 

 Truncate   دهدمیو سایز آن را به صفر بایت کاهش  کندمیفایل موجود را باز. 

FileMode 

 FileAccess .باشدمیبرای خواندن و نوشتن فایل  Write و Read, ReadWrite این نوع شمارشی دارای مقادیر

 : باشدمیمقادیر زیر این نوع شمارشی دارای 

 None  بردمیاشتراک گذاری فایل موجود را از بین. 

 Read   دهدمیاجازه باز کردن فایل را برای خواندن. 

 ReadWrite دهدمیباز کردن فایل را برای خواندن و نوشتن  یاجازه. 

 Write  دهدمیاجازه باز کردن فایل را برای نوشتن. 

FileShare 

شده و با  ()Dispose استفاده از این دستور باعث فراخوانی متد .استفاده کنید using استفاده از این کالس از دستور بهتر است که هنگام

را پاک نکنید  FileStream . اگر شیء ایجاد شده ازشودمیباعث دسترسی دیگران به فایل  FileStreamپاک کردن شیء ایجاد شده از کالس 

 .شودنمیشیء را پاک نکند آزاد  (garbage collector) و فایل تا زمانی که زباله روب شودنمیارتباط با فایل قطع 
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using (FileStream Object = new FileStream()) 
{ 
    // Read from file or Write to file 
} 

 : صورت زیر است به ()Close و فراخوانی متد try استفاده از دستور FileStream روش دیگر برای از بین بردن شیء

FileStream Object = new FileStream(); 
try 
{ 
    // Read from file or Write to file 
} 
finally 
{ 
    Object.Close(); 
} 

 : به کد زیر توجه کنید

using System; 
using System.IO; 
 
namespace FileStreamDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            using (FileStream fileStream = new FileStream(@"C:\File.txt", FileMode.CreateNew)) 
            {                                                                                  
                Console.WriteLine("The File Create Successfully ");                            
            }                                                                                  
        } 
    } 
} 

The File Create Successfully 

. سپس در داخل سازنده این ایمکردهایجاد  using در داخل دستور FileStream یک شیء از کالسما  کنیدمیهمانطور که در کد باال مشاهده 

 CreateNew را برابر FileMode ایجاد کند. برای ایجاد فایل مقدار نوع شمارشی C در داخل درایو File.txt که یک فایل به نام ایمگفتهکالس 

گر درایوایمدادهقرار   توانمیایجاد شده است. کد باال را به صورت زیر هم  File.txt که فایلی با نام کنیدمیمشاهده  را باز کنید C . حال ا

 : نوشت

using System; 
using System.IO; 
 
namespace FileStreamDemo 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            FileStream fileStream = new FileStream(@"C:\File.txt", FileMode.CreateNew); 
            try                                                                         
            {                                                                           
                Console.WriteLine("The File Create Successfully ");                     
            }                                                                           
            finally                                                                     
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            {                                                                           
                fileStream.Close();                                                     
            }                                                                           
        } 
    } 
} 

The File Create Successfully 

 نوشتن در یک فایل متنی

 برای ذخیره اطالعات استفاده XMLهای لو فایها باشد. با وجودیکه بیشتر از دیتابیسها مینوشتن در یک فایل متنی راهی برای ذخیره دائمی داده

آن کم هستند بهتر های البته اگر برنامه شما کوچک و داده گیرند.می قدیمی مورد استفاده قرارهای متنی همچنان در برنامههای لشود، اما فایمی

 یک استریم .یک استریم فایل خصوصا  نیاز داریم به یک استریم ، قبل از نوشتن اطالعات. استفاده کنید اطالعاتتاناست از فایل متنی برای ذخیره 

 کند.می بیانگر استریمی است که به یک فایل اشاره FileStreamکالس  اشاره کند. ..یا سوکت شبکه یا. یستم شماتواند به یک فایل در روی سمی

مسئول نوشتن در  StreamWriterکالس  شود.می استفاده StreamWriterدر سازنده کالس ، به عنوان آرگومان FileStreamاز نوع شیء 

 System.IOدر فضای نامی  StreamWriterو  FileStreamهای سدا توجه کنید که کالابت که در این مثال همان فایل است.، استریم است

 کند.می سن را از کاربر دریافت، نام خانوادگی، اطالعات نام، نمونه برنامه زیر قرار دارند.

using System; 
using System.IO; 
using System.Text; 
 
namespace WritingToFile 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            try 
            { 
                FileStream fs = new FileStream("sample.txt", FileMode.Create); 
                StreamWriter writer = new StreamWriter(fs); 
                StringBuilder output = new StringBuilder(); 
                int repeat = 0; 
 
                do 
                { 
                    Console.WriteLine("Please enter first name: "); 
                    output.Append(Console.ReadLine() + "#"); 
                    Console.WriteLine("Please enter last name: "); 
                    output.Append(Console.ReadLine() + "#"); 
                    Console.WriteLine("Please enter age: "); 
                    output.Append(Console.ReadLine()); 
                    writer.WriteLine(output.ToString()); 
                    output.Clear(); 
                    Console.WriteLine("Repeat? 1-Yes, 0-No : "); 
                    repeat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 
                } while (repeat != 0); 
 
                writer.Close(); 
            } 
            catch (IOException ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
        } 
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    } 
} 

Please enter first name: John 
Please enter last name: Smith 
Please enter age: 21 
Repeat? 1-Yes, 0-No: 1 
Please enter first name: Mike 
Please enter last name: Roberts 
Please enter age: 31 
Repeat? 1-Yes, 0-No: 1 
Please enter first name: Garry 
Please enter last name: Mathews 
Please enter age: 27 
Repeat? 1-Yes, 0-No: 0 

 مشخص شده FileStreamشیء  را در یک فایل متنی که در آنهاز کاربر دریافت و شخص ا سهدهد که در مثال باال مشخصات می خروجی نشان

سازنده کالس  ایجاد خواهد شد.، شودمی فایل در مسیری که برنامه اجرا ایجاد شده است. FileStreamاز نوع شیء  یک 70در خط  نویسد.می

FileStream کند می نوع شمارشی تعیین سیر فایل و دیگری مقدار یک نوع شمارشی.یکی م ،کندمی آرگومان دریافت 0بینید می همانطور که

 بینید.می مقادیر مجاز برای این نوع شمارشی را در پایین که سیستم عامل چگونه فایل را باز کند.

 مقدار توضیح

گر فایل وجود نداشته  شود.می برد و عمل نوشتن در آنجا آغازمی اشاره گر را به انتهای فایل  Append د.کنمی باشد آنرا ایجادا

 Create کند.می اگر فایل وجود داشته باشد اطالعات آن را حذف، کندمی فایل را ایجاد

 رخ System.IO.IOExceptionاز نوع استثناء  اگر فایل وجود داشته باشد یک کند.می یک فایل جدید ایجاد

 دهد.می
CreateNew 

 رفتار این مقدار را مشخص System.IO.FileAccessمقدار از نوع شمارشی  یک کند.می یک فایل موجود را باز

 رخ System.IO.FileNotFoundExceptionاز نوع استثناء  اگر فایلی برای باز کردن وجود نداشته باشد یک کند.می

 دهد.می

Open 

 OpenOrCreate کند.می ایجادکند با این تفاوت اگر فایلی وجود نداشته باشد آن را می عمل Openمشابه 

شود. اگر بخواهیم می اگر فایل موجود باشد اطالعات آن دوباره نویسی، شود که یک فایل جدید ایجاد شودمی باعث FileMode.Createارسال 

 System.IO.FileAccess، کنیم. یک نوع شمارشی دیگرمی استفاده FileMode.Appendاطالعاتی را به انتهای یک فایل موجود اضافه کنیم از 

 دیر آن در زیر نشان داده شده است:مقا کند.می است که عملیاتی را که قصد دارید بر روی فایل انجام دهید مشخص

 مقدار توضیح

 Read .تنها مجاز به خواندن از فایل هستید

 Write .فقط اجازه نوشتن در فایل را دارید
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 ReadWrite مجاز به نوشتن و خواندن از فایل هستید.

 FileAccessاستفاده کنید که آرگومان دیگری از نوع شمارشی  FileStreamباید از سازنده دیگری از کالس ، برای استفاده از این نوع شمارشی

 پذیرد.می

FileStream fs = new FileStream("sample.txt", FileMode.Create, FileAccess.ReadWrite); 

 ارسال کنیم. StreamWriterرا ایجاد کردیم باید آنرا به سازنده کالس  FileStreamشیء  موفقیتبعد از اینکه با 

StreamWriter writer = new StreamWriter(fs); 

 کنید:می را مشاهده آنهادر زیر  متدهایی برای نوشتن اطالعات در فایل دارد. StreamWriterکالس 

 مقدار توضیح

 Write نویسدمی را در فایلها داده

 WriteLine دهد.می در انتهای آن قرار سپس یک کاراکتر خط جدید نویسد،می را در فایلها داده

 Close بندد.می استریم را

ک ی به این نکته توجه کنید که در انتهای نام و نام خانوادگی .ایمکردهبرای تولید خروجی استفاده  StringBuilderاز کالس  02-03در خطوط 

توانید به جای نوشتن این می شما به این دلیل هنگام خواندن اطالعات از فایل تفکیک اطالعات به آسانی انجام شود. .ایمدادهقرار  #کاراکتر 

و با  00خط بعد از نوشتن اطالعات سرانجام باید استریم را ببندیم که این کار را در  استفاده کنید. $کاراکتر از هر کاراکتر خاص دیگر همچون 

زیرا این عملیات  ایمدادهقرار  try/catchخطوط را در یک بلوک  یهمه تا منابع را از حافظه آزاد کند. ایمدادهانجام  ()Closeاستفاده از متد 

-01 خطوط دهد.می رخاستثناء  اگر فایل موجود نباشد این، عنوان مثال به تولید کند. System.IO.IOExceptionممکن است یک استثنای 

 اجازه دهید به محتوای فایل نگاهی بیندازیم: کند.می را گرفته و پردازشاستثناء  این 01

John#Smith#21 
Mike#Roberts#31 
Garry#Matthews#27 

درس بعدی اطالعات هر شخص  در اطالعات مختلف توسط یک جداکننده از یکدیگر جدا شده است.، هر خط نمایانگر اطالعات یک شخص است

 کنیم.می را بازگردانی

 خواندن از یک فایل متنی

ولی  که به فایل مورد نظر اشاره دارد ایجاد کنید. FileStreamابتدا باید یک  عمل خواندن از یک فایل متنی بسیار شبیه به نوشتن در آن است.

 دهد.می برنامه زیر عمل خواندن از فایل را انجام ارسال کنیم. StreamReaderباید آن را به کالس  StreamWriterبه جای ارسال آن به کالس 

 خواند.می اطالعات را ایمکردهاز فایل متنی که در درس قبلی ایجاد  برنامه
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using System; 
using System.IO; 
using System.Text; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace ReadingFromFile 
{ 
    class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName  { get; set; } 
        public int      Age           { get; set; } 
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main() 
        { 
            List<Person> persons = new List<Person>(); 
 
            try 
            { 
                FileStream fs = 
                   new FileStream("sample.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read); 
                StreamReader reader = new StreamReader(fs); 
 
                while (!reader.EndOfStream) 
                { 
                    string line = reader.ReadLine(); 
                    string[] fields = line.Split('#'); 
                    Person newPerson = new Person(); 
                    newPerson.FirstName = fields[0]; 
                    newPerson.LastName  = fields[1]; 
                    newPerson.Age       = fields[2]; 
                    persons.Add(newPerson); 
                } 
            } 
            catch (IOException ex) 
            { 
                Console.WriteLine(ex.Message); 
            } 
 
            //Show each person's details 
            foreach (Person p in persons) 
            { 
                Console.WriteLine("Name: {0} {1}\nAge: {2}", 
                    p.FirstName, p.LastName, p.Age); 
            } 
        } 
    } 
} 
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18 
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21 
22 
23 
24 
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26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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40 
41 
42 
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45 
46 
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Name: John Smith 
Age: 21 
Name: Mike Roberts  
Age: 31 
Name: Garry Mathews 
Age: 27 

 خوانیم در خود نگهداریمی این کالس اطالعات مختلف هر شخص را که از فایل .ایمکرده( ایجاد 1-70)در خطوط  Personیک کالس به نام 

برای باز کردن و خواندن از فایل . را در یک مکان جمع آوری کنیم آنها یهمه( ایجاد تا اطالعات 71همچنین لیستی از اشخاص )در خط  کند.می

از نوع شمارشی  Readو مقدار  FileModeاز نوع شمارشی  Openمقدار ، را ساخته و مسیر فایل FileStreamاز کالس شیء  ( یک01متنی )خط 

FileAccess شیء  یک کنیم.می را به عنوان آرگومان به سازنده آن ارسالStreamReader  ساخته و استریم ساخته شده را به عنوان  03در خط
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یک حلقه نوع  01در خط  ساخته شده مسئول خواندن اطالعات از فایل متنی است. StreamReader ءشی کنیم.می آرگومان به سازنده آن ارسال

while  ساخته و با استفاده از خاصیتEndOfStream  کالسStreamReader اشاره گر به انتهای فایل نرسیده باشد.کنیم که می بررسی 

 خواند.می این متد از مکان قرار گیری اشاره گر تا انتهای خط را .ایمکردهاستفاده  StreamReaderکالس  ()ReadLineدر داخل حلقه از متد 

سپس با استفاده  (.01خط ) دهیممی رشته قرارتمامی خط خوانده شده را در متغیر از نوع  دهد.می سپس اشاره گر را به ابتدای خط بعدی انتقال

شود می یادآوری دهیم.می قرارای هرشت یآرایهو ارسال کاراکتر # به آن اطالعات مختلف هر شخص را جدا و در یک  02در خط  ()Splitاز متد 

جدید ساخته و مقادیر  Personشیء  س یکسپ ( به عنوان جداکننده اطالعات مختلف استفاده شده است.#که در درس قبلی از این کاراکتر )

 کنیم.می را به لیست اشخاص اضافهشیء  آنا تهو در ان ،(00-01دهیم )می ایجاد شده اختصاصشیء  موجود در عناصر آرایه را به خصوصیات

 شود.می با استفاده از یک حلقه اطالعات تمامی اشخاص نمایش داده ،هنگامی که کار خواندن از فایل به پایان رسید

 فشرده کردن و از حالت فشرده در آوردن یک فایل متنی

را فشرده کنیم. فشرده سازی پروسه کاهش حجم یک فایل است. این  آنهازیاد شده است این است که  آنهاکه حجم هایی لبهترین ایده برای فای

 Helloبار کلمه  722 مثال  یعنی اگر در یک فایل ) استبه یک ورودی ساده  آنهازائد و تکرار شده در یک فایل و تبدیل های یفرایند شامل یافتن ورود

با کاهش حجم صفحات وب  توانمی در وب بیشتر کاربرد دارد.ها لکاهش حجم فای. گیرد(می در نظر Helloرا به یک کلمه  آنهابه کار رفته باشد 

 سرعت بارگذاری یک وب سایت را باال برد.

و نیز به اشتراک گذاشتن یک فایل در اینترنت )حجم فایل را کم کرده تا ها لتوان برای گرفتن پشتیبان یا بایگانی فایمی از این فرایند همچنین

گر با می WinZipو  WinRarاز نرم افزارهای مختلفی مانند  آپلود و دانلود شود( استفاده نمود. ترسریع توان برای فشرده سازی استفاده نمود. ا

 شانعادیدر مقایسه با حالت  آنهاو حجم اند فشرده شدهها لبدانید که این فای ،هستند مواجه شدید rar. و zip. ه دارای پسوندکهایی لفای

 ( کمتر است.شانفشرده)غیر 

 DeflateStreamو  GzipStreamهای سبا استفاده از کالها لفشرده سازی فای

 GZIPاز الگوریتم ها این کالس باشد.می از حالت فشردهها لمتدهایی جهت فشرده سازی و باز کردن فایو ها دارای کالسنت دات کتابخانه کالس

 خواهیم یک فایل متنی را به راحتی فشرده کنیم.می در این درس کنند.می استفادهها لجهت فشرده سازی فای Deflateیا 

کارکرد این  استفاده کنید. DeflateStreamیا  GzipStreamاز کالس  از حالت فشرده آنهاو باز کردن  هالتوانید برای فشرده کردن فایمی شما

اجازه بدهید که نحوه استفاده  کند، نیاز دارند.می که به یک فایل اشاره FileStreamاز شیء  به یکها این کالس شبیه هم است. تقریبا  دو کالس 

یک برنامه کنسول با نام  مجموعه کد مربوط به دو کالس ذکر شده است. در زیر دو را توضیح دهیم.ها به موقع از این کالس

TextFileCompression .دو فضای نام الزم برای برنامه مان را وارد نمایید. ایجاد کنید 

using System.IO; 
using System.IO.Compression; 

 م.نویسیمی د زیر را برای ایجاد یک فایل متنی بدون هیچ فشردگیک کنیم.می ابتدا حجم یک فایل را در حالت فشرده و غیر فشرده مقایسه
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static void Main(string[] args) 
{ 
    StringBuilder data = new StringBuilder(); 
 
    for (int i = 0; i < 1000; i++) 
    { 
        data.AppendLine("The quick brown fox jumps over the lazy dog."); 
    } 
 
    Console.WriteLine("A compressed file was created!"); 
 
    try 
    { 
        FileStream stream = new FileStream(@"C:\compressedFile.txt", 
        FileMode.Create, FileAccess.Write); 
 
        StreamWriter writer = new StreamWriter(stream); 
 
        writer.Write(data.ToString()); 
        writer.Close(); 
    } 
    catch (IOException ex) 
    { 
        Console.WriteLine(ex.Message); 
    } 
} 
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قبلی یاد گرفتیم های سیک فایل متنی را همانطور که در در 03تا  70خطوط  نویسد.می فایل متنیخط ساختگی را در داخل  7222، 0-1خطوط 

کنید یک فایل می مشاهده 71همانطور که در خط  .ایمندادهتوجه کنید که ما تا االن هیچ عملی جهت فشرده کردن فایل انجام  کنند.می ایجاد

کنید که حجم آن در می مشاهده ،اگر به مسیر باال رفته و حجم فایل مورد نظر را چک کنید ود.شمی ایجاد C:\compressedFile.txtمتنی در 

در مثال  .جهت فشرده سازی استفاده کنیم System.IO.Compressionفضای نام های سحال اجازه بدهید که از کال کیلو بایت است. 13حدود 

 کنیم.می جهت فشرده سازی فایل مذکور استفاده DeflateStreamو در مثال بعد از  GzipStreamزیر از 

static void Main(string[] args) 
{ 
    StringBuilder data = new StringBuilder(); 
 
    for (int i = 0; i < 1000; i++) 
    { 
        data.AppendLine("The quick brown fox jumps over the lazy dog."); 
    } 
 
    Console.WriteLine("A compressed file was created!"); 
 
    try 
    { 
        FileStream stream = new FileStream(@"C:\compressedFile.txt", 
        FileMode.Create, FileAccess.Write); 
 
        GZipStream gzip = new GZipStream(stream, CompressionMode.Compress); 
 
        StreamWriter writer = new StreamWriter(gzip); 
 
        writer.Write(data.ToString()); 
        writer.Close(); 
    } 
    catch (IOException ex) 
    { 
        Console.WriteLine(ex.Message); 
    } 
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} 28 

جهت  GZIPاز الگوریتم  GzipStreamشیء  71در خط  باشد.می 71و  71در خطوط  آنهاشبیه به مثال صفحه قبل است و تفاوت  تقریبا  این مثال 

 ،دهیم. دومین پارامتر سازندهمی را قرار straemیعنی  FileStreamایجاد شده از شیء  (،71در داخل سازنده )خط  کند.می فشرده سازی استفاده

فشرده از های لباشد. برای ایجاد فایمی Decompressو  Compressاست که شامل دو مقدار  CompressionModeیک مقدار از نوع شمارشی 

ایجاد شده شیء  ،StreamWriterبه  FileStreamبه جای ارسال  71در خط  کنیم.می استفاده CompressionMode.Compressمقدار 

GzipStream وقتی که متد  کنیم.می را ارسالWrite()  نوشته شده به طور خودکار با استفاده از الگوریتم های کنیم، دادهمی را فراخوانی 07در خط

GZIP شوند.می فشرده 

 به سایز جدید فایل در حالت فشرده بیندازیم. حال اجازه بدهید که نگاهی بود. 45kbبه یاد دارید که حجم فایل در حالت غیر فشرده در حدود 

 ایجاد کردیم. قبال  است که ای هکمتر از فایل غیر فشرد 44KBباشد که می 1kbیا در حدود  byte 660ن در این حالت آکنید که حجم می مشاهده

بار تکرار شده است کار  7222شامل یک جمله است که از آنجاییکه فایل اصلی  مقدار کاهش یک فایل به مقدار زوائد و کل سایز فایل بستگی دارد.

گر فایل متنی فشرده شده را باز کنید  شود.می فشرده سازی فایل راحت تر توانید آن را بخوانید چون محتویات آن تغییر کرده است. همانطور نمیا

 باشد.می GzipStreamبسیار شبیه به کالس  DeflateStreamکه در مثال زیر مشاهده خواهید کرد کالس 

static void Main(string[] args) 
{ 
    StringBuilder data = new StringBuilder(); 
 
    for (int i = 0; i < 1000; i++) 
    { 
        data.AppendLine("The quick brown fox jumps over the lazy dog."); 
    } 
 
    Console.WriteLine("A compressed file was created!"); 
 
    try 
    { 
        FileStream stream = new FileStream(@"C:\compressedFile.txt", 
        FileMode.Create, FileAccess.Write); 
 
        DeflateStream deflate = new DeflateStream(stream, CompressionMode.Compress); 
 
        StreamWriter writer = new StreamWriter(deflate); 
 
        writer.Write(data.ToString()); 
        writer.Close(); 
    } 
    catch (IOException ex) 
    { 
        Console.WriteLine(ex.Message); 
    } 
} 

 باشد.می Gzipکمی کمتر از حالت فشرده آن به وسیله الگوریتم  است که 640bytesسایز فایل فشرده ایجاد شده توسط الگوریتم باال در حدود 
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 باز کردن فایل از حالت فشرده

استفاده کرد. ابتدا  DeflateStreamو  GzipStreamهای ستوان از کالمی را باز کرد. برای این کار نیز آنهافشرده باید های لبرای خواندن فای

دهیم. به این نکته توجه کنید که از یک کالس صحیح می از حالت فشرده را توضیحها لباز کردن فایبرای  GzipStreamنحوه استفاده از کالس 

برای باز کردن  DeflateStreamفشرده شده است باید از  Deflateاز  اگر یک فایل با استفاده مثال   برای باز کردن یک فایل فشرده استفاده کنید.

 آن از حالت فشرده استفاده کنید تا با خطا مواجه نشوید.

static void Main(string[] args) 
{ 
    try 
    { 
        FileStream stream = new FileStream(@"C:\compressedFile.txt", 
        FileMode.Open, FileAccess.Read); 
 
        GZipStream gzip = new GZipStream(stream, CompressionMode.Decompress); 
 
        StreamReader reader = new StreamReader(gzip); 
        string contents = reader.ReadToEnd(); 
        reader.Close(); 
 
        Console.WriteLine(contents); 
 
    } 
    catch (IOException ex) 
    { 
        Console.WriteLine(ex.Message); 
    } 
 
} 
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 DeflateStreamفشرده شده باشد و بخواهید آن را با استفاده از کالس  GzipStreamاگر با کالس  ،کنیدمی فایلی که دارید از حالت فشرده خارج

کند. برای خواندن می ایجاد شده است که به یک فایل فشرده اشاره FileStreamشیء  یک 3-2در خطوط  شوید.می باز کنید با خطا مواجه

 ایجاد GzipStreamاز شیء  یک 1در خط  کنیم.می داخل سازنده استفاده در FileAccess.Read و FileMode.Open مقادیرمحتویات فایل از 

 کنیم.می

( مقدار 1است. در این خط )خط  compression modeبینید تعیین مقدار می بینید در آرگومان دوممی ور کهتنها تفاوت اینجاست. همانط

CompressionMode.Decompress می را قرار( دهیم. از این مقدارdecompressبرای باز کردن فایل فشرده استفاده ) شیء  شود.می

GzipStream شیء  ایجاد شده از قبل را بهStreamReader  از متد  77کنیم تا محتویات فایل را بخواند. در خط می ارسال 72در خطReadToEnd() 

نیز محتویات فایل، که از حالت فشرده  71گرداند. در خط می ت که محتویات فایل فشرده را باز کرده و آن را به عنوان یک رشته براستفاده شده اس

باید از همین کالس هم برای باز کردن آن  ،ایدفشرده کرده DeflateStreamایل را با استفاده از کالس شوند. اگر فمی نمایش داده ،اندخارج شده

برای . از حالت فشرده خارج کنیم DeflateStreamدهیم که چگونه یک فایل را با استفاده از کالس می استفاده نمایید. در مثال زیر به شما نشان

 کنیم.می عمل GzipStreamمانند استفاده از کالس  دقیقا  این کار، 

static void Main(string[] args) 
{ 
    try 
    { 
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        FileStream stream = new FileStream(@"C:\compressedFile.txt", 
                                FileMode.Open, FileAccess.Read); 
 
        DeflateStream deflate = new DeflateStream(stream, CompressionMode.Decompress); 
 
        StreamReader reader = new StreamReader(deflate); 
        string contents = reader.ReadToEnd(); 
        reader.Close(); 
 
        Console.WriteLine(contents); 
 
    } 
    catch (IOException ex) 
    { 
        Console.WriteLine(ex.Message); 
    } 
} 

برای فشرده سازی انواع مختلف فایل ها توانید از این کالسمی در این درس به شما نحوه فشرده کردن یک فایل ساده آموزش داده شد. شما

 استفاده کنید.

 (XML) زبان نشانه گذاری توسعه پذیر

 ،این زبان به طور گسترده را در یک متن و قالب ساخت یافته ذخیره کنید.ها دهد که دادهمی ( به شما اجازهXMLزبان نشانه گذاری توسعه پذیر )

بوده  HTMLاز لحاظ دستوری شبیه به  XML رود.می به عنوان یک دیتابیس جایگزین و برای ذخیره اطالعات مربوط به پیکربندی نرم افزارها به کار

 کنید:می را مشاهده XMLدر زیر یک سند  آشنایی داشته باشید یادگیری این زبان برایتان راحت تر است. HTMLو اگر با 

<Persons> 
  <Person> 
    <Name>John Smith</Name> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person> 
    <Name>Mike Folly</Name> 
    <Age>25</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person> 
    <Name>Lisa Carter</Name> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

 گیرد.می است که در بین این دو تگ قرارای هدادیک تگ پایانی و ، شامل یک تگ آغازی XMLیک عنصر  باشد.می XMLترکیبی از عناصر  XMLسند 

<open>data</close> 

به این نکته توجه کنید که عناصر به حروف  کند یک نام برای عنصر انتخاب کرد.می در خود نگهداری XMLکه یک عنصر ای هبر اساس داد توانمی

گیرد، بنابراین به جای نوشتن می را نادیده فضاهای خالی XML .اندمتفاوتبا هم  Personو  person، بنابراین دو کلمه اندحساسبزرگ و کوچک 
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فرزندی وجود داشته  -ممکن است رابطه پدر XMLبین عناصر  توانید آن را در چند خط بنویسید تا خوانایی آن باالتر رود.می یک فایل در یک خط

 باشد

<parent> 
   <child1>data</child1> 
   <child2> 
      <grandchild1>data</grandchild1> 
   </child2> 
</parent> 

در مثال اول این درس، عنصر  ( باشد.rootیک عنصر ریشه )  باید دارای XMLهر سند  باشد.می باال دارای اطالعاتی برای سه شخص XMLسند 

Persons ،ات هر شخص در داخل عنصر جزیی باشند.می عنصر ریشه )پدر( و دیگر عناصر داخل آن در حکم فرزندان آنPerson .عناصر  قرار دارند

 باشند.می ، روشی دیگر برای اضافه کردن داده به یک عنصرXMLصفات  .Genderو  Name ،Ageاز  اندعبارت Personفرزند عنصر 

<Person name="John Smith">some data</Person> 

 ( قرار بگیرند.“ “( یا دابل کوتیشن )‘ ‘مقادیر باید در داخل کوتیشن ) باشد.می John Smithدارد که مقدار آن  nameعنصر باال یک خاصیت به نام 

 در زیر روش اضافه کردن صفات نشان داده شده است.

<element att1="value1" att2="value2" ... attN="valueN">data</element> 

 صفت اضافه کرد.توان به یک عنصر چندین می کنید،می همانطور که مشاهده

<Person name="John Smith" age="30" gender="Male">some data</Person> 

 اجازه دهید که به عناصر مثال ابتدای درس صفاتی اضافه کنیم.

<Persons> 
  <Person name="John Smith"> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Mike Folly"> 
    <Age>25</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Lisa Carter"> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

 XMLتوانند دارای یک تعریف می XMLاسناد  نویسیم.می ( را برای هر عنصرname( را حذف و صفت معادل آن )personهر شخص ) Nameعنصر 

 باشد.می ( متن آنencodeشود( و نوع رمزگذاری )می پیشنهاد 8٫0مانند نسخه )همیشه نسخه  XMLشامل اطالعاتی درباره سند  XMLتعریف  باشند.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

نحوه نوشتن  توان توضیحات نیز نوشت.می XMLبرای فایل  شود.می نوشتهاین تعریف در باالترین بخش سند و درست قبل از عنصر اصلی 

 به صورت زیر است. XMLتوضیحات در 
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<!-- This is an XML comment --> 

قوی بوده که فایل را به  XMLتولید کرد اما ویژوال استودیو دارای یک ویرایشگر  XMLهای لبا استفاده از یک ویرایشگر متن ساده فای توانمی

هنگام ایجاد . برای سرعت بخشیدن به کارتان استفاده کنید IntelliSenseتوان از خاصیت می کند و همچنینمی صورت خودکار قالب بندی

 را انتخاب کنید. XML fileواقع در نوار ابزار کلیک کرده و از داخل پنجره ظاهر شده گزینه  Add New Itemتوان بر روی دکمه می یک پروژه جدید

 کند.می همراه با تعریف آن ایجاد xmlویژوال استودیو به صورت خودکار یک فایل 

XML Document Object Model 
از نت دات قرار دارند.  System.Xmlدر فضای نامی  هاکالساین  باشد.می XMLهای لبرای خواندن و دستکاری فای هاییکالسدات نت دارای 

XML Document Object Model مختلف یک سند های برای نمایش قسمتها از کالسای هکه شامل مجموع ،کندمی استفادهXML باشد.می 

 ذکر شده است:ها در زیر نام برخی از این کالس

 کالس توضیح

خواص عناصر، توضیحات بینید مانند می XMLباشد. هر چیزی که در داخل یک فایل می XMLنشان دهنده یک گره در سند 

 باشد.می XML DOMهای سباشند. این کالس، کالس پایه دیگر کالمی و حتی فضاهای خالی یک گره
XmlNode 

 XmlDocument مورد استفاده قرار گیرد. XMLتواند در بارگذاری یا ذخیره یک فایل می باشد کهمی XMLنشان دهنده یک سند واقعی 

 XmlElement دهد.می را نمایش XMLیک عنصر 

 XmlAttribute دهد.می را نمایش XMLیک صفت 

 XmlText دهد.می را نمایش XMLمتن داخل یک عنصر 

 XmlComment دهد.می را نمایش XMLیک توضیح 

باید با یک عنصر اصلی شروع  XMLسند  توانید آن را خوانده و دستکاری نمایید.می باشد کهمی XmlDocumentنماینده یک کالس  XMLیک سند 

 فرزند هاییک گره پدر شامل گره پدر و فرزند عناصر آشنا شوید. هایشما باید با مفهوم گره شود. در داخل این عنصر اصلی فرزندهای آن قرار دارند.

 به عنوان مثال به عنصر زیر که شامل چندین عنصر است توجه کنید: باشد.می

<Product> 
   <ProductID>001</ProductID> 
   <ProductName>Shampoo</ProductName> 
   <Price>10</Price> 
</Product> 

Product مانند  هاییگرهاین گره شامل  شود.می در مثال باال گره پدر محسوبProductID ،ProductName  وPrice باشد که فرزندان آن می

گر به عنوان مثال گره  آیند.می به حساب شود، یعنی می یک گره پدر ProductNameدر داخل خود باشد، خود  هاییگرهنیز دارای  ProductNameا
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برخی از خواص و متدهای   اجازه دهید به توضیح که در داخل آن قرار دارند. هاییگرهو دیگری پدر  Productاین گره دو نقش دارد: یکی فرزند گره 

 بپردازیم.ها این کالس

 XmlNode 

XmlNode های نشان دهنده همه قسمتXML های سبوده و کالس پایه دیگر کالXML DOM به عنوان مثال کالس  باشد.میXmlElement  از

XmlNode در زیر برخی از خواص کالس پایه  باشد.می مشتق شده و دارای خواص و متدهای آنXmlNode :آمده است 

 خصوصیت توضیح

 Attributes که نماینده صفات گره هستند.  XmlAttributeاز اشیاء ای همجموع

 ChildNodes .گرداندمی که فرزند گره مورد نظر ما هستند را بر هاییگرهلیستی از 

 FirstChild گرداند.می اولین گره فرزند، گره جاری را بر

 HasChildNodes که آیا گره مورد نظر ما گره فرزند دارد یا نه؟ گویدمی

 InnerText دهد.می فرزند، گره مورد نظر را به صورت یک رشته ترکیب و نمایشهای متن همه گره

 InnerXml گرداند.می ی که بین دو تگ باز و بسته گره قرار دارد را بر XMLرشته 

 LastChild گرداند.می آخرین گره فرزند، گره مورد نظر ما را بر

 Name گرداند.می نام گره را بر

 NextSibling گرداند.می که بعد از گره جاری آمده است را برای هگر

 NodeType دهد.می نوع گره جاری را نشان

 OuterXml گرداند.می داخل آن را برهای و متنها گره موجود و تگ

 OwnerDocument گرداند.می ی که گره به آن تعلق دارد را بر XMLسند 

 ParentNode گرداند.می نظر را بر گره والد یا پدر گره مورد

 PreviousSibling گره قبل از گره مورد نظر ما را برمی گرداند.

 Value گرداند.می مقدار گره مورد نظر ما را بر

 به شود.می نشان داده XmlAttributeهر خاصیت به وسیله کالس  باشد.می لیستی از خواص یک گره یا عنصر شامل Attributesخاصیت 

 مثال زیر توجه کنید.

<Person name="John Smith" age="30"></Person> 
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خاصیت  باشد.می باشند،می ageو  nameکه در بردارنده اطالعاتی برای خواص  XmlAttributeعنصر باال شامل دو شیء  Attributesخاصیت 

ChildNodes زند یک شیء هر گره فر باشند.می فرزند، گره جاریهای از گرهای همجموعXmlNode توانید با چک کردن مقدار خاصیت می باشد.می

HasChildNodes مقدار  (اگر گره دارای یک یا چند زیر گره )گره فرزند باشد باشد یا نه.می بفهمید که آیا یک گره دارای گره فرزندtrue  و اگر هیچ

توان به ترتیب از خواص می به دست آوردن اولین و آخرین گره فرزند یک گرهبرای  شود.می برگشت داده falseنداشته باشد مقدار ای هزیر گر

FirstChild  وLastChild توان از خواص می و برای به دست آوردن گره قبل و بعد از یک گرهPreviousSibling  وNextSibling  استفاده

 نمود.

<PreviousNode></PreviousNode> 
<CurrentNode></CurrentNode> 
<NextNode></NextNode> 

ParentNode ،خاصیت  گرداند.می دهد. اگر گره هیچ پدری نداشته باشد این خاصیت مقدار تهی را برمی پدر یک گره را نشانName نشان ،

 باشد.می دهنده نام عنصر

<Person>Example</Person> 

ین ا ،اگر با توضیحات سر و کار داشته باشید گرداند.می متن داخل دو تگ باز و بسته یک کنترل را بر InnerText است. Personنام عنصر باال 

فرزند های متن داخل همه گره InnerText اگر یک عنصر دارای چندین گره در داخل خود باشد، خاصیت گرداند.می خاصیت متن توضیحات را بر

 زیر توجه کنید: XMLبه کد  گرداند.می شته ساده بررا ترکیب و به صورت یک ر آنهارا گرفته، 

<Example> 
   <Sample1>Text1</Sample1> 
   <Sample2>Text2</Sample2> 
   <Sample3> 
      <Sample4>Text3</Sample4> 
   </Sample3> 
</Example> 

( Sample3توجه کنید که سومین فرزند در مثال فوق ) به این نکته باشد.می Text1Text2Text3در مثال باال،  InnerTextخروجی خاصیت 

است با این تفاوت  InnerTextشبیه  InnerXml گرداند.می ( را برText3متن داخل آن ) InnerTextخود دارای یک فرزند است که خاصیت 

داخل آن را های و متن جاریگره های تگ با این تفاوت که InnerXmlشبیه به  OuterXml گرداند.می موجود در متن را هم بر XMLهای که تگ

 گرداند.می بر

است  System.Xml.XmlNodeTypeشامل مقداری از نوع شمارشی  NodeType گرداند.می سند مرجع گره جاری را بر OwnerDocumentخاصیت 

 آمده است: XmlNodeType در جدول زیر لیستی از مقادیر نوع شمارشی  توانید نوع یک گره را بگویید.می که به وسیله آن

 مقدار توضیح

 Element گره یک عنصر است.

 Attribute گره یک صفت است.
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 Text گره یک متن است.

 Comment گره یک توضیح است.

 Document عنصر ریشه یک سند.

 tab Whitespaceیک فضای سفید، مانند فضای خالی، خط جدید یا 

 XML XmlDeclarationتعریف سند 

 یک توضیح، متن توضیح را بردر  Valueخاصیت  به عنوان مثالهر گره متفاوت است.   کند و درمی مقدار یک گره را مشخص Valueخاصیت 

 InnerXmlیا  InnerTextباید از  XmlElement مقدار صفت. به این نکته توجه کنید که برای دسترسی به محتوای یک  ،یک صفت درگرداند و می

 .Valueاستفاده کنید نه خاصیت 

است. با استفاده  XMLزبانی برای يافتن اطالعات در يک سند  XPathآشنا شوید.  XPathابتدا بهتر است با  XmlNodeقبل از معرفی متدهای کالس 

امکان آدرس دهی ، XPathه را مشخص نمود. هدف اولي XMLموجود در يک سند های توان محل و موقعيت ساختار سند و يا دادهمی XPathاز 

 ،هابمنظور انجام عمليات بر روی رشته  متعددیهای لخواسته فوق از امکانات و پتانسي تأمیناست. بمنظور  XMLمتفاوت يک سند های بخش

دليل  نمايد.می استفاده XMLهای و مقادير خصلت URIبهمراه   XMLاز يک گرامر فشرده و عدم مبتنی بر  XPath. شودمی اعداد و منطق استفاده

با ساختار سلسله مراتبی  XMLکه در حقيقت از يک آدرس بمنظور حرکت در طول يک سند است   برای تکنولوژی فوق بدين علت XPathانتخاب نام 

، Elementهای تی نظير گرهمتفاوهای گره، در اين راستا .نمايدمی شبيه سازیها را بعنوان درختی از گره XMLيک سند  XPathگردد. می استفاده

دارای ها . برخی از انواع خاص گرهشودمی يک رشته در نظر گرفته، XPathبرای هر گره توسط . وجود دارد، Textهای و گره Attributeهای گره

آمده  XmlNodeدر جدول زیر متدهای مفید کالس  .نمايدمی پشتیبانیرا  XML Namespaceبطور کامل  XPath. باشندمی اسامی اختصاصی خود

 است:

 متد توضیح

 AppendChild کند.می یک کره فرزند به گره اضافه

 InsertAfter کند.می بعد از گره جاری یک گره ایجاد

 InsertBefore کند.می از گره جاری یک گره ایجاد  قبل

 PrependChild کند.می اضافه فرزند گره مورد نظر ماهای یک گره را به ابتدای گره

 RemoveAll کند.می فرزند و خواص گره مورد نظر را حذفهای گره

 RemoveChild کند.می یک گره فرزند خاص مشخص را حذف

 ReplaceChild کند.می یک گره فرزند جدید را جایگزین یک گره فرزند قدیمی تر
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 SelectNodes کند.می دارند را انتخابمطابقت  XPathکه با عبارت  هاییگرهلیستی از 

 SelectSingleNode کند.می مطابقت دارد انتخاب XPathکه با عبارت ای هاولین گر

 دهیم.می آینده توضیحهای سکاربرد این متدها را در در

 XmlDocument 

 ی از خواص این کالس ذکر شده است:شود. در زیر برخمی و محتویات آن استفاده XMLبرای نمایش سند  XmlDocumentاز کالس 

 خاصیت توضیح

 DocumentElement دهد.می عنصر ریشه سند را نشان

 PreserveWhitespace حذف یا نگهداری شوند. XMLکه آیا فضاهای خالی سند  گویدمی

 آمده است: XmlDocumentدر زیر برخی از متدهای کالس 

 متد توضیح

 CreateAttribute کند.می ایجاد XmlAttributeیک شئ 

 CreateComment کند.می ایجاد XmlCommentیک شئ 

 CreateElement کند.می ایجاد XmlElementیک شئ 

 CreateTextNode کند.می با متن مشخص ایجاد XmlTextیک شئ 

 CreateXmlDeclaration کند.می با مقدار مشخص ایجاد XmlDeclarationیک 

 GetElementById گرداند.می مشخص را بر IDبا  XMLیک عنصر 

 GetElementsByTagName دهد.می از عناصری که با نام مشخصی مطابقت دارند را برگشتای همجموع

 Load کند.می را از یک فایل بارگذاری XMLیک سند 

 Save کند.می را در فایل مشخصی ذخیره XMLمحتوای سند 

گر، شود. به عنوان مثالمی استفاده XML DOMتوجه کنید. از این متدها در ساخت اشیاء  ،اندشروع شده Createبه متدهایی که با کلمه   ا

بیشتر متدهای باال را در  استفاده نمایید. ()CreateElementتوانید از متد می ( برای سند جاری ایجاد کنید،element) عنصرخواهید یک می

 دهیم.می بعدی توضیحهای سدر
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XmlElement 

 در جدول زیر خواص پر کاربرد این کالس ذکر شده است: شود.می استفاده XMLبرای نمایش یک عنصر ساده  XmlElementاز کالس 

 خاصیت توضیح

 Attributes شود.می همه صفات یک عنصر را شامل

 HasAttributes که آیا عنصر شامل صفت است یا خیر؟ گویدمی

گرداند. اگر عنصر مورد نظر ما دارای عنصر فرزندی باشد مقدار این می و بسته عنصر مورد نظر را برباز های متن بین تگ

 خصوصیت خالی خواهد شد.
Value 

 آمده است: XmlElementدر جدول زیر برخی از متدهای 

 متد توضیح

 GetAttribute گرداند.می مقدار یک صفت با نام مشخص را بر

 GetAttributeNode گرداند.می نام مشخص را برصفتی از یک گره با 

 xmlمده از سند آن چیزی است که در پرانتز آبرابر  آنهاتمام عناصری که نام 

 شوند.می انتخاب
GetElementsByTagName 

بسیار آسان  آنهااز  استفاده دهند.می به ترتیب متن داخل یک عنصر و توضیحات مربوط به آن را نمایش XmlCommentو  XmlTextهای سکال

 دهیم.نمیتوضیح  آنهابعدی در مورد های ساست و در در

 XML فایل یک در نوشتن

ایجاد و آن را در یک فایل ذخیره کرد. در  XMLتوان به راحتی یک سند می XML Document Object Modelهای سبا استفاده از متدها و کال

را با استفاده از یک برنامه به شما آموزش دهیم. این برنامه به کاربر اجازه ثبت سن، جنس و  XMLخواهیم نحوه نوشتن در یک فایل می این درس

 یک برنامه ویندوزی جدید به شکل زیر ایجاد کنید: دهد.می را XMLدر یک فایل  آنهانامش و ذخیره 

 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/writing-xml-1001.jpg
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تغییر دهید. حال نوبت به  buttonAddو نام دکمه را به  textBoxGenderو  textBoxName ،textBoxAgeرا به  textBoxهای لنام کنتر 

 را به قسمت فضاهای نامی اضافه کنید. System.Xmlبه محیط کدنویسی رفته و فضای نام  F7رسد. با زدن دکمه می بخش کدنویسی

using System.Xml; 

 کنیم.می اضافه XMLو یک رشته برای نمایش مسیر فایل  XmlDocumentحال یک فیلد 

private XmlDocument doc; 
private const string PATH = @"C:\sample.xml"; 

 کنیم تا کنترل کننده رویداد مربوط به رویداد کلیک ایجاد شود:می گردیم و بر روی دکمه دوبار کلیکمی به محیط طراحی بر

private void buttonAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    doc = new XmlDocument(); 
 
    if (!System.IO.File.Exists(PATH)) 
    { 
        XmlDeclaration declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", "yes"); 
        XmlComment comment = doc.CreateComment("This is an XML Generated File"); 
        XmlElement root = doc.CreateElement("Persons"); 
        XmlElement person = doc.CreateElement("Person"); 
        XmlAttribute name = doc.CreateAttribute("name"); 
        XmlElement age = doc.CreateElement("Age"); 
        XmlElement gender = doc.CreateElement("Gender"); 
 
        name.Value = textBoxName.Text; 
        age.InnerText = textBoxAge.Text; 
        gender.InnerText = textBoxGender.Text; 
 
        doc.AppendChild(declaration); 
        doc.AppendChild(comment); 
        doc.AppendChild(root); 
        root.AppendChild(person); 
        person.Attributes.Append(name); 
        person.AppendChild(age); 
        person.AppendChild(gender); 
 
        doc.Save(PATH); 
    } 
    else  
    { 
        doc.Load(PATH); 
 
        XmlElement root = doc.DocumentElement; 
 
        XmlElement person = doc.CreateElement("Person"); 
        XmlAttribute name = doc.CreateAttribute("name"); 
        XmlElement age = doc.CreateElement("Age"); 
        XmlElement gender = doc.CreateElement("Gender"); 
 
        name.Value = textBoxName.Text; 
        age.InnerText = textBoxAge.Text; 
        gender.InnerText = textBoxGender.Text; 
 
        person.Attributes.Append(name); 
        person.AppendChild(age); 
        person.AppendChild(gender); 
 
        root.AppendChild(person); 
 
        doc.Save(PATH); 



   
 

311 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

    } 
 
    MessageBox.Show("Details have been added to the XML File."); 
 
    textBoxName.Text = String.Empty; 
    textBoxAge.Text = String.Empty; 
    textBoxGender.Text = String.Empty; 
} 

مسیر آن هم همان مسیری است که خودمان به صورت یک  شود ومی ( ایجادXML)سند  XmlDocumentکلیک شود، یک  addوقتی که دکمه 

کنیم که آیا فایل ایجاد شده است یا نه؟ می تست ()Existsحال با استفاده از متد . (;"PATH = @"C:\sample.xml) ایمکردهثابت تعریف 

اجازه دهید در  کنیم.می اضافه  رکورد جدید را به آخر آنکنیم و اگر وجود داشت، می اگر وجود نداشت فایل جدید را ایجاد و اولین رکورد را اضافه

 شود بحث کنیم:می مورد کدها وقتی که فایل برای اولین بار ایجاد

//Create neccessary nodes 
XmlDeclaration declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", "yes"); 
XmlComment comment = doc.CreateComment("This is an XML Generated File"); 
XmlElement root = doc.CreateElement("Persons"); 
XmlElement person = doc.CreateElement("Person"); 
XmlAttribute name = doc.CreateAttribute("name"); 
XmlElement age = doc.CreateElement("Age"); 
XmlElement gender = doc.CreateElement("Gender"); 

و متد  XmlDeclarationابتدا یک تعریف برای سند با استفاده از کالس  کند.می را ایجاد XMLالزم برای ایجاد سند های کد باال گره

CreateXmlDeclaration()  از کالسXmlDocument بینید، این متد سه پارامتر قبولمی کنیم. همانطور که در خط سوم مثال باالمی ایجاد 

کنیم. من این می و آن را برای استفاده متد ارسال ()CreateCommentو متد  XmlCommentکند. سپس یک توضیح را با استفاده از کالس می

و کالس  ()CreateElement. سپس با استفاده از متد امکردهتوضیح را برای نشان دادن چگونگی ایجاد و استفاده از توضیحات اضافه 

XmlElement کنیم.می عنصر ریشه را ایجاد 

ان کند که هممی این متد یک آرگومان از نوع رشته قبول شود.می برای ایجاد عنصر ریشه، پدر و عناصر فرزند استفاده CreateElementاز کالس 

و دو  nameیک صفت به نام  Personعنصر  کنیم.می ایجادنام عنصر است. سپس یک شخص جدید را نگهداری اطالعات وارد شده توسط کاربر

. کند که همان نام صفت استمی یک آرگومان از نوع رشته قبول ()CreateAttributeمتد  ( دارد.Gender( و جنسیت )Ageفرزند سن )

در نتیجه ما از متد  .عنصر هستند Genderو  Person ،Ageاز آنجاییکه  شود.می ذخیره XmlAttributeجزییات صفت در یک شئ 

CreateElement()  و کالسXmlElement  ایمکردهاستفاده  آنهابرای. 

name.Value = textBoxName.Text; 
age.InnerText = textBoxAge.Text; 
gender.InnerText = textBoxGender.Text; 

از  XmlAttributeشئ  شوند.می اضافه textBoxهای لکاربر و از طریق کنتر  . این مقادیر توسطهاستگرهحال نوبت به اضافه کردن مقادیر به 

ها برای اضافه کردن مقادیر به داخل گره InnerXmlیا  InnerTextاز  XmlElement  وها و مقداردهی گره  برای دسترسی Valueخاصیت 

 کند.می استفاده

doc.AppendChild(declaration); 
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doc.AppendChild(comment); 
doc.AppendChild(root); 
root.AppendChild(person); 
person.Attributes.Append(name); 
person.AppendChild(age); 
person.AppendChild(gender); 

ابتدا قسمت تعاریف سند را با استفاده از متد  کنار هم قرار دهیم. XMLمختلف را برای ایجاد یک سند کامل های قسمت خواهیممی

AppendChild()  که یکXmlNode کنیم. سپس توضیحات را درست در پایین قسمت می کند به عنوان آخرین فرزند به سند اضافهمی قبول

 مهم است.ها که ترتیب اضافه کردن گره دهیم. به این نکته توجه کنیدمی کنیم. عنصر ریشه را نیز در پایین قسمت توضیحات قرارمی تعاریف اضافه

 الزم را به داخل آن اضافه کنیم.های بعد از ایجاد عنصر ریشه گره

کنیم. و در می آن اضافه Attributesبه خاصیت  nameیک صفت  ()Appendبه عنصر ریشه و سپس با استفاده از متد  personیک عنصر 

 به عنوان مثال کنیم. به این نکته توجه کنید که ترتیب ایجاد عناصر مهم نیست.می اضافه personرا به عنصر  genderو  ageنهایت عناصر 

قسمت تعریف، توضیحات و   و بعد آن را به عنصر ریشه اضافه کنید. اما بهتر است که ایجاد کرده را ایجاد و کامل personتوان ابتدا عنصر می

 عنصر ریشه به ترتیب باشد.

doc.Save(PATH); 

کد باال نگاهی بیندازیم. این قسمت  elseاجازه دهید به قسمت  کند.می ذخیره ،ایجاد شده را در مسیر مشخص شده XMLسند  ()Save متد

شخص جدیدی را به  دهد که می را بارگذاری کرده و به ما اجازه XMLاین قسمت فایل  از قبل وجود داشته باشد. XMLشود که فایل می زمانی اجرا

 اشخاص موجود در عنصر ریشه اضافه کنیم.لیست 

//Load the XML File 
doc.Load(PATH); 
 
//Get the root element 
XmlElement root = doc.DocumentElement; 

حال که شود. می برگردانده DocumentElementبارگذاری شد، عنصر ریشه با استفاده از خاصیت  ()Loadبا استفاده از متد  XMLوقتی که فایل 

شود یم یک شخص جدید را با استفاده از مواردی که توسط کاربر وارد توانیم عناصر بیشتری به آن اضافه کنیم.می به عنصر ریشه دسترسی داریم

 کنیم.می ایجاد و آن را به آخر لیست عناصر فرزند اضافه

نمایش یک پیغام موفقیت و پاک کردن فیلدهای متنی برای ورود کنیم. خطوط آخر برای می بروزرسانی ()Saveرا بوسیله متد  XMLسپس فایل 

تعیین شده  PATHدر مسیری که در متغیر  XMLسن و نام( را وارد کنید. فایل  مثال  برنامه را اجرا و حداقل دو فیلد )  روند.می اطالعات جدید به کار

 را باز کرده و محتویات آن را مشاهده کنید. XMLایل ف توانید مسیر ذخیره فایل را تغییر دهید.می شود. شمامی است ایجاد

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
<!--This is an XML Generated File--> 
<Persons> 
  <Person name="John Smith"> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
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  <Person name="Lisa Carter"> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

 هاآنتوانید با متدهای بیشتری کار و عملکرد می . شماایدکردهبا موفقیت تولید  XML DOMهای سرا با استفاده از متدها و کال XMLاکنون یک فایل 

 را تجربه کنید.

 XML فایل از خواندن

توانید اطالعات مربوط به پیکربندی برنامه را در یک می تکنیکی الزم برای بدست آوردن اطالعات از آن است. به عنوان مثال XMLخواندن یک فایل 

 XML ذخیره کرده تا در اجراهای بعدی، برنامه با همان تنظیمات بارگذاری شود. در این درس قصد داریم به شما نحوه خواندن یک فایل XMLفایل 

 را آموزش دهیم. یک برنامه ویندوزی مانند شکل زیر ایجاد کنید:

 

، textBoxNameمتن را به های و نام جعبه buttonLastو  buttonFirst ،buttonPrevious ،buttonNextنام چهار دکمه را به 

textBoxAge  وtextBoxGender .در این آموزش نیاز به فایل  تغییر دهیدXML را بخواند. از آنهاارای رکوردهای باشد که برنامه ما داریم که د 

گذاریم. محتویات آن را پاک و کدهای می sample.xmlنام فایل را  .کنیممی ایجاد XMLیک فایل  File > New > File > XML File مسیر

 نویسیم:می آنهازیر را به جای 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Persons> 
  <Person name="John Smith"> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Mike Folley"> 
    <Age>25</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Lisa Carter"> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Jerry Frost"> 
    <Age>27</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Adam Wong"> 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/04/reading-xml-1001.jpg
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    <Age>35</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

تواند بقیه می پیمایش،های . کاربر هم با زدن دکمهدکنمی شروع Personاست. برنامه خواندن فایل را از اولین  Person گرهاین فایل شامل پنج 

 کنیم:می به محیط کدنویسی رفته و فضای نام زیر را وارد رکوردها را مشاهده کند.

using System.Xml; 

 کنیم:می اضافه form1فیلدهای زیر را به کالس 

private XmlDocument doc; 
private XmlElement root; 
private XmlElement currentPerson; 
private const string PATH = @"..\..\sample.xml"; 
private int current = 0; 
private int max; 

doc  برای بارگذاری و دستکاری فایلXML متغیر ،root  برای به دست آوردن عنصر ریشه و متغیرcurrentPerson  برای نمایش عنصرPerson 

)به  در داخل دو پوشه تو در تو قرار دارد XMLچون فایل  ایمکردهبه این دلیل استفاده  ”sample.xml\..\..“شود. از مسیر می جاری استفاده

متغیر  رود.می برای نشان دادن اولین رکورد به کار ،دهی شده استکه با صفر مقدار current(. متغیر ایمدادهازای هر پوشه دو نقطه )..( قرار 

max  رود که برای برنامه مفید خواهد بود. حال به یک متد نیاز داریم که جزییات رکورد انتخاب شده را می برای ذخیره باالترین اندیس به کارهم

 کنیم:می تعریف Form1متن نمایش دهد. این متد را در داخل کالس های در جعبه

private void ShowDetails(XmlElement currentPerson) 
{ 
    textBoxName.Text = currentPerson.Attributes["name"].Value; 
    textBoxAge.Text = currentPerson.GetElementsByTagName("Age")[0].InnerText; 
    textBoxGender.Text = currentPerson.GetElementsByTagName("Gender")[0].InnerText; 
} 

دهد. همانطور می ( نمایشtextBoxName" را در جعبه متن مربوطه )nameگیرد و مقدار صفت "می تخاب شده رامتد ایجاد شده اطالعات فرد ان

و سپس  ایمکردهو یک رشته که نماینده نام صفت است استفاده  XmlElementمربوط به کالس  Attributeکنید ما از خاصیت می که مشاهده

 .ایمدادهبه جعبه متن انتقال مقدار آن را  Valueبا استفاده از خاصیت 

آوریم. ما نام عنصر را ارسال و متد همه عناصر فرزندی که با نام ارسال می به دست ()GetElementByTagNameرا به وسیله متد  Ageمقدار عنصر 

یک مجموعه است و ما فقط  XmlNodeListگرداند. از آنجاییکه می ( برهاگرهاز ای ه)مجموع XmlNodeListشده مطابقت دارند را به عنوان یک 

 توانیم از اندیس صفر استفاده کنیم.می انتظار یک نتیجه را داریم بنابراین برای دسترسی به اولین عنصر

textBoxAge.Text = currentPerson.GetElementsByTagName("Age")[0].InnerText; 

 ()GetElementByTagNameاین خط این است که اولین عنصر از مجموعه را بوسیله متد  خط باال برای افراد مبتدی کمی گیج کننده است. معنای

 توان نوشت:می متن آن را به دست بیاور. کد باال را به صورت چند خط زیر هم InnerTextبگیر و با استفاده از خاصیت 
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XmlNodeList results = currentPerson.GetElementsByTagName("Age"); 
XmlNode first = results[0]; 
textBoxAge.Text = first.InnerText; 

 بر گشت داده ()GetElementsByTagName)جنسیت( به وسیله متد  Gender عنصرباشد با این تفاوت که می خط بعدی کد هم شبیه به کد باال

م تا کنترل کنیمی رویم و بر روی فضای خالی از فرم کلیکمی رسد. به محیط طراحیمی نوبت به ایجاد کنترل کننده رویداد، شود. با تکمیل متدمی

 کنیم:می ایجاد شود، سپس کد زیر را به آن اضافه Loadکننده رویداد 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    doc = new XmlDocument(); 
    doc.Load(PATH); 
 
    root = doc.DocumentElement; 
 
    max = root.GetElementsByTagName("Person").Count - 1; 
 
    currentPerson = (XmlElement)root.ChildNodes[current]; 
 
    ShowDetails(currentPerson); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

. سپس (0خط ) کنیممی ایجاد XmlDocumentدهد. ابتدا یک شئ می شود و اولین رکورد را بازیابی و نمایشمی این کد بعد از بارگذاری فرم اجرا

. (1خط ) کنیممی بارگذاری XmlDocumentکالس  ()Loadمشخص شده است را با استفاده از متد  PATHرا که در مسیری که در متغیر  XMLفایل 

خط ) آوریممی با استفاده شمارش عناصر فرزند به دستو سپس باالترین اندیس ممکن را  DocumentElementعنصر ریشه را به وسیله خاصیت 

شوند. برای به دست آوردن می از صفر شروعها چون اندیس ایمکردهکنید ما تعداد عناصر فرزند را منهای عدد یک می . همانطور که مشاهده(1

 .دهیممیاختصاص  ChildNodes خاصیتمقدار صفر را به عنوان اندیس به  ،اولین شخص

توانیم اولین رکورد را بدست بیاوریم. می فرزند یک گره است و با ارسال عدد صفر به عنوان اندیس،های همه گرهای همجموع ChildNodesخاصیت 

 XmlElementکرده و آن را در شئ  XmlElementالزم است که گره را تبدیل به  ، در نتیجهXmlNodeعبارت است از اشیاء  ChildNodesاز آنجاییکه 

 ChildNodes خاصیتنیز انجام داد و دلیل استفاده از  ()GetElementsByTagNameتوان با استفاده از متد می ذخیره کنیم. البته این کار را

ر صکنیم. با ارسال عنصر به متد، جزییات عنمی ارسال ایمساختهنشان دادن روشی جایگزین است. حال عنصر به دست آمده را به متدی که از قبل 

person آید. به محیط طراحی برگشته و بر روی می جاری بدستbuttonFirst کنیم و کد زیر را در کنترل کننده رویداد آنمی دوبار کلیک 

 نویسیم:می

private void buttonFirst_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    current = 0; 
    currentPerson = (XmlElement)root.ChildNodes[current]; 
    ShowDetails(currentPerson); 
} 

جزییات  ()ShowDetailsسپس با استفاده از متد  آید.می کند و درنتیجه گره فرزند با اندیس صفر به دستمی خط اول اندیس جاری را صفر

 نگاهی بیندازیم: buttonPreviousحال اجازه دهید که به کنترل کننده رویداد کلیک دکمه  آوریم.می آن را به دست
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private void buttonPrevious_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    current = (current - 1 < 0) ? 0 : current - 1; 
    currentPerson = (XmlElement)root.ChildNodes[current]; 
    ShowDetails(currentPerson); 
} 

باشد. برای به دست آوردن عنصر قبلی به سادگی از عبارت می buttonFirstخط اول شبیه به کنترل کننده رویداد دکمه  درجزء  کد باال به

(current – 1استفاده ) ا در بود، ما مقدار صفر ر ترکوچک از صفر است یا نه؟ اگر ترکوچککنیم که آیا عنصر قبلی می در خط اول چک کنیم.می

این کار از وقوع  اندیس منفی معنا ندارد(. دهد )عنصر اول دارای اندیس صفر است ومی مقدار صفر اولین عنصر را نشانچون  ،گیریممی نظر

 تأثیربی  buttonPreviousکند. اگر کاربر بر روی اولین رکورد باشد، کلیک بر روی دکمه می ( جلوگیریIndexOutOfRangeExceptionاستثناء )

اولین عنصر یا عنصر قبلی را نشان خواهد داد و در نهایت عنصر با  current – 1یا مساوی صفر بود عبارت  تربزرگخواهد بود. اگر اندیس 

 buttonNextحال اجازه دهید به کدهای دکمه  شود.می نمایش داده ()ShowDetailsاندیس جدید برگشت و جزییات آن با استفاده از متد 

 اهی بیندازیم:که مسئول نمایش رکورد بعدی است نگ

private void buttonNext_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    current = (current + 1 > max) ? max : current + 1; 
    currentPerson = (XmlElement)root.ChildNodes[current]; 
    ShowDetails(currentPerson); 
} 

 + currentقبل و عنصر بعد در بدست آوردن اندیس عنصر جدید است. رکورد بعدی با استفاده از عبارت )تنها تفاوت در به دست آوردن عنصر 

که آیا مقدار این عبارت از نهایت مقدار  ایمکردهکنید ما با استفاده از یک دستور شرطی چک می آید. همانطور که در کد باال مشاهدهمی ( به دست1

گر بیشتر بود به راحتری مقدار  ،شده است ذخیره maxکه در متغیر  یاندیس گر مساوی می را برابر این عبارت قرار maxبیشتر است یا نه؟ ا دهیم و ا

 buttonLastو در آخر بر روی دکمه  شود.می ( نمایش دادهcurrent + 1بود در اینصورت عنصر بعدی با همین عبارت ) maxاز متغیر  ترکوچکیا 

 دو بار کلیک کرده و کنترل کننده رویداد زیر را به آن اضافه کنید:

private void buttonLast_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    current = max; 
    currentPerson = (XmlElement)root.ChildNodes[current]; 
    ShowDetails(currentPerson); 
} 

کنیم. برنامه را می )که همان تعداد عناصر است( به جای اندیس استفاده maxوردن آخرین رکورد مد نظر ماست، از مقدار از آنجاییکه به دست آ

شما اکنون  حرکت کنید. XMLدر بین رکوردهای فایل ها اولین رکورد برای شما نمایش داده شود و سپس با کلیک بر روی دکمههای اجرا کنید تا داده

 خواند.می XML DOMهای سرا با استفاده از کال XMLکه رکوردهای موجود در یک فایل اید د کردهیک برنامه ایجا
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 هاگره انتخاب برای XPath از استفاده

XPath در یک سندها یک زبان پرس و جوی ویژه برای انتخاب گره XML این زبان، الزم نیست که تمام ساختار درختی یک سند با باشد.می XML 

ها بندید. دو متدی که در این زبان برای انتخاب گرهمی این زبان را فرا گرفته و آن را در برنامه به کارای ه یجستجو کنید. در این درس ساختار پارا 

 یک ()SelectNodes متد. ()XmlNode.SelectSingleNodeو  ()XmlNode.SelectNodes از اندعبارتگیرند می مورد استفاده قرار

XmlNodeList  است که با رشته هاییگرهرا برمی گرداند که شامل همه XPath به سند. مطابقت دارند XML زیر توجه کنید : 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Persons> 
  <Person name="John Smith"> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Mike Folley"> 
    <Age>25</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Lisa Carter"> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Jerry Frost"> 
    <Age>27</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Adam Wong"> 
    <Age>35</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

 : توانید از کد زیر استفاده نماییدمی نکاریخواهید سن هر شخص را به دست آورید، برای امی فرض کنید که

XmlDocument document = new XmlDocument(); 
document.Load("Persons.xml"); 
 
XmlNodeList nodes = document.DocumentElement.SelectNodes("/Persons/Person/Age"); 
 
foreach(XmlNode node in nodes) 
{ 
    textBoxResult.Text += node.InnerText + "rn"; 
} 

در مثال  XPth عبارت مثال  د. باشمی XPath کند که همان عبارتمی قبولای هیک آرگومان رشت ()SelectNodes در مثال باال متد

در  باشد.می Persons خود نیز فرزند عنصر Personو عنصر  Person فرزند عنصر Age گوید که عنصرمی به ما  Persons/Person/Age/باال

 textBox چاپ هر سن در کنترل برای foreach شوند. سپس از یک حلقهمی بر گشت داده XmlList منطبق به صورتهای نهایت همه گره

 : استفاده کرد آمده استها برای پرس و جو در گره آنهاتوان از می در جدول زیر برخی از عملیاتی که .ایمکردهاستفاده 

 XPath عبارت توضیح

 . کند.می گره جاری را انتخاب
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 .. کند.می گره پدر، گره جاری را انتخاب

 * کند.می را انتخابفرزند گره جاری های همه گره

 nodename کند.می فرزند با یک نام مشخص را انتخابهای همه گره

 / کند.می گره ریشه را انتخاب

 // کند.می انتخاب آنهااز گره جاری را بدون در نظر گرفتن مکان  هاییگره

 *// کند.می همه عناصر داخل یک سند را انتخاب

 element/ کند. شروع مسیر با / به معنی استفاده از مسیر مطلق است.می انتخاب elementیک عنصر ریشه با نام 

 */element/ کند.می عنصر ریشه را انتخاب فرزندهایهمه 

 */element کند.می همه عناصر فرزند یک عنصر فرزند را انتخاب

 element/child کند.یم عناصر فرزندی که فرزند یک عنصر فرزند خاص از گره جاری هستند را انتخاب

 element// کند.می را انتخاب آنهاهمه عناصر با یک نام خاص بدون در نظر گرفتن مکان 

 element//child کند.می انتخاب در داخل گره پدر آنها مکانهمه عناصر فرزند یک عنصر پدر را بدون در نظر گرفتن 

 attribute@ کند.می یک صفت از گره جاری را انتخاب

 attribute@// کند.می در سند، انتخاب آنهاهمه صفات با یک نام مشخص را بدون در نظر گرفتن مکان 

 *@ کند.می همه صفات گره جاری را انتخاب

 element[i] کند.می یک عنصر با یک نام و اندیش مشخص را انتخاب

 ()text کند.می فرزند گره جاری را انتخابهای متن همه گره

 ()text// کند.می همه عناصر داخل سند را انتخابمتن 

 ()element/text// کند.می متن همه عناصر مورد نظر را انتخاب

 element[name='value']// کند.می همه عناصری که دارای فرزندی با یک مقدار خاص هستند انتخاب

 element[@att='value']// کند.می یک صفت مشخص با مقدار مشخصی هستند را انتخاب  همه عناصری با

 : شودمی استفاده (.)به عنوان مثال برای انتخاب گره جاری از عملگر 

XmlNode current = document.DocumentElement.SelectSingleNode("."); 
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صورتیکه چندین نتیجه وجود داشته کند و در می فقط یک گره را انتخاب ()XmlNode.SelectSingleNode به این نکته توجه کنید که متد

 Xpath توانید از عبارتمی هستند، Persons که فرزند گره Person برای انتخاب همه عناصر .گرداندمی فقط اولین گره منطبق را بر ،باشد

 : زیر استفاده کنید

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("/Persons/Person"); 

 خواهید از مسیر مطلق استفاده کنید. با گره ریشهمی به معنای این است که (/)به این نکته توجه نمایید که شروع عبارت با عالمت اسلش 

(Persons)  های و سپس به دنبال گره ایمکردهشروعPerson  برای به دست آوردن سن هر فرد از  .گردیممی ،گره فرزند آن هستند مستقیما  که

 : کنیممی عبارت زیر استفاده

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("/Persons/Person/Age"); 

 فرزند گره ریشههای توان همه گرهمی استفاده کرد. به عنوان مثال ،از آدرس دهی نسبی هم به شرطی که جستجو از گره جاری شروع شود توانمی

DocumentElement را با استفاده از کد زیر به دست آورد : 

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("Person"); 

 :یا سن هر شخص را به وسیله کد زیر

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("Person/Age"); 

 آنهارا بدون در نظر گرفتن مکان ها توانید پرس و جوی گرهمی .کنیمنمیدر آدرس دهی نسبی از عالمت / استفاده کنید می همانطور که مشاهده

. به جستجو کنید ،که با گره مورد نظر شما انطباق دارند هاییگرهدر سند انجام داد. این کار زمانی مفید است که نخواهید همه سند را برای یافتن 

 :توانید از کد زیر استفاده نماییدمی ،وریدآرا بدست  (Gender) جنسیتهای عنوان مثال اگر بخواهید همه گره

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("//Gender"); 

ارت منطبق با عبهای مورد جستجو قرار گیرد. عبارت پرس و جو تمام گره قرار گرفتن عالمت / قبل از نام عنصر بدین معناست که باید همه سند

که قرار است ای هتوانید گره پدر یا ریشه گرمی ،گرداند. اگر بخواهید منطقه محدودی از سند را جستجو کنیدمی مورد نظر را در هر جای سند بر

 :، مشخص کنیدرا جستجو در آن انجام شود

XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("/Persons//Gender"); 

توانید از اندیس آن استفاده می برای یافتن یک گره خاص. کندمی قرار دارند را جستجو Person که در داخل گره Gender کد باال همه عناصر

 : دهدمی را برگشت Person کنید. کد زیر سومین فرزند عنصر

XmlNode personNodes = document.DocumentElement.SelectSingleNode("/Persons/Person[3]"); 

به وسیله  Person . سومین عنصرایمکردهاستفاده  ()SelectSingleNodeدر کد باال از آنجاییکه به دنبال یک گره ساده هستیم از متد 

Person[3] اندیس درایمکردهاستفاده  0شود به همین منظور ما از اندیس می نمایش داده . XML صفرشود نه می شروع 7از ها بر خالف آرایه. 

 : توانید از کد زیر استفاده کنیدمی ،برای انتخاب همه افرادی که جنس مذکر هستند
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XmlNodeList personNodes = document.DocumentElement.SelectNodes("//Person[Gender='Male']"); 

در داخل کروشه هم نام عنصر فرزند و مقدار مخصوص آن را  گیرد.می تمام سند مورد جستجو قرار ایمکردهاز آنجاییکه از عالمت // استفاده 

ل از نام ید از عالمت @ قبتوانمی کار با صفات یک عنصر هنگام .مقدار عنصر اگر از نوع رشته باشد باید در داخل کوتیشن قرار داده شود. ایمنوشته

 :کندمی به عنوان مثال کد زیر اسامی همه افراد را چاپ. صفت استفاده کنید

XmlNodeList list = document.DocumentElement.SelectNodes(@"//Person/@name"); 
 
foreach (XmlNode node in list) 
{ 
    textBox1.Text += node.Value + "rn"; 
} 

XPath آن در این درس را بررسی کردیم. برای یادگیری مطالب بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنیدهای یمبحث بزرگی است. فقط برخی از اجزای پا 

: 

http://www.w3schools.com/xpath/default.asp 

 

 شارپسی در فونت از استفاده

 به شما اجازه System.Drawing.Font کالس است؟  صورتی چه به ویندوزی برنامه یک در موجود کنترل یک فونت دستکاری و نحوه تغییر 

مفید این کالس را های در زیر لیستی از خاصیت مختلف نسبت دهید.های لکنتر  Fontدلخواه خود را ساخته و به خاصیت های دهد تا فونتمی

 کنید.می مشاهده

 خاصیت توضیح

 Bold ؟است یا نه boldکند که آیا فونت می مشخص

 FontFamily کند.می کند را مشخصمی خانواده فونتی که فونت از آن استفاده

 Height کند.می فاصله بین خطوط فونت را تعیین

 Italic ( است یا نه؟italicکند که آیا فونت مورب )می تعیین

 Name کند.می نام فونت را تعیین

 Size کند.می سایز فونت را بر اساس واحد انتخاب شده تعیین

 Strikeout کند که آیا فونت دارای یک خط افقی در داخل خود باشد یا نه؟می تعیین

 Style کند.می قالب فونت را مشخص
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 Underline کند که آیا فونت، زیر خط داشته باشد یا نه؟می تعیین

 Unit کند.می واحد اندازه فونت را مشخص

  

 فونتشیء  ایجاد

 استفاده شده است. 70با اندازه  Times New Romanدر کد زیر سازنده کالس فونت فراخوانی و از فونت 

Font myFont = new Font("Times New Roman", 12); 

font family از  اندعبارتمعمول و مشهور های کند. برخی از فونتمی نوع فونت را مشخصArial ، Verdana ، Courier New ، Times 

New Roman  وSans Serif.  های فونت مطمئن شوید. سیستمتانبه این نکته توجه کنید که قبل از استفاده از یک فونت باید از وجود آن در

که از یک  FontFamilyبرای ایجاد یک شئ  System.Drawing.FontFamilyاز کالس  در ویندوز وجود دارند.فرض پیش ذکر شده، در حالت

 FontFamilyاستفاده کنید و یک شئ  Fontکالس های یتوانید از یکی از سربارگذار می شود.می کند، استفادهمی نام مشخص استفادهفونت با 

 را به آن ارسال نمایید:

FontFamily family = new FontFamily("Arial"); 
Font myFont = new Font(family, 12); 

 ،()GetCellAscent()، GetCellDescentدهد که از برخی از متدهای آن مانند می به شما اجازه FontFamilyشیء  استفاده از

GetEmHeight()  وGetLineSpacing() .دهد که قالب فونت را تعیین کنید. برای این کار از می سربارگذاری دیگر به شما اجازه استفاده کنید

 .ایمکرده( ایجاد boldکنیم. در مثال زیر یک فونت ضخیم )می استفاده System.Drawing.FontStyleمقادیر نوع شمارشی 

Font myFont = new Font("Verdana", 14, FontStyle.Bold); 

فرض  دهد که از خواص یک فونت استفاده کرده و قالب جدیدی به آن اعمال نمایید.می به شما اجازه Fontمفید کالس های یکی دیگر از سازنده

توان از مقدار می برای این کار )حروف کج( در آورید. italicخواهید آن را به صورت می ( دارید وlabelیک برچسب )کنید که 

FontStyle.Italic :به صورت زیر استفاده کرد 

Font myFont = new Font(label1.Font, FontStyle.Italic); 

تواند به صورت اینچ، پیکسل یا میلی متر باشد. برای می 70عنوان مثال اندازه  به کرد.توان واحد اندازه گیری سایز فونت را مشخص می همچنین

 پیکسل ایجاد 70استفاده کرد. کد زیر یک فونت با اندازه  System.Drawing.GraphicsUnitتوان از نوع شمارشی می تعیین واحد اندازه گیری

 کند:می

Font myFont = new Font("Times New Roman", 12, GraphicsUnit.Pixel); 
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 (font familyخانواده فونت )

ده در نصب شهای مختلفی استفاده کرد. برای مشاهده فونتهای توان از فونتمی بسته به اینکه چند نوع فونت در سیستم شما نصب است

بروید. شکل زیر چندین خانواده فونت  Start > Control Panel > Appearance and Personalization > Fonts به مسیر 1ویندوز 

 دهد.می را نمایش

 

 را هنگام تعریف یک شئ فونت ایجاد کنید. FontFamilyتوانید نام یک خانواده فونت را به عنوان رشته ارسال و یا یک شئ می شما

Font myFont = new Font("Consolas", 14); 
//or 
Font myFont = new Font(new FontFamily("Consolas"), 14); 

 اندازه فونت

اندازه فونت را  Sizeتوانید از خاصیت می هنگامی که با سایز فونت سرکار دارید باید به دو چیز توجه کنید: اندازه واقعی و واحد مورد استفاده.

 مشخص کنید:

myFont.Size = 12; 

 اندازه گیری اندازه واحد توانمی هم است آمده زیر جدول در آنها از برخی که  System.Drawing.GraphicsUnitبا استفاده از مقادیر شمارشی 

 :کرد مشخص را فونت

 مقادیر توضیح

 Pixel کند که واحد اندازه گیری پیکسل است.می مشخص

 Point کند که واحد اندازه گیری نقطه چاپگر است.می مشخص

 Inch کند که واحد اندازه گیری اینچ است.می مشخص

 Millimeter کند که واحد اندازه گیری میلی متر است.می مشخص

 توان برای تعیین واحد اندازه فونت استفاده کرد:می کالس فونت هم Unitاز خاصیت 

myFont.Unit = GraphicsUnit.Pixel; 
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 قالب فونت

توان می کنند. به عنوان مثالمی دارای چندین خاصیت است که مقدار بولی قبول Fontچندین قالب مختلف را به فونت اعمال کرد. کالس  توانمی

 .آید در کج حروف یا و ضخیم صورت به فونت تا داد اختصاص آنها به را  trueاستفاده کرد و مقدار  italicیا  Boldاز خواص 

myFont.Bold = true; 
myFont.Italicized = true; 

توان به صورت باال استفاده می هم Underlineو  Strikeoutدهد. از خواص می به صورت ضخیم و حروف کج نمایشکد باال فونت را همزمان 

 برای قالب دهی به فونت استفاده کرد: System.Drawing.FontStylesتوان از مقادیر نوع شمارشی می همچنین نمود.

 مقدار توضیح

 Regular بدون قالب

 Bold آورد.می متن را صورت ضخیم در

 Italic دهد.می متن را به صورت حروف کج نمایش

 Underline کشد.می یک خط به زیر متن

 Strikeout کشد.می یک خط را بر روی متن

 دهد:می شکل زیر نتیجه اعمال هر یک از مقادیر باال بر روی متن را نشان

 

 به فونت اعمال کرد:توان یک قالب می هم Fontبا استفاده از سازنده کالس 

myFont = new Font(myFont, FontStyle.Bold); 

 توان استفاده کرد:می هم برای اعمال چندین قالب به فونت ORاز عملگر بیتی 

myFont = new Font(myFont, FontStyle.Bold | FontStyle.Italic); 
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 XORتوانید از عملگر بیتی می اگر بخواهید یک قالب خاص را از فونت حذف کنید آورد.می کد باال فونت را هم به صورت ضخیم و هم حروف کج در

 استفاده کنید:

myFont = new Font(myFont, myFont.Style ^ FontStyle.Bold); 

را ال نشده باشد آنکند، بدین معنی که اگر فونت دارای قالب خاصی باشد آنرا حذف و اگر قالب به فونت اعممی به صورت دوگانه عمل XORعملگر 

 یا قالب مشخصی به فونت اعمال شده است یا نه؟.آکند که می نیز چک ANDعملگر بیتی  دهد.می به فونت اختصاص

if ( (myFont.Style & FontStyle.Bold) == FontStyle.Bold) 
   MessageBox.Show("The font is bold."); 

 باشد.می رانتز اعمال شده است چون عملگر == دارای حق تقدم باالتریبه این نکته توجه کنید که عبارت در داخل پ

 ()مثالها تویرایش فون

به شما آموزش دهیم. یک ، دیگرهای لرا با استفاده از کنتر ها لخواهیم در قالب یک برنامه روش دستکاری خاصیت فونت کنتر می در این درس

 :نمای کلی برنامه را به صورت زیر در آوریدایجاد کنید.  FontDemo ویندوزی با نام برنامه

 
 

 مقدار خاصیت نام نوع برچسب

1 TextBox fontTextBox 

Text Sample Text 

TextAlignment Center 

2 CheckBox boldCheckBox Text Bold 

3 CheckBox italicCheckBox Text Italic 

4 CheckBox underlineCheckBox Text Underline 

5 CheckBox strikeoutCheckBox Text Strikeout 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/07/font-1003.jpg
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6 TrackBar sizeTrackBar 

Minimum 10 

Maximum 40 

7 Button colorButton Text Pick Color 

8 ComboBox familyComboBox Text Choose Family 

 قالب مرتبط ،خوردمی تیکها کند. وقتی که یکی از این چک باکسمختلفی را انتخاب های تواند قالبمی (2تا  2)ها کاربر با استفاده از چک باکس

شود. در برنامه از یک کنترل کمبوباکس هم استفاده می با آن به متن موجود در جعبه متن اعمال و وقتی تیک برداشته شود قالب اعمال شده حذف

تواند فونت مورد نظر خود را به متن اعمال کند. می این کنترل کاربر ریزیم. با استفاده ازمی موجود در سیستم را در داخل آنهای شده که فونت

دهد که رنگ متن را تغییر دهد. با می ظاهر شده و به کاربر اجازه (ColorDialog) رنگای ه( کلیک شود، کادر محاور1وقتی که بر روی دکمه )

 .تغییر دادتوان می اندازه فونت را trackbar(6) کنترل استفاده از بند انگشتی

 هاقالببرای اضافه و حذف نمودن  XOR استفاده از عملگر بیتی

کنیم. بر روی هر کدام از می هستند شروعها تکه مسئول قالب دهی به فونها حال اجازه دهید به قسمت کدنویسی برنامه برویم. با چک باکس

 : کنیممی اضافه آنهامربوط به هر یک ایجاد شود و سپس کدهای زیر را به  CheckedChange دو بار کلیک کرده تا رویداد آنها

private void boldCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    fontTextBox.Font = new Font(fontTextBox.Font, fontTextBox.Font.Style ^ FontStyle.Bold); 
} 
 
private void italicCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    fontTextBox.Font = new Font(fontTextBox.Font, fontTextBox.Font.Style ^ FontStyle.Italic); 
} 
 
private void underlineCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    fontTextBox.Font = new Font(fontTextBox.Font, fontTextBox.Font.Style ^ FontStyle.Underline); 
} 
 
private void strikeThroughCheckBox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
{ 
    fontTextBox.Font = new Font(fontTextBox.Font, fontTextBox.Font.Style ^ FontStyle.Strikeout); 
} 

آرگومان  . در اولینایمکردهکند یک فونت جدید ایجاد می که یک فونت و یک قالب جدید قبولای هکنترل کننده رویداد با استفاده از سازند برای هر

ز کنیم. در دومین آرگومان هر سازنده امی برای نگهداری تنظیماتی از قبیل اندازه و خانواده فونت ارسال fontTextBox هر سازنده فونت را به

 کنیم. این عملگر مکانیزمی دو گانه دارد. فراخوانی این عملگر باعثمی در بین دو قالب )قالب فعلی و قالب تغییر یافته( استفاده XOR عملگر بیتی

 .آن را حذف کند ،اعمال کند و اگر اعمال شده باشد شود که اگر تغییری بر روی قالب اعمال نشده باشد آن رامی
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 تغییر اندازه فونت

 Minimum را تغییر دهد. این کنترل دارای خواص fontTextBox شود که اندازه فونتمی به کاربر اجازه داده TrackBar با استفاده از کنترل

انتخاب کند. را برای فونت  10تا  80بین ای هو در نتیجه کاربر فقط قادر خواهد بود اندازاند مقداردهی شده 10و  80باشد که با اعداد می Maximum و

آن ایجاد شود. کدهای زیر را در داخل کنترل کننده رویداد  Scroll بر روی کنترل مذکور دوبار کلیک کرده تا کنترل کننده رویداد برای رویداد

 : بنویسید

private void sizeTrackBar_Scroll(object sender, EventArgs e) 
{ 
    fontTextBox.Font = new Font(fontTextBox.Font.FontFamily, sizeTrackBar.Value, 
        fontTextBox.Font.Style, fontTextBox.Font.Unit); 
} 

 د نظرمان را از طریقرقالب و واحد فونت مو انواده فونت،. به سادگی خایمکردهاستفاده  ،کندمی از سازنده کالس فونت که چهار آرگومان قبول

fontTextBox دومین آرگومان تعیین کننده اندازه فونت است که از طریق  ،کنیدمی کنیم. همانطور که در کد باال مشاهدهمی به سازنده ارسال

 .شودمی مشخص TrackBar مربوط به کنترل Value مقدار خاصیت

 نصب شده در سیستمهای بارگذاری فونت

از یک نوع شمارشی لیستی از  با استفاده توانمی شود. هممی فادهموجود در سیستم استهای برای انتحاب یکی از فونت combo box از کنترل

کنیم و لیست می موجود در سیستم استفاده نمود. که ما دومی را انتخابهای توان از فونتمی را برای این کنترل مشخص کرد و همها تفون

کننده  تا کنترل ،ریزیم. بر روی قسمتی خالی از فرم دوبار کلیک کنیدمی گذاری فرم در درون کمبوباکسموجود در سیستم را هنگام بار  هایفونت

 :ن ایجاد شودآ Load رویداد

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    InstalledFontCollection fonts = new InstalledFontCollection(); 
 
    foreach (FontFamily font in fonts.Families) 
    { 
        familyComboBox.Items.Add(font.Name); 
    } 
} 

 که این کالس ددهد. به این نکته توجه کنیمی موجود در سیستم راهای به شما اجازه دسترسی به فونت InstalledFontCollection کالس

را ا هتاضافه کنید. با استفاده از یک حلقه هم فون تانبرنامهقرار دارد و شما این فضای نامی را باید به  System.Drawing.Textدر فضای نامی 

 .کنیممی اضافه InstalledFontCollectionکالس  Families به خاصیت

باشند. به محیط می نصب شده در سیستمهای است که نشان دهنده فونت FontFamily از اشیاءای هشامل مجموع Famillies خاصیت

تولید شود. سپس کدهای زیر  SelectedIndexChange کنیم تا کنترل کننده رویدادمی دو بار کلیک combo boxگردیم و بر روی می طراحی بر

 : نویسیممی را در داخل آن

private void familyComboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
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{ 
    fontTextBox.Font = new Font(familyComboBox.SelectedItem.ToString(), 
        fontTextBox.Font.Size, fontTextBox.Font.Style, fontTextBox.Font.Unit); 
} 

مان آرگومان اول آرگومان ه ترینمهمکند. می که چهار آرگومان قبول ،کنیممی ایجاد Font جدیدشیء  یک Font با استفاده از سازنده کالس

تمی که در یبرای انتخاب آ familyComboBox مربوط به SelectedItem از خاصیت .کندمی است که خانواده فونت را مشخص

familyComboBox  استفاده و سپس آن را با استفاده از متد  ایمکردهانتخابToString() قالب و واحد ، کنیم. اندازه جاریمی به متن تبدیل

 .کنیممی به سازنده ارسال fontTextBox نیز با استفاده از فونت را

 ForeColor تغییر رنگ فونت با استفاده از خاصیت

استفاده کرد.  آنهابرای تغییر رنگ متن  ForeColor به نامها لبلکه باید از یک خاصیت کنتر  .شودنمیرنگ فونت به وسیله خود فونت تعیین 

 :ار کلیک کرده و کد زیر را در کنترل کننده رویداد آن بنویسیددو ب colorButtonبر روی دکمه 

private void colorButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    ColorDialog colorDialog = new ColorDialog(); 
 
    if (colorDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
        fontTextBox.ForeColor = colorDialog.Color; 
} 

تواند یک می ()ShowDialog شود که کاربر با استفاده از متدمی ظاهر ColorDialogای هشود یک کادر محاورمی وقتی که بر روی دکمه کلیک

 است یا خیر؟ مقدار برگشتی ShowDialog() ،DialogResult.OK کنیم که آیا مقدار برگشتی از متدمی رنگ را انتخاب نماید. سپس تست

DialogResult.OK بدین معناست که کاربر بر روی OK کلیک کرده است. سپس رنگ انتخاب شده توسط کاربر را به خاصیت ForeColor 

 .یابدمی کنیم، در نتیجه رنگ فونت به رنگ انتخاب شده تغییرمی اعمال

  IComparer و IComparable یاهرابطمقایسه اشیاء با استفاده از 

. باشندمی <IComparer<Tو  <IComparable<Tوجود دارد. این دو رابط  اندشدهدو رابط مفید برای مقایسه اشیایی که توسط کاربر تعریف 

کالس یا شی ایجاد شده از کالس با اشیاء دیگر از همین کالس  دهدمیو اجازه  شودمیدر یک کالس پیاده سازی  <IComparable<Tرابط 

. هماطور که از نام این رابط پیداست، پیاده سازی آن باعث ایجاد یک شودمیدر یک کالس جداگانه پیاده سازی  <IComparer<T. مقایسه شوند

 آنهاریک جن هاینسخهدو رابط نیز وجود دارد ولی کار کردن با غیر جنریک این  هاینسخه. به این نکته توجه کنید که شودمیکالس مقایسه پذیر 

 .بسیار راحت تر بوده و شما نیاز به تبدیل برای مقایسه اشیاء ندارید

 <IComparable<Tرابط 

را پیاده  <IComparable<T. در مثال زیر یک کالس نشان داده شده است که رابط پردازیممی <IComparable<Tحال به نحوه استفاده از رابط 

 :کندمیسازی 
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using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections; 
 
namespace IComparableInterface 
{ 
    public class Person : IComparable<Person> 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
 
        public int CompareTo(Person other) 
        { 
            if (this.Age > other.Age) 
                return 1; 
            else if (this.Age < other.Age) 
                return -1; 
            else 
                return 0; 
        } 
    } 
 
    public class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            Person person1 = new Person { FirstName = "John", LastName = "Smith", Age = 21 }; 
            Person person2 = new Person { FirstName = "Mark", LastName = "Logan", Age = 19 }; 
            Person person3 = new Person { FirstName = "Luke", LastName = "Adams", Age = 20 }; 
 
            Person youngest = GetYoungest(person1, person2, person3); 
            Person oldest = GetOldest(person1, person2, person3); 
 
            Console.WriteLine("The youngest person is {0} {1}.", 
                youngest.FirstName, youngest.LastName); 
            Console.WriteLine("The oldest person is {0} {1}.", 
                oldest.FirstName, oldest.LastName); 
            Console.ReadKey(); 
        } 
 
        private static Person GetYoungest(Person person1, Person person2, Person person3) 
        { 
            Person youngest = person1; 
 
            if (person2.CompareTo(youngest) == -1) 
                youngest = person2; 
 
            if (person3.CompareTo(youngest) == -1) 
                youngest = person3; 
 
            return youngest; 
        } 
 
        private static Person GetOldest(Person person1, Person person2, Person person3) 
        { 
            Person oldest = person1; 
 
            if (person2.CompareTo(oldest) == 1) 
                oldest = person2; 
 
            if (person3.CompareTo(oldest) == 1) 
                oldest = person3; 
 
            return oldest; 
        } 
    } 
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} 68 

The youngest person is Mark Logan. 
The oldest person is John Smith. 

را نیز پیاده سازی کند. متد  ()CompareTo، الزم است که تنها متد آن یعنی متد کندمیاستفاده  <IComparable<Tوقتی که یک کالس از رابط 

CompareTo()  که همان شیی است که قرار است با شی جاری مقایسه شود.  کندمی. این متد یک آرگومان قبول گرداندمییک مقدار صحیح را بر

طبق قرارداد اگر سن شخص مورد  .ایمکردهشخص فعلی را با سن شخص دیگر مقایسه  (age) در مثال باال ما سن ()CompareToدر داخل متد 

. شودیمصفر و اگر مساوی بود مقدار صفر برگشت داده از صفر، اگر کمتر بود مقداری کمتر از  تربزرگنظر ما از سن شخص دیگر بیشتر بود مقداری 

و پیرترین شخص را تشخیص  ترینجوان. برنامه دهدمیرا نشان  Person ءشی توسط <IComparable<Tپیاده سازی رابط  1-00خطوط 

و  ترینجوانرهایی برای نگهداری متغی 00-00اختیاری ایجاد شده است. در خطوط  کامال  با مقادیر  Person ءسه شی 01-02. در خطوط دهدمی

 .اندشدهپیرترین شخص تعریف 

تعریف شده است و سه شخص را که قرار است از لحاظ سنی  10-30. این متد در خطوط ایمکردهرا فراخوانی  ()GetYoungestمتد  00در خط 

شخص است. سپس با  ترینجوان (person1) شخصکه اولین  ایمگذاشتهفرض را بر این  07. در خط کندمیبا هم مقایسه شوند را قبول 

است یا نه. در داخل متد مذکور  ترجواناز شخص اول  (person2) که آیا شخص دوم کنیممیتست  ()CompareToاستفاده از پیاده سازی متد 

به عنوان  person2، 11ده و در خط برگشت داده ش -7. اگر سن شخص دوم کمتر بود، باید مقدار کنیممیسن شخص دوم و اول را با هم مقایسه 

 شخص معرفی شود. ترینجوان

به عنوان نتیجه برگشت داده  30شخص در خط  ترینجوان. بعد از مقایسه ایمکردهاز تکنیکی مشابه برای شخص سوم استفاده  11-32در خطوط 

. کدهای داخل این متد شبیه به متد شودمیتعریف شده است فراخوانی  33-22که در خطوط  ()GetOldestمتد  00. در خط شودمی

GetYoungest()  از سن شخص مورد نظر ماست یا نه؟ بنابراین باید انتظار  تربزرگکه آیا سن شخص دیگر  شودمیاست با این تفاوت که تست

 .شودمیین شخص چاپ و پیرتر ترینجواننام  03-01توسط متد برگشت داده شود. در خطوط  -7به جای  7داشته باشیم که مقدار 

 <IComparer<Tرابط 

IComparer<T>  همانطور که از نام این رابط پیداست، پیاده سازی آن باعث ایجاد یک کالس مقایسه  .شودمیدر یک کالس جداگانه پیاده سازی

 بر  ، اشیاء ایجاد شدهPerson ل کالسدر مثا مثال  ایجاد کرد.  Person کالس برای مقایسه چندین توانمی  . به وسیله این رابطشودمیپذیر 

. هنگام استفاده از این رابط الزم است یک متد گیرندمیمورد مقایسه قرار  (LastName) خانوادگیو یا نام  (FirstName) نام (،Age) سن اساس

را پیاده سازی کند. از آنجاییکه از رابط  گرداندمیو یک عدد صحیح را به عنوان نتیجه بر  کندمیکه دو شیء قبول  ()Compare به نام

IComparer<Person>  متد ،ایمکردهاستفاده Compare() به طور خودکار دو شئ Person  کندمیقبول: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections; 
 
namespace IComparerInterface 
{ 
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    public class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName { get; set; } 
        public int Age { get; set; } 
    } 
 
    public class FirstNameComparer : IComparer<Person> 
    { 
        public int Compare(Person person1, Person person2) 
        { 
            return person1.FirstName.CompareTo(person2.FirstName); 
        } 
    } 
 
    public class LastNameComparer : IComparer<Person> 
    { 
        public int Compare(Person person1, Person person2) 
        { 
            return person1.LastName.CompareTo(person2.LastName); 
        } 
    } 
 
    public class AgeComparer : IComparer<Person> 
    { 
        public int Compare(Person person1, Person person2) 
        { 
            return person1.Age.CompareTo(person2.Age); 
        } 
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            List<Person> persons = new List<Person>  
            {  
                    new Person { FirstName = "John", LastName = "Smith", Age = 21 }, 
                    new Person { FirstName = "Mark", LastName = "Logan", Age = 19 }, 
                    new Person { FirstName = "Luke", LastName = "Adams", Age = 20 } 
            }; 
 
            Console.WriteLine("Original Order"); 
            foreach (Person p in persons) 
                Console.WriteLine("{0} {1}, Age: {2}", p.FirstName, p.LastName, p.Age); 
 
            Console.WriteLine("\nSort persons based on their:"); 
            Console.WriteLine("[1] FirstName\n[2] LastName\n[3]Age"); 
 
            Console.Write("Enter your choice: "); 
            int choice = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
 
            ReorderPersons(choice, persons); 
 
            Console.WriteLine("New Order"); 
            foreach (Person p in persons) 
                Console.WriteLine("{0} {1}, Age: {2}", p.FirstName, p.LastName, p.Age); 
        } 
 
        private static void ReorderPersons(int choice, List<Person> persons) 
        { 
            IComparer<Person> comparer; 
 
            if (choice == 1) 
                comparer = new FirstNameComparer(); 
            else if (choice == 2) 
                comparer = new LastNameComparer(); 
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            else 
                comparer = new AgeComparer(); 
 
            persons.Sort(comparer); 
        } 
    } 
} 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

Original Order 
John Smith, Age: 21 
Mark Logan, Age: 19 
Luke Adams, Age: 20 
 
Sort persons based on their: 
[1] FirstName 
[2] LastName 
[3]Age 
Enter your choice: 1 
New Order 
John Smith, Age: 21 
Luke Adams, Age: 20 
Mark Logan, Age: 19 
Original Order 
John Smith, Age: 21 
Mark Logan, Age: 19 
Luke Adams, Age: 20 
 
Sort persons based on their: 
[1] FirstName 
[2] LastName 
[3]Age 
Enter your choice: 2 
New Order 
Luke Adams, Age: 20 
Mark Logan, Age: 19 
John Smith, Age: 21 
Original Order 
John Smith, Age: 21 
Mark Logan, Age: 19 
Luke Adams, Age: 20 
 
Sort persons based on their: 
[1] FirstName 
[2] LastName 
[3]Age 
Enter your choice: 3 
New Order 
Mark Logan, Age: 19 
Luke Adams, Age: 20 
John Smith, Age: 21 

بر اساس نام مقایسه  Person ، دو شئکندمیرا پیاده سازی  IComparer که رابط FirstNameComparer در مثال باال با استفاده از کالس

استفاده  String از کالس ()CompareToبه سادگی و با استفاده از متد از پیش تعریف شده  ()Compare تددر م (.71-02)خطوط  شوندمی

 .گردانیممییک رشته است( و یک مقدار را به عنوان نتیجه بر  FirstName )چون خاصیت ایمکرده

 کنیممیبر اساس نام خانوادگی و سن استفاده برای مقایسه اشیاء  AgeComparer و LastNameComparer هایکالسبه روشی مشابه از 

 تربزرگباشد، مقداری  تربزرگ، اگر پارامتر اول از پارامتر دوم 2در صورتی که دو پارامتر با هم برابر باشند، مقدار  ()Compare(. متد 00-02)خطوط 

نحوه مقایسه اشیاء بر اساس  01و  02، 71. در خطوط گرداندمیر را ب 2از  ترکوچکباشد مقداری  ترکوچکو اگر پارامتر اول از پارامتر دوم  2از 

 .ایمداده نشانخواص مختلف را 
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ترتیب عادی و اصلی  32-37ایجاد شده است. در خطوط  هایشانخاصیتاشیا با مقادیر از پیش تعریف شده ای برای هر یک از  10-11در خطوط 

عملیات مرتب سازی را انجام دهد  تواندمی آنهاکه کاربر بر اساس  هاییانتخابیستی از ل 30-31این اشیاء نمایش داده شده است. در خطوط 

 آورده شده است.

را  22-11خطوط  یشدهمتد از پیش تعریف  ()ReorderPersons متد 31. در خط شودمی سؤالاز کاربر در مورد انتخابش  32-31در خطوط 

. کندیم. این متد انتخاب کاربر و لیستی از اشیا که قرار است بر اساس خاصیتی که کاربر انتخاب کرده است مرتب شوند را قبول کنیممیفراخوانی 

هر نوع کالسی که رابط مذکور را پیاده سازی  تواندمیاست و در نتیجه  <IComparer<Personکه از نوع  ایمکردهدر داخل متد یک متغیر تعریف 

از  11که اگر کاربر یک مقدار عددی خاص را انتخاب کرد، چه کارهایی انجام شود. در خط  کنیممیچک  12 -13 شامل شود. در خطوط را  کندمی

. کندمیرا قبول  <IComparer<T ءشی یک. این متد دارای یک نسخه سربارگذاری شده است که ایمکردهاستفاده  <List<Tکالس  ()Sort متد

را بر اساس این  Person شی ()Sort و سپس متد دهیممیایسه کننده بر اساس نوع انتخاب کاربر را به این متد کالس مق 21ما در خط 

 .کندمیکالس مرتب 

 

 

Object Browser 

Object Browser  می …یک ابزار مهم در ویژوال استودیو برای دسترسی و کسب اطالعات در مورد فضاهای نام، کالس ها، متدها، ثابت ها و 

 را با هم بفشارید تا پنجره ای به صورت زیر ظاهر شود Ctrl+Alt+Jترکیبی  هایکافیست که دکمه  Object Browser باشد. برای استفاده از

: 
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( 0) متقس. کنید جستجو را نظرتان مورد …( در شکل باال جعبه جستجو است که با استفاده از آن می توانید فضای نام، کالس، متد، و 7قسمت )

( محل نمایش اعضای کالس مورد نظر 0قسمت ) .فضاهای نام، کالس ها و موردی را که شما جستجو کرده اید را نشان می دهد تمامی لیست

( هم محل نمایش توضیحاتی در مورد اعضای کالس می باشد. برای روشن شدن مطلب فرض کنید که شما می خواهید 1شماست و قسمت )

 : را بزنید Enter به دست آورید. کافیست که نام کالس را در قسمت جستجو نوشته و دکمه Math اطالعاتی در مورد کالس

 

( 1( و توضیحات اعضای این کالس در قسمت )0(، اعضای آن در قسمت )0همانطور که در شکل باال مشاهده می کنید، نام کالس در قسمت )

به دست آورید. نام این متد را در  Round() س می خواهید اطالعاتی درباره متدنمایش داده می شود. حال فرض کنید در بین اعضای این کال

 : بین لیست اعضای کالس پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید
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 ( مشاهده می کنید، توضیحاتی در مورد این تابع از جمله سطح دسترسی، کاربرد، پارامترهای دریافتی، نوع برگشتی آن1همانطور که در قسمت )

توصیه می کنیم که هر وقت در نحوه استفاده  .و حتی استثنایی که ممکن است در زمان استفاده از این متد رخ دهد به شما نمایش داده می شود

 .به مشکل بر خوردید حتما از این ابزار مفید استفاده کنید… از یک کالس، متد و 



 

 

 

   چهارمفصل                                 

      LINQ 
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LINQ چیست؟ 

LINQ  مخففLanguage Integrated Query معرفی شد و به برنامه  8٫2نسخه نت دات به معنای زبان پرس و جوی یکپارچه است که در

ستن یک زبان دیگر پرس و جو کند. پرس و جو فرایند به دست آوردن داده بدون نیاز به دانای هرا از هر نوع منبع دادها دهد دادهمی نویس اجازه

 آمیخته شده است VBو  #C هایزبانمختلف را بسیار راحت کرده است. این زبان با ای هپرس و جوی داده از منابع داد LINQاز منبع داده است. 

، برنامه نویسان مجموعه کدهای LINQاضافه شده است. قبل از ورود  ،مذکورچندین کلمه کلیدی و دستور زبان به دو زبان و برای استفاده از آن 

از  XMLهای لفای  یا برای SQLاز دستورات  SQLنوشتند. به عنوان مثال، برای پرس و جو در یک دیتابیس می مختلفای همختلفی برای منابع داد

Xpath اما اکنون با استفاده از قدرت . کردندمی استفادهLINQ قط الزم است با کلمات کلیدی فLINQ معرفی  8٫2نت دات و متدهای آن که در

 شدند آشنا باشید.

 

 LINQ toمانند  providerمختلف وجود دارد )شکل باال(. ویژوال استودیو دارای چندین  هایproviderبه دلیل وجود  LINQچندین نوع 

Objects باشد. در این قسمت تمرکز ما بر میLINQ to Objects از اشیاء در کد شما که رابط ای هاست که در پرس و جوی مجموع

IEnumerable<T> ارشیفیا یک مجموعه سها تو لیسها از این اشیاء، آرایه هاییمثالگیرد. می مورد استفاده قرار ،کنندمی را پیاده سازی 

 را راحت SQL Serverهای سحی شده است که پرس و جوی دیتابیطوری طرا مخصوصا  هم  LINQ to SQL. ایدکردهکه شما ایجاد  ،باشدمی

را برای پرس و جوی انواع منابع  LINQتوان می  استفاده نمود. همچنین LINQ to XMLتوان از می ،XMLهای لکند. برای پرس و جوی فایمی

 دیگر بسط داد.ای هداد

 متدهایتونید با استفاده از می شما مورد استفاده قرار بگیرند. LINQتوانند در انواع مختلف می زیرهای سفته در دررپرس و جو به کار های تکنیک

فراخوانی کنید، اما باید درباره عبارات  مستقیما  توانید این متدها را می استفاده کنید. LINQاز  ،اندتعریف شده IEnumerable الحاقی که در رابط

ابزار  پرس و جوهای استفاده کرد. عبارت ،دارند SQLتوان از عبارات پرس و جو که دستور زبانی شبیه به می نینالمبدا اطالعاتی داشته باشید. همچ

توانید از متدهای الحاقی و عبارات المبدا هم برای پرس و جو استفاده می گرچه شما .آیندمی به شمار LINQ اصلی برای پرس و جو با استفاده از

 کنید.

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2013/09/linq-introduction-1001.jpg
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ولی  .آن را بنویسید کدهایبه این معنی که شما برای حل یک مسئله باید قدم به قدم  .روالمند است هایزبانجزء  شارپسیسی نویبرنامه زبان

LINQ  صرف نظر از الگوریتم آن( و کامپیوتر ) داریدگویید که چه چیزی را الزم می ر روالمند است به این معنی که شما به کامپیوتریغ هایزبانجزء

کردید. برای مثال فرض کنید می پرس و جو ،روالمند در بین نتایج هایزبانشما فقط باید با استفاده از ، LINQاز  قبل کند.می برای شما فراهمآن را 

شارپ یسنویسی برنامه برای نوشتن راه حل مسئله باال با استفاده از زبان .زوج داخل یک آرایه را بدست آوریدکه قصد دارید لیست تمامی اعداد 

 شود:می کد شما چیزی شبیه کد زیر

List<int> evenNumbers = new List<int>(); 
int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
 
foreach (int num in numbers) 
{ 
    if (num % 2 == 0) 
        evenNumbers.Add(num); 
} 

دهید که تک تک مقادیر داخل آرایه را بررسی کند و مقادیری که با شرط داده شده مطابقت دارند می شما به کامپیوتر دستور ،با استفاده از کد باال

 :ایمکردهبه شکل زیر بازنویسی  LINQحاال مثال باال را با استفاده از زبان  را به لیست اضافه کند.

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
 
var evenNumbers = from   n in numbers 
                  where  n % 2 == 0 
                  select n; 

که در کد باال قابل توجه است ای هاولین نکت دهیم.می بعدی مفصل در این مورد توضیحهای در قسمت، به دستور زبان آن توجهی نکنید فعال  

 ساده تر و قابل فهم تر است. به کد قبلیاینست که کد باال نسبت 

 عبارات پرس و جو

 متدهایاز ای همجموع LINQروند. می به کار LINQهستند که برای پرس و جوی یک منبع داده با استفاده از ای هعبارات پرس و جو دستورات ویژ

زمانی که شما  ، قرار دارند System.Linqدر فضای نامی  متدهاآورید. این می زنید و نتایج دلخواه را بدستمی را صدا آنهااست که  توسعه یافته 

باید این فضای نامی را به کالس خود اضافه کنید. در زمان اجرا عبارات پرس و جو به متد معادل  ،در پروژه خود استفاده کنید LINQقصد دارید از 

پرس و ای هدر منابع داد LINQگیرید که چگونه با استفاده از زبان می ی شما یادشوند. در درس بعدمی تبدیل ،قابل فهم است CLRخود که توسط 

 جویی را انجام دهید.

به این نکته توجه کنید که در مثال زیر از  کنیم.می را با استفاده از عبارات پرس و جو تشریحای هپرس و جو از یک منبع داد ینحوهبا یک مثال 

Linq to Objects  کنیم.می داده استفادهپس برای سادگی از یک آرایه به عنوان منبع  ،ایمهکرداستفاده 

using System; 
using System.Linq; 
 
namespace LinqExample 
{ 
    class Program 
    { 
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        static void Main(string[] args) 
        { 
            int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
            var result = from n in numbers 
                         select n; 
 
            foreach (var n in result) 
            { 
                Console.Write(n + " "); 
            } 
        } 
    } 
} 

1 2 3 4 5 

. ایمدادهبه پروژه اضافه شود که این کار در خط دوم انجام  System.Linqباید فضای نام  Linqگفته شد برای استفاده از زبان  قبال  همانطور که 

های ستوان نوشت، قرار دارد. در درمی عبارت پرس و جویی کهترین ساده 82-88کنید. در خط می عدد صحیح را مشاهده 2از آرایه ای  80در خط 

ما با ش گرداند.می نویسیم. عبارت پرس و جوی باال تمامی اعداد داخل آرایه را به عنوان نتیجه برمی عبارات پرس و جوی پیشرفته تری رابعدی 

 ساختار کلی عبارات پرس و جو در زیر نوشته شده است: دسترسی داشته باشید. آنهاتوانید به می resultاستفاده از متغیر 

var query = from rangeVar in dataSource 
            <other operations> 
            select <projection>; 

گانه  ،توان در یک خط کد بنویسیدمی به این نکته توجه کنید که یک عبارت پرس و جو را ولی بهتر آن است که هر قسمت از آن را در یک خط جدا

 نوشت.

داخل یک عبارت پرس  آنهاتوانید از می نوع عبارت وجود دارد که شما 1 شود.می ( نامیدهClauseرت )هر خط از عبارت پرس و جوی باال یک عبا

 شود.می groupbyو  from، select ،where ،orderby ،let ،join، وجو استفاده کنید که شامل عبارات

از یک متغیر  fromشوند. عبارت می شروع fromشود. عبارات پرس و جو با یک عبارت می استفاده selectو   fromدر این درس فقط از عبارات 

 و سپس نام منبع داده قرار inبعد از آن کلمه کلیدی ، که وظیفه نگهداری موقت یک مقدار از منبع داده را به عهده دارد ،کندمی موقت استفاده

گیرند. متغیر موقت به می ه در آن هر کدام از اعضای مجموعه در یک متغیر موقت قراراست ک foreachاین بسیار شبیه مکانیزم حلقه  گیرد.می

 کند.می نوع خود را شناسایی، طور خودکار، بسته به نوع اعضای منبع داده

نیز  fromچند عبارت  توانید ازمی استفاده کنید. همچنین where ،orderby ،let ،joinتوانید از یک یا چند عبارت می شما fromبعد از عبارت 

، selectگیرد. بعد از کلمه کلیدی می قرار selectعبارت ، در انتهای عبارت پرس و جو شود.می بعدی به آن پرداختههای ساستفاده کنید که در در

باشد، سپس نوع  intاز نوع  selectگیرد. به عنوان مثال اگر مقدار بعد از عبارت می کند قرارمی نام منبع داده که نوع اعضای برگشتی را مشخص

خاتمه پیدا  group-byتواند با یک عبارت می از اعداد صحیح خواهد بود. به این نکته توجه کنید که یک عبارت پرس و جوای هپرس جو مجموع

 شود.می بعدی به آن پرداختههای سکند که در در
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 fromدر ادامه عبارت ، شودمی مراه با یک متغیر موقت و نام منبع داده شروعه fromخالصه آنکه یک عبارت پرس و جوی رایج با یک عبارت 

آشنایی  SQLشود. اگر شما با زبان می استفاده group-byو  selectهای و در آخر از عبارت where ،join ،orderby ،let هایتوان از عبارتمی

 گیرندمی در آخر قرار selectدر اول و کلمه کلیدی  fromاهد بود، زیرا کلمه کلیدی داشته باشید دستور زبان عبارات پرس و جو برای شما جالب خو

توانید می شود و شمامی تشخیص داده Visual Studioمکان این کلمات بر عکس است(. در این صورت نوع مقادیر منبع داده توسط  SQLدر )

 آن نوع را مشاهده کنید. Intelliseneاز طریق ویژگی 

یا کلمات کلیدی  هاcontextual keywords ازای ه( نمونselectو  fromمانند ) شودمی لیدی که در یک عبارت پرس و جو به کار بردهکلمات ک

ن در یک عبارت پرس و جو. به عنوا مثال   ،کنندمی و شرایط خاصی به عنوان کلمه کلیدی رفتار آنهاوابسته هستند. این نوع از کلمات فقط در مک

از آن متغیر در یک عبارت پرس و جو  به شرطی کهبه عنوان نام یک متغیر استفاده کنید  selectتوانید بدون هیچ مشکلی از کلمه می مثال شما

 است. <IEnumerable<Tنتیجه یک پرس و جو از نوع  استفاده نکنید.

قرار گرفته است، به این معنی که این متغیر  varاز نوع   بینید که نتیجه در یک متغیرمی ،نگاهی بیندازیدتوضیح داده شد  قبال  اگر به مثالی که 

برگشتی را به طور های توانید نوع دادهمی همچنین شما کند.می استفاده Type Inferenceبازگشتی، از ویژگی های برای تشخیص نوع داده

 به شکل زیر:، صریح مشخص کنید

IEnumerable<int> result = from n in numbers 
                            select n; 

های یبه جای این حالت استفاده کنید تا از برتر  varشود از کلمه کلیدی می برگشتی را از قبل بدانید. توصیههای در این حالت شما باید نوع داده

دهد. برای نمایش مقادیر از می ال قبل مقادیری که توسط پرس و جو برگشت داده شده است را نمایشاز مث 82-81بهره مند شوید. خط  ،زیاد آن

است. در این حالت  var. البته یه این نکته توجه داشته باشید که نوع متغیر موقت در مثال قبل ایمکردهاستفاده  foreachیک حلقه ساده 

Compiler دهد.می تشخیص نوع عناصر برگشتی را به طور خودکار 

تنها زمانی  LINQبه این معنی که عبارات پرس و جو و متدهای  )اجرای با تعویق( وجود دارد. deferred executionویژگی به نام  LINQدر 

ر عبارت ر واقع هشوند که برنامه شروع به خواندن از منبع داده کند یا اینکه بخواهد به یک عنصر از نتیجه پرس وجو دسترسی پیدا کند. دمی اجرا

شود و آن زمانی است که کاربر آن را درخواست کند. به عنوان می گرداند. نتیجه عبارات تنها یک بار فراخوانیمی پرس و جو نتیجه یک محاسبه را بر

 شته باشید.به نتایج پرس و جو دسترسی دا foreachشود که شما بخواهید با استفاده از یک حلقه می پرس و جو زمانی اجرا، مثال

توضیحات بیشتری داده خواهد شد. ما با موفقیت اولین عبارت پرس و جوی  deferred executionدر رابطه با ویژگی   آیندههای سدر در

 دهد.نمیانجام  آنهاگرداند و کار خاص دیگری را روی می داخل منبع داده را برهای بینید این عبارت فقط دادهمی اما همانطور که، خود را نوشتیم

 .گیریدمی نتایج را یاد grouping و filtering ،ordering ،joining مختلف دیگر از جملههای آتی تکنیکهای سدر در

 استفاده از روش متدی
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LINQ که به رابط  ،از متدهای توسعه یافته هستای همجموعIEnumerable<T>  در فضای نامی  متدهااین . اندشدهالحاقSystem.Linq  وجود

ه که برای توسع ،هستند متدهانوع خاصی از  که متدهای توسعه یافته اید یاد گرفته قبال  هستند.  Enumerableدارند و عضوی از کالس استاتیک 

را به کالس  ()ToTitleCaseتوانید متدی به نام می به عنوان مثال شما .اندآمدهبه وجود  ،دسترسی ندارید آنهاکه به سورس  هاییکالس

System.String رشته( به حالت بزرگ نمایش داده  حروف اول کلمات تشکیل دهنده آن، الحاق کنید که با صدا زدن آن به وسیله یک رشته(

 ،بینیدمی همانطور که در زیر توضیح دهیم. System.Linqاز فضای نامی  ()<Select<TSource,TResultمتد  مورددر  هیداجازه د. شوند

 الحاق شده است. <IEnumerable<Tاین متد به رابط 

public static IEnumerable<TResult> Select<TSource, TResult>( 
    this IEnumerable<TSource> source, Func<TSource, TResult> selector) 

شروع و بعد از آن به ترتیب نوع و نام  thisکلمه کلیدی  دهد. بامی مشخص کننده نوعی است که توسعه ،اولین پارامتر از یک متد توسعه یافته

را به صورت  متدهادهد که می این به شما اجازه است. <IEnumerable<Tبینید نوع خروجی متد باال می گیرد. همانطور کهمی نمونه متغیر قرار

شما باید از عبارات المبدا استفاده کنید. گرچه  LINQمتدهای  برای فراخوانی ،قبلی گفته شدهای سفراخوانی کنید. همانطور که در درای هزنجیر

را خوانا  و کد شما بودهساده تر  و ولی استفاده از عبارات المبدا کوتاه تر ،بی نام هم استفاده کنید متدهایتوانید به جای عبارات المبدا از می شما

از عبارات المبدا دارد. در ادامه شما با روش جدیدی برای پرس و جو از منبع کند. در این درس فرض شده است که خواننده اطالعات خوبی می تر

است. در این روش شما فقط باید متد مورد نظر خود را صدا زده و اطالعات مورد نظر خود  LINQشوید و آن استفاده از شکل متدی می داده آشنا

 را صرف نظر از الگوریتم آن بدست آورید.

Net Framework.  هایینمایندهشامل (delegateاست که ) مختلف و نوع خروجی متفاوت در خود نگه  پارامترهایتوانند متدهایی با تعداد می

 <Func<TSource,TResult  عمومی با نوع ینمایندهبینید که پارامتر دوم از این متد شامل می ،دقت کنید Selectدارند. اگر به تعریف متد 

، است را قبول کند. به عنوان مثال TResult آنهاو نوع خروجی  TSourceاز نوع  آنهاتواند متدهایی که پارامتر اول می است. نماینده

Func<string,int> تواند متدی که یک پارامتر از نوع میstring  و خروجی از نوعint .را مشاهده هایینمایندهدر زیر لیست  دارد را بپذیرد 

 استفاده کنید. آنهامتد خود از  پارامترهایبسته به تعداد توانید می کنید کهمی

 نماینده توضیح

 <Func<T1, TResult .کندمی و یک خروجی را در خود ذخیرهورودی پارامتر  8متدی با 

 <Func<T1, T2, TResult کند.می و یک خروجی در خود ذخیرهورودی پارامتر  2متدی با 

 <Func<T1,T2,T3,TResult کند.می خروجی در خود ذخیرهپارامتر ورودی و یک  8متدی با 

 <Func<T1,T2,T3,T4, TResult .کندمی پارامتر ورودی و یک خروجی در خود ذخیره 1متدی با 
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 82ا سقف توان تمی توانید شکل نماینده برای متدهای با تعداد پارامتر بیشتر را حدس بزنید. این الگو رامی با توجه به الگوی موجود در جدول باال

بینید که دومین پارامتر آن ارجاع به متدی دارد که دارای یک پارامتر می ،نگاهی بیندازید ()Selectاگر دوباره به شکل کلی متد  ادامه داد. پارامتر

 کند.می المبدا را مشخصبا عبارات  ()Selectاستفاده از متد  ینحوهاجازه دهید مثالی را بررسی کنیم که  و یک مقدار برگشتی است.

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
var result = numbers.Select(n => n); 
 
foreach (var n in result) 
{ 
    Console.Write(n + " "); 
} 

1 2 3 4 5 

 شخص کننده این است که قصد توسعه کدام نوعدر واقع یک پارامتر نیست بلکه م ،شویم که اولین پارامتر یک متد الحاقیمی این نکته را یادآور

، ()Selectمشخص کنید. در متد  ()Selectتنها پارامتری است که باید در متد  ،پذیردمی را داریم. در نتیجه دومین پارامتر که یک عبارت المبدا را

گر شما با عبارات المبدا می نوع صحیح را برکند و خروجی از می از عبارت المبدایی استفاده شده است که یک پارامتر صحیح را دریافت گرداند. ا

که عبارت المبدا در مثال باال دارد این است که هر عدد موجود ای هآشنایی نداشته باشید عبارت موجود در مثال باال برای شما عجیب است. وظیف

دهید عبارت  اجازه گرداند.می بر آنهانتایج را بدون تغییر  ،رس و جوکند. به این نکته توجه کنید که پمی در منبع داده را به نتیجه پرس و جو اضافه

 المبدا در مثال قبلی را به شکل مفید تری تغییر دهیم.

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
var result = numbers.Select(n => n + 1); 
 
foreach (var n in result) 
{ 
    Console.Write(n + " "); 
} 

2 3 4 5 6 

کند و در آخر آن را به نتیجه پرس و جو می عبارت المبدا در مثال باال هر عدد موجود در منبع داده را بدست آورده سپس یک واحد به آن اضافه

 ن رادارند. این ویژگی به شما این امکا <IEnumerable<Tخروجی از نوع  System.Linqکند. بیشتر متدهای موجود در فضای نامی می اضافه

ر نکته مهمی که د کد زیر را صرف نظر از متدهای جدید آن در نظر بگیرید.، به عنوان مثال فراخوانی کنید.ای هدهد که متدها را به صورت زنجیرمی

 است. LINQمتدهای ای هخط زیر وجود دارد فراخوانی زنجیر

var result = numbers.Where(n => n > 3).OrderBy(n => n).Select(n => n); 

 بعدی به آن پرداختههای سزیادی باقی مانده است که در در متدهای آموزش داده شد. ()Selectمتد   استفاده از ینحوهدر این درس به شما 

توانید از شکل می مهم این است که حاال شما ینکتهولی ، بدست آورید ()Selectتوانید نتایج بهتری را با استفاده از متد می حاال شما شود.می

ستفاده کند. امی نیز برای پرس و جو از منبع داده استفاده کنید. در واقع کامپایلر برای پرس و جو از منبع داده از شکل متدی استفاده LINQمتدی 
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عبارت پرس و جوی ، نمونه به عنوان الحاقی است. متدهایبرای فراخوانی ساده تر ای ه یاز عبارات پرس و جو برای پرس و جو از منبع داده فقط ال

 زیر را در نظر بگیرید:

var result = from     p in persons 
             where    p.Age >= 18 
             order by p.Name 
             select   p.FirstName + " " + p.LastName; 

کد  شود.می تبدیل ،قرار دارند System.Linqکه در فضای نامی  ،متدهای توسعه یافتهاز ای ه لدر زمان کامپایل عبارت پرس و جوی باال به دنبا

 کند به شکل زیر است:می واقعی که کامپایلر از آن برای پرس و جو از منبع داده استفاده

var result = persons.Where(p => p.Age >= 18) 
                    .OrderBy(p => p.Name) 
                    .Select(p => p.FirstName + " " + p.LastName); 

 <IEnumerable<T. این به این دلیل است که هر کدام از متدها خروجی از نوع اندشدهفراخوانی ای همتدها به صورت زنجیر بینیدمیهمانطور که 

استفاده  ()Selectو سپس بر روی مجموعه جدید از متد ها دادهبر روی خروجی  ()OrderBy، از متد ()Whereدارند. بعد از فراخوانی متد 

 وجود دارد: LINQبا استفاده از ها روش برای پرس و جو داده دوهمانطور که مشاهده کردید  .ایمکرده

 جو و پرس عبارات از استفاده. 

 متدی شکل از استفاده. 

وده بزیرا نسبت به شکل متدی ساده تر  ،شود از عبارات پرس و جو استفاده کنیدمی ز کدام شکل استفاده کنیم؟ توصیهاین است که باید ا سؤال 

 را انجام وجوهابا استفاده از آن پرس  CLR زیرا تنها راهی است که .اما بهتر است با شکل متدی هم آشنایی داشته باشید و خوانایی باالتری دارند.

 .دهدمی

  (deferred execution) تأخیراجرای با 

 تأخیریا اجرای با  deferred execution برای انجام پرس و جوها از LINQبعدی به این نکته توجه کنید که های ساز پرداختن به درقبل 

شود مگر زمانی که از نتایج پرس و جو استفاده شود. مثال نمیکند. به زبان ساده به این معنی است که عبارت پرس و جوی واقعی اجرا می استفاده

 : ا در نظر بگیریدزیر ر

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
int i = 3; 
var result = from n in numbers 
             where n <= i   
             select n;      
i = 4; 
 
foreach (var n in result) 
{ 
    Console.WriteLine(n); 
} 

1 
2 
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3 
4 

  ولی برای این مثال باید توضیح مختصری از آن را ارائه دهیم. عملگر ،دهیممی بعدی به طور مفصل توضیحهای سرا در در where عملگر

where از مثال باال عملگر  5کند. در خط می بر اساس یک شرط نتایج حاصل از یک پرس و جو را فیلترwhere گرداند که می فقط مقادیری را بر

 آینده به طور مفصل در رابطه با این عملگر توضیح خواهیم داد. اجازه دهید بر رویهای سباشند. در در 0یعنی  i یا مساوی با مقدار رتکوچک

deferred execution تمرکز کنیم. 

هر عضو منبع  where عملگر، شودمی اجرا 1-2 وقتی عبارت پرس و جوی خطوط، بنابراین نسبت داده شده است. i به متغیر 0مقدار  0در خط 

 .گیردمی در نتیجه پرس و جو قرار ،یا مساوی با این مقدار باشد ترکوچککند، اگر عضو مورد نظر می مقایسه 0داده را با مقدار 

 i مقدار متغیر 1است. اما در حقیقت اینطور نیست. از آنجاییکه در خط  0و  0 ،7شامل اعداد  result حاال ممکن است که فکر کنید که متغیر

مقدار جدید متغیر به طور مستقیم ، کندمی در بسیاری از عملگرهای خود استفاده تأخیراز اجرای با  Linq تغییر کرده است و به دلیل اینکه 1به 

ود. شمی ار در برنامه اجراگفته شد، این عبارت پرس وجو فقط یکب قبال  گذارد. همانطور که می تأثیر 2تا  1بر روی نتیجه عبارت پرس و جو در خطوط 

 گرداند. به این نکته توجه کنید چون ما مقدار متغیرمی آنرا برآیتم  کند و اولینمی عبارت پرس و جو را اجرا 70تا  1در خطوط  foreach حلقه

i شود. حلقهمی عبارت پرس و جو به روز رسانی، را تغییر دادیم foreach  به این ) دهدمی را نمایش 1تا  7مقادیر  0تا  7به جای نمایش مقادیر

دهد که قبل از اجرای می است(. یکی از کاربردهای اجرای عقب افتاده نیز همین است. برنامه به شما این اجازه را 1برابر  i خاطر که آخرین مقدار

 عبارت پرس و جو و بدست آوردن مقادیر آنرا به روزرسانی کنید.

انجام  فورا  توانید آن را تغییر داده و کاری کنید که پرس و جو می اما شما، در اجرای عبارات پرس و جو است Linqرض فپیش رفتار تأخیراجرای با 

، <ToArray<T> ،ToList<Tاستفاده کنید که شامل  System.Linq در فضای نامی متدهااز ای هبرای اینکار شما باید از مجموع .شود

ToDictionary<T> ،ToLookUp<T> این متدها جزء متدهای الحاقی رابط  .شودیمIEnumerable<T> برای تبدیل ، هستند. به عنوان مثال

دهد که چگونه با استفاده از می مثال زیر نشان شود.می استفاده <ToList<Tاز متد  <List<Tنتیجه یک عبارت پرس و جو به کلکسیونی از نوع 

 :را اجرا کنیمبالدرنگ یک عبارت پرس و جو  <ToList<Tمتد 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
  
int i = 3; 
  
var result = (from n in numbers 
              where n <= i 
              select n).ToList(); 
  
i = 4; 
  
foreach (var n in result) 
{ 
    Console.WriteLine(n); 
} 

1 
2 
3 
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 قرار result رسد، نتایج حاصل از پرس و جو در متغیرمی 1شود، وقتی که برنامه به خط می اجرا فورا  از آنجاییکه عبارت پرس و جو در کد باال 

 .شوندمی دادهدر خروجی نمایش  1تا  7به جای اعداد  0تا  7را تغییر دهید باز هم اعداد  i مقدار متغیر 1گیرند و حتی اگر شما در خط می

باعث اجرای فوری  آنهاو برخی دیگر از  تأخیرباعث اجرای با  System.Linqبه این نکته توجه کنید که برخی از متدهای توسعه یافته فضای نامی 

در  مثال  رود. می برای اجرای فوری عبارت پرس و جو به کار ()ToList و متد تأخیربرای اجرای با  ()Select متد مثال  شوند. می پرس و جو

 :برای به دست آوردن عناصر یک آرایه استفاده شده است ()Select پرس و جوی زیر از روش متدی و متد

var result = numbers.Select(n => n); 

شود. نمینکند اجرا  تمامی نتایج را پیمایش foreach کند، کد فوق تا زمانی که حلقهمی استفاده تأخیراز اجرای با  ()Select از آنجاییکه متد

گر بعد از متد استفاده کنید، عبارت پرس و جو  ()ToList شود مانند متدمی از متدی که باعث اجرای فوری پرس و جو ()Select در عوض ا

 :شودمی اجرا فورا  

var result = numbers.Select(n => n).ToList(); 

 را نشان System.Linq جدول زیر متدهای فضای نام باشد.می عبارت پرس و جو تأخیرپس در نتیجه متد آخر تعیین کننده اجرا یا عدم اجرای با 

 : شوندمی عبارات پرس و جو تأخیردهد که فراخوانی کدام یک از متدها باعث اجرای با می دهد. این جدول همچنین نشانمی

 متد اجرا متد اجرا

 Distinct تأخیربا  Reverse تأخیربا 

 DefaultIfEmpty تأخیربا  Select تأخیربا 

 ElementAt فوری SelectMany تأخیربا 

 ElementAtOrDefault تأخیربا  SequenceEqual فوری

 Except تأخیربا  Single فوری

 First فوری SingleOrDefault فوری

 FirstOrDefault فوری Skip تأخیربا 

 GroupBy تأخیربا  SkipWhile تأخیربا 

 GroupJoin تأخیربا  Sum فوری

 Intersect تأخیربا  Take تأخیربا 

 Join تأخیربا  TakeWhile تأخیربا 
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 Last فوری ThenBy تأخیربا 

 LastOrDefault فوری ThenByDescending تأخیربا 

 LongCount فوری ToArray فوری

 Max فوری ToDictionary فوری

 Min فوری ToList فوری

 OfType تأخیربا  ToLookup فوری

 OrderBy تأخیربا  Union تأخیربا 

 OrderByDescending تأخیربا  Where تأخیربا 

اگر  .شودمی تأخیرباعث اجرای با  آنهافقط متدهایی را به خاطر بسپارید که استفاده از  توانیدمیاگر به خاطر سپردن جدول باال سخت است، 

پس این متد از آن دسته ای است که باعث اجرای فوری پرس و  ،نتیجه یک عبارت پرس و جو یک مقدار ساده مانند یک عدد و یا یک شئ باشد

 ،بدانید که بیشتر مواقع این متد از آن نوع دسته متدهایی است که ،باشد <IEnumerable<T. اما اگر نتیجه برگشتی از متد از نوع شوندمیجو 

 این است که با نشانگر ماوس بر روی کلمه کلیدی <IEnumerable<T. یک روش برای تشخیص مقدار برگشتی کندمیاستفاده  تأخیراز اجرای با 

var مکث کنید. که در این صورت با باز شدن یک پنجره popup  نوعIEnumerable<T>  گر این نوع به شما نمایش شودمیبه شما نمایش داده . ا

  از آنجاییکه متد کنیدمیهمانطور که در شکل زیر مشاهده  مثال  . کندمیاستفاده  تأخیربدانید که عبارت پرس و جو از اجرای با  ،داده شد

Reverse()  با مکث بر روی کلمهکندمیاستفاده  تأخیراز اجرای با ، var پنجره popup  نوعIEnumerable<T>  دهدمیرا نشان : 

 

 from عبارت

 است. این عبارت مسئول بدست آوردن عناصر یک منبع داده  کند.می تعریف ،از آن دریافت کنید راای هخواهید دادمی کهای همنبع داد fromعبارت 

ین داند. امی کنند رامی که بر روی آن کارای هنوع داد ،جو پس از آن براین کل عبارت پرس وآید، بنامی این عبارت در ابتدای یک عبارت پرس وجو

 داند.می زیرا نوع تک تک اعضای منبع داده را ،بعد از این عبارت بهره مند شود Intellisenseاز ویژگی  Visual Studioشود می کار باعث

 کنید:می در زیر شکل کلی این عبارت را مشاهده



   
 

 LINQ:  فصل چهارم                     200
 

from dataType rangeVar in dataSource 

سپس باید یک متغیر موقت که تک تک  است.شارپ سی در Contextual Ketwordsجزء  که ،شودمی شروع fromاین عبارت با کلمه کلیدی 

اربرد کنید که ک مشخص صریحا  توانید نوع متغیر موقت را می همچنین شما تعریف کنیم. ،گیرند رامی اعضای یک مجموعه به ترتیب در آن قرار

را پیاده  IEnumerableیا  <IEnumerable<Tکه رابط ای ههمراه با نام منبع داد inبعد از اعالن متغیر موقت کلمه کلیدی  .خاص خود را دارد

 گیرد.می کند قرارمی سازی

 شما دهد.می موعه را در متغیر موقت قرارافتد این است که این عبارت به ترتیب اعضای مجمی اتفاق fromچیزی که در یک پرس و جوی ساده 

 deferred executionقابلیتی به نام  LINQدر  توانید عملیات بیشتری را روی این متغیر مانند بررسی کردن یک شرط خاص انجام دهید.می

از نتیجه پرس وجو درخواست  foreachقه شود مگر زمانی که با استفاده از حلنمیاجرا  LINQ)اجرای با تعویق( وجود دارد. به این معنی است که 

 کنید:می را مشاهده fromدر زیر مثالی از عبارت  کنید.می راای هداد

from int number in numbers 

یء ش با این فرض که آن مجموعه یک آرایه یا) گردانددهد که تک تک اعداد داخل یک مجموعه عددی را بر می باال به کامپیوتر دستور fromعبارت 

گر از نوع داده، در بیشتر مواقع به نوع متغیر موقت در مثال باال توجه کنید. (.کندمی را پیاده سازی IEnumerable رابطای است که  ع منبهای ا

 توانید از نوشتن این نوع صرف نظر کنید.می ،داده مطمئن هستید

from number in numbers 

ریم که داای هبه عنوان مثال اگر مجموع موقت را تشخیص دهد. نوع متغیر، منبع دادههای بسته به نوع دادهتواند به صورت خودکار و می کامپایلر

گر قصد پرس و  شود.می در نظر گرفته Personنوع متغیر موقت به طور خودکار ، را پیاده سازی کرده است <IEnumerable<Personرابط  اما ا

 صریحا   ،را دارید بهتر آن است که نوع متغیر موقت که بیانگر نوع عناصر داخل مجموعه است را ArrayListمانند اشیاء  ازای هجو در مجموع

 مثال زیر را در نظر بگیرید: مشخص نمایید.

using System; 
using System.Linq; 
using System.Collections; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace FromClause 
{ 
    public class Person 
    { 
        public int    PersonId  { get; set; } 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName  { get; set; } 
        public string Gender    { get; set; } 
        public int    Age       { get; set; } 
 
        public Person(string f, string l) 
        { 
            this.FirstName = f; 
            this.LastName = l; 
        } 
    } 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
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    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            ArrayList persons = new ArrayList(); 
            persons.Add(new Person("John", "Smith")); 
            persons.Add(new Person("Mark", "Chandler")); 
            persons.Add(new Person("Eric", "Watts")); 
 
            var query = from p in persons 
                        select p; 
        } 
    } 
} 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

 شوید:می اگر مثال باال را کامپایل کنید با خطای زیر مواجه

Could not find an implementation of the query pattern for source type  
'System.Collections.ArrayList'. 'Select' not found. Consider explicitly specifying the type of the range 
variable 'p'. 

 کنید. مشخص صریحا  کند که نوع عناصر مجموعه را می باشد. کامپایلر توصیه مختلف انواعاز  ییاشیا شامل تواندمی ArrayListبه این خاطر که 

 را به شکل زیر مشخص کنید: (82)خط  ل مشکل باال کافی است نوع متغیر موقتبرای ح

from Person p in persons 

LINQ  جو هر کدام از اعضای مجموعه را به نوع و برای انجام پرسPerson ای از مجموعه پیدا شود که قابل تبدیل به نوع شیء  اگر کند.می تبدیل

Person عبارت  شود.می رخاستثناء  نباشد یکfrom این کار به  .آیدمی در ابتدای یک عبارت پرس وجوVisual Studio دهد کهمی امکان، 

توانید از مزایای می fromبعد از عبارت ، همانطور که از شکل زیر پیداست تشخیص دهد. ،کنید رامی کار آنهاکه بر روی  هاییدادهنوع 

Intellisense .بهره مند شوید 

 

را به  آنها from  توانید با استفاده از چند عبارتمی، منبع داده در اختیار دارید دواگر شما  fromوصل کردن چندین جدول از طریق چندین عبارت 

 در نظر بگیرید: ،شود رامی مثال زیر را که باعث اتصال دو مجموعه از اعداد همدیگر وصل کنید.

int[] numberSet1 = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
int[] numberSet2 = { 6, 7, 8, 9, 10 }; 
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var query = from n1 in numberSet1 
            from n2 in numberSet2 
            select String.Format("{0},{1}", n1, n2); 
 
foreach (var n in query) 
{ 
    Console.WriteLine(n.ToString()); 
} 

(1,6) 
(1,7) 
(1,8) 
(1,9) 
(1,10) 
(2,6) 
(2,7) 
(2,8) 
(2,9) 
(2,10) 
(3,6) 
(3,7) 
(3,8) 
(3,9) 
(3,10) 
(4,6) 
(4,7) 
(4,8) 
(4,9) 
(4,10) 
(5,6) 
(5,7) 
(5,8) 
(5,9) 
(5,10) 

خروجی را  Formatبا استفاده از متد  ا هتدر ان .ایمکردهاستفاده  ،کنندمی را از دو منبع مختلف واکشیها که داده fromدر مثال باال از دو عبارت 

ه ب ضرب دکارتی(.) شوندمینمایش داده در خروجی پرس وجو  ،ممکن هایترکیب تمامی، بینیدمی همانطور که در خروجی .ایمکردهفرمت بندی 

 شود.می گفته inner join اصطالحا  این ترکیب 

 fromبه این نکته توجه کنید که لزومی ندارد عبارت  استفاده کنید. ،شودمی توضیح دادهبعدأ  که joinاز عبارت  مستقیما  توانید می همچنین شما

 توانید از پرس وجویی به شکل زیر استفاده کنید:می شما اول قرار گیرند. fromبعد از عبارت  مستقیما  دوم و سوم 

from n1 in numberSet1 
where n1 > 2 
from n2 in numberSet2 
select String.Format("({0},{1})", n1, n2); 

. ولی استفاده کنید متدهاو دیگر  ()Selectتوانید از متد می شما ندارد. System.Linqتکی، معادل متدی در فضای نامی  fromیک عبارت 

 استفاده کنید. ،شودمی بعدی به آن پرداختههای سکه در در ()SelectManyتوانید از متد می fromبرای چند عبارت 
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 هاکالس بینارتباط  ایجاد

ه ابتدا باید ب هاییکالساما چنین  مرتبط استفاده شوند.های ستوانند به شکل موثری در کالمی fromعبارات پرس و جوی متشکل از چند عبارت 

رابطه  به عنوان یکتوان می تواند چندین سفارش داشته باشد که این رابطه رامی به عنوان مثال یک مشتری شکل مطلوب ساختار بندی شوند.

 اجازه دهید ابتدا کالس مشتری و سفارش را به شکل مناسب تعریف کنیم: .یک به چند در نظر گرفت )یک مشتری با چندین سفارش(

class Customer 
{ 
    public string FirstName { get; set; } 
    public string LastName { get; set; } 
    public List<Order> Orders { get; set; } 
} 

این  ند.کمی خاصیت سوم رابطه کالس مشتری با کالس سفارش را تعریف خاصیت تشکیل شده است. سهکالس مشتری از ، برای سادگی مثال

 کالس سفارش در زیر تعریف شده است. مشتری است.های خاصیت شامل لیست سفارش

class Order 
{ 
    public string Name { get; set; } 
    public int Quantity { get; set; } 
} 

 اختصاص دهیم. آنها Ordersمشتری ایجاد کرده و چند سفارش را به خاصیت شیء  اجازه دهید چند

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

class Program 
{ 
    static void Main(string[] args) 
    { 
        List<Customer> customers = new List<Customer>(); 
 
        Customer customer1 = new Customer() 
        { 
            FirstName = "John", 
            LastName = "Smith", 
            Orders = new List<Order>()                                        
            {                                                                       
                new Order() { Name = "Pizza", Quantity = 5 },                       
                new Order() { Name = "Chicken", Quantity = 3 },                     
                new Order() { Name = "Salad", Quantity = 7 }                        
            } 
        }; 
 
 
        Customer customer2 = new Customer() 
        { 
            FirstName = "Allan", 
            LastName = "York", 
            Orders = new List<Order>()                                        
            {                                                                       
                new Order() { Name = "Orange Juice", Quantity = 2 },                
                new Order() { Name = "Soda", Quantity = 4 }                         
            } 
        }; 
 
        Customer customer3 = new Customer() 
        { 
            FirstName = "Henry", 
            LastName = "Helms", 
            Orders = new List<Order>()                                        
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

            {                                                                       
                new Order() { Name = "Speghetti", Quantity = 7 },                   
                new Order() { Name = "Nachos", Quantity = 13 }                      
            } 
        }; 
 
        customers.Add(customer1); 
        customers.Add(customer2); 
        customers.Add(customer3); 
 
        var results = from c in customers 
                      from o in c.Orders 
                      select new { c.FirstName, c.LastName, o.Name, o.Quantity }; 
 
        foreach (var result in results) 
        { 
            Console.WriteLine("Name: {0} {1}, Order: {2}, Quantity: {3}", 
                result.FirstName, result.LastName, result.Name, result.Quantity); 
        } 
    } 
} 

Name: John Smith, Order: Pizza, Quantity: 5 
Name: John Smith, Order: Chicken, Quantity: 3 
Name: John Smith, Order: Salad, Quantity: 7 
Name: Allan York, Order: Orange Juice, Quantity: 2 
Name: Allan York, Order: Soda, Quantity: 4 
Name: Henry Helms, Order: Speghetti, Quantity: 7 
Name: Henry Helms, Order: Nachos, Quantity: 1 

-groupتوان از عملگر می همچنین برای مرتب کردن خروجی مشتریان نشان داده شده است.سفارشات تمامی ، بینیدمی همانطور که در خروجی

by .شیء  8، باالمثال  1-12در خط  استفاده کردCustomer  که هر کدام دارای سفارشات مخصوص به خود هستند. سپس هر کدام  ایمکردهایجاد

 .ایمکردهرا به لیست مشتریان اضافه شیء  سهاز این 

 کند.می را از لیست مشتریان انتخاب Customerشیء  یک fromاولین عبارت  دهد.می را نشان fromعبارت  دوپرس وجویی با  12-11خطوط 

نام و نام  projectionبا استفاده از  selectعبارت  گرداند.می مشتری انتخاب شده را بر Ordersتک تک اعضای خاصیت  fromدومین عبارت 

 کند.می نام و تعداد سفارش را انتخاب، تریخانوادگی مش

ی امکان به راحتاشیاء  به شکل باال بسیار مناسب است زیرا تشخیص ارتباط بینها طراحی کالس کنند.می نتیجه را در خروجی چاپ 32-31خطوط 

وجود دارند که جدوال و  Visual Studioابزارهایی در  کنند.می از این نوع ارتباطات استفاده معموال  جداول موجود در پایگاه داده  پذیر است.

 به این امر پرداخته شده است. LINQ To SQLمبحث  در کنند.می تبدیل آنهاو ارتباط بین ها را به کالس آنهاارتباطات بین 

 Select عبارت

شیء  ( فرایند تبدیلprojection) ریزیطرح  دهد.یم را در نتیجه پرس و جو قرارها داده projectionبا استفاده از  LINQدر  selectعبارت 

 نوشته شود. پرس و جوباید در پایان  LINQدر  selectعبارت  به فرم جدیدی است.

یا ساخت نوع بی نام که  بدست آوردن یک خاصیت مشخص، پرس و جو شده انجام دهید از جملهتوانید عملیات زیادی را بر روی مقدار می شما

کند می را پیاده سازی <IEnumerable<Tاست که رابط ای هنتیجه یک پرس و جو مجموع کند.می استفاده ،پرس و جو شدهشیء  هایاز خاصیت
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، اشاره کند Personاشیاء  از مجموعه personشیء  به یک Selectاگر عبارت ، به عنوان نمونه است. Selectنوع خروجی عبارت  Tکه در آن 

ای هتنها خصوصیت رشت selectاگر دستور  کند.می را پیاده سازی <IEnumerable<Personاست که رابط ای همجموع، مجموعه نهایی

FirstName مجموعه نهایی رابط ، از هر شخص را انتخاب کند>stringIEnumerable< کند.می را پیاده سازی 

پرس وجو شیء  توانیدمی همچنین شما با انتخاب متغیر موقت کنید. استفاده foreachتوانید از یک حلقه می برای نمایش نتایج یک پرس و جو

 شود.می پرس و جو شده بدون هیچ تغییریشیء  کار باعث انتخاب این شده را به طور کامل انتخاب کنید.

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
 
var results = from number in numbers 
              select number; 
 
foreach (var n in results) 
{ 
     Console.Write("{0, -2}", n); 
} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

از اعداد را بدست آرایه ای  توانید تک تک اعداد موجود درمی به عنوان مثال بنویسید. selectتوانید انواع مختلفی از عبارت را در دستور می شما

 اضافه کنید. آنهاآورده و سپس یک واحد به 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
 
var results = from number in numbers 
              select number + 1; 
 
foreach (var n in results) 
{ 
     Console.Write("{0, -2}", n); 
} 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 یتتوانید خصوصمی شما، به عنوان مثال یا ترکیبی از خصوصیات را انتخاب کنید. توانید یک خصوصیتمی همچنین در طول فرایند انتخاب

FirstName شیء  از هرPerson .را انتخاب کنید 

List<Person> people = new List<Person> 
{ 
    new Person("Johnny" , "Smith"), 
    new Person("Mark"   , "Lawrence"), 
    new Person("Jessica", "Fisher"), 
    new Person("Danny"  , "Mayer"), 
    new Person("Raynold", "Alfonzo") 
}; 
 
var firstNames = from   person in people 
                 select person.FirstName; 

Johnny 
Mark 
Jessica 
Danny 
Raynold 
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شیء  از هر LastNameو  FirstNmeتوانید خصوصیات می . به عنوان نمونهبا هم ترکیب کنیدتوانید خصوصیات مختلف را می همچنین شما

Person .را با هم ترکیب کرده و به عنوان نام کامل فرد برگردانید 

var fullNames = from person in people 
                select person.FirstName + " " + .person.LastName; 

Johnny Smith 
Mark Lawrence 
Jessica Fisher 
Danny Mayer 
Raynold Alfonzo 

توانید از متدهای مختلف برای تغییر می شما شود.می باال باعث انتخاب نام فرد همراه با یک فضای خالی و سپس نام خانوادگی selectعبارت 

 عنوان مثال قصد داریم نام افراد مختلف را به صورت حروف بزرگ در خروجی قرار دهیم. به خروجی استفاده کنید.نتیجه 

var namesInCaps = from person in people 
                    select person.FirstName.ToUpper(); 

JOHNNY 
MARK 
JESSICA 
DANNY 
RAYNOLD 

رد و به را انتخاب کها توان لیستی از اندیسمی، . به عنوان نمونهمنبع داده نیستند را انتخاب کنیددر  مستقیما  مقادیری که  یدتوانمی همچنین

 مقادیر موجود در آرایه دیگر را در خروجی قرار داد. آنهاوسیله 

int[] indices = { 0, 1, 2, 3, 4 }; 
string[] words = { "Example1", "Example2", "Example3", "Example4", "Example5" }; 
 
var result = from index in indices 
             select words[index]; 

Example1 
Example2 
Example3 
Example4 
Example5 

 فرض کنید یک، نمونهبه عنوان  هستند.شیء  که شامل خصوصیات مشخصی از هر ،ساخت selectبی نامی را در طی عملیات  انواع توانمی

فقط خصوصیات  selectباشد و ما در طی عملیات  FirstName ،LastName ،Age ،Genderداریم که دارای خصوصیات  Personشیء 

FirstName  وLastName توان یک نوع بی نام را در عبارت می برای حل این مشکل، آن را الزم داریمselect  ساخت که شامل این خصوصیات

 باشد.

var annonymous = from person in people 
                 select new { person.FirstName, person.LastName }; 
 
foreach (var p in annonymous) 
{ 
    Console.WriteLine(p.FirstName + " " + p.LastName); 
} 
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 توانید خصوصیات جدیدی را بر مبنای خصوصیاتمی همچنین شما است. نوع بی نامی است که شامل خصوصیات انتخاب شده، نوع نتیجه خروجی

 پرس و جو شده ایجاد کنید.شیء 

var results = from person in people 
              select new { FN = person.FirstName, LN = person.LastName }; 
 
foreach (var p in results) 
{ 
    Console.WriteLine(p.FN + " " + p.LN); 
} 

Johnny Smith 
Mark Lawrence 
Jessica Fisher 
Danny Mayer 
Raynold Alfonzo 

 دهد.می متفاوت نسبتهای مجدید با ناهای را به خاصیت LastNameو  FirstNameدر عبارت پرس و جوی باال مقدار خاصیت  selectدستور 

نوع بی نام ایجاد شده  (.type inference) کندمی تعیین آنهاجدید را کامپایلر با توجه به مقادیر نسبت داده شده به های نوع این خاصیت

 کند.می جدید را جذبهای این خاصیت

var results = from person in people 
              select new { Upper = person.FirstName.ToUpper(),  
               Lower = person.FirstName.ToLower() };  
 
foreach (var p in results) 
{ 
   Console.WriteLine("Upper={0}, Lower={1}", p.Upper, p.Lower); 
} 

Upper=JOHNNY, Lower=johnny 
Upper=MARK, Lower=mark 
Upper=JESSICA, Lower=jessica 
Upper=DANNY, Lower=danny 
Upper=RAYNOLD, Lower=raynold 

در ، دهدمی نسبت Upperکند و آن را به یک خاصیت جدید با نام می را به حروف بزرگ تبدیل FirstNameباال مقدار خاصیت  selectعبارت 

دید این دو خاصیت ج دهد.می نسبت Lowerکند و آن را به یک خاصیت جدید به نام می مقدار همین خاصیت را به حروف کوچک تبدیل ادامه

 کنیم.می استفاده foreachجدید از یک حلقه های برای استفاده از این خاصیت گیرند.می قرار ،در نوع بی نام ساخته شده

var results = from person in people 
              select new { FullName = person.FirstName + " " + person.LastName }; 
 
foreach (var p in results) 
{ 
   Console.WriteLine(p.FullName); 
} 

Johnny Smith 
Mark Lawrence 
Jessica Fisher 
Danny Mayer 
Raynold Alfonzo 
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و   FirstNameهای سپس جمع مقادیر خاصیت .کندمی ایجاد FullNameباال یک خاصیت جدید به نام  پرس و جویدر  selectعبارت 

LastName نوع بی نام یک خاصیت به نام  دهد.می را در آن قرارFullName کند.می دارد که به طور خودکار مقدار کامل نام افراد را در خود ذخیره 

var results = from person in people 
              select new { person.Age, FullName = person.FirstName + " " + person.LastName }; 
 
foreach (p in results) 
{ 
    Console.WriteLine("FullName={0}, Age={1}", p.FullName, p.Age); 
} 

FullName=Johnny Smith, Age=22 
FullName=Mark Lawrence, Age=24 
FullName=Jessica Fisher, Age=19 
FullName=Danny Mayer, Age=21 
FullName=Raynold Alfonzo, Age=25 

دهد می کند که خاصیت اول سن افراد را نشانمی خاصیت ایجاد دواست که یک نوع بی نام شامل  selectیک عبارت  قبل شامل پرس و جوی

 کند.می و خاصیت دوم ترکیبی از نام و نام خانوادگی را در خود ذخیره

 ()Select متد

 پذیرد.می این متد یک عبارت المبدا را به عنوان پارامتر .است ()Selectمتد  باشد،می selectمعادل با عبارت  دقیقا  روش پرس و جوی دیگر که 

را بدست  people تمامی عناصر مجموعه ()Selectدر مثال زیر با استفاده از متد  کند.می این عبارت المبدا تمامی عناصر منبع داده را طرح ریزی

 .ایمآورده

var result = people.Select(p => p); 

از نوع شیء  دارد که در هر بار یک pعبارت المبدا یک پارامتر به نام  .ایمکردهارسال  ()Selectیک عبارت المبدا را به عنوان آرگومان به متد 

Person ستا گیرد که با شرطی که در سمت راست عبارت المبدا نوشته شدهمی قرار پرس و جودر صورتی در نتیجه شیء  این، گیردمی در آن قرار، 

 گیرند.می قرار پرس و جودر نتیجه  peopleانتخابی است پس تمامی عناصر مجموعه شیء  باال شرط خود پرس و جویدر  مطابقت داشته باشد.

 است: ارسال شده ()Selectعبارات المبدا مختلفی به متد ها لکنید. در این مثامی را مشاهده Selectبیشتری از کاربرد عبارت های در زیر نمونه

 :peopleاز تمامی عناصر  FirstNameخاصیت انتخاب  – 8

var firstNames = people.Select(p => p.FirstName); 

 دهد:می از هر عنصر مجموعه را با هم ترکیب کرده و در نتیجه پرس و جو قرار LastNameو  FirstNameدو خاصیت  – 0

var fullNames = people.Select(p => p.FirstName + " " + p.LastName); 

 را در آن قرار LastNameو  FirstNameخاصیت  دورا ایجاد کرده و ترکیب  FullNameابتدا یک نوع بی نام شامل یک خاصیت به نام  – 0

 دهد:می

var annonymous = people.Select(p => new { FullName = p.FirstName + " " + p.LastName }); 
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یانگر عنصر پرس و اولین پارامتر ب، پذیردمی پارامتر ورودی دواین نسخه یک عبارت المبدا شامل  ، نیز وجود دارد ()Selectدیگری از متد نسخه 

 پارامتر نشان دهنده ایندکس آن عنصر در منبع داده است: جو شده و دومین

var personsWithIndex = people.Select((p, i) => new { Person = p, Index = i }); 

 زیر معادل آن است: پرس و جوی

var personsWithIndex = from p in people 
                        select new { Person = p, Index = people.IndexOf(p) }; 

 اندیس هر عنصر را نیز بنویسید:، توانید در هنگام چاپ مقادیرمی سپس شما

foreach (var p in personsWithIndex) 
{ 
    Console.WriteLine(String.Format("[{0}] {1}", p.Index, p.Person.FirstName)); 
} 

[0] John 
[1] Mark 
[2] Lisa 

 .فراخوانی کنید Linqرا با استفاده از شکل متدی  Linq متدهایتوانید از عبارات پرس و جو برای خوانایی بیشتر کد خود استفاده کنید یا می شما

 در این حالت باید از عبارات المبدا استفاده کنید.

 where عبارت

، گیردمی شروط( قرارای هیک شرط )یا مجموع whereبعد از کلمه کلیدی  فیلتر کنید. whereتوانید نتیجه پرس و جو را با استفاده از عبارت می شما

 نکته بسیار مهمی که اهمیت دارد این است که برای نوشتن شرط گیرد با این شرط مطابقت دارد.می هر عنصری که در نتیجه پرس و جو قرار

دهد که چگونه با استفاده می این درس به شما نشان استفاده نمایید. ،دنقرار دار .Net Frameworkتوانید از متدهایی که در کتابخانه کالس می

 مایید.نتیجه پرس و جو را فیلتر ن whereاز عبارت 

ر یک قصد داریم عناص، به عنوان مثال .را با یک مقدار دیگر مقایسه کردشیء  توان مقدار یا خاصیتی از یکمیای ه سمقای عملگرهایبا استفاده از 

 نویسیم به شکل زیر است:می پرس و جویی که .انتخاب نماییمرا، هستند  2از  تربزرگآرایه عددی را که 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 
 
var greaterThanFive = from   number in numbers 
                      where  number > 5 
                      select number; 

با استفاده  جه پرس و جو قرار گیرند.در نتی ،باشند 2از  تربزرگکه  ،فقط مقادیری از آرایهکه کند می مشخص whereدر مثال باال شرط داخل عبارت 

 توان نوشت:می پیچیده تری راهای طشر ،از عملگرهای منطقی

var sixToTen = from number in numbers 
                where number > 5 && number <= 10 
                select number; 
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گر مجموع دهد.می در نتیجه پرس و جو قرار ،را هستند 80مساوی با  ترکوچکو  2از  تربزرگباال مقادیری که پرس و جوی  با تعدادی اشیاء  ازای ها

 استفاده کنید: whereبرای نوشتن شرط عبارت  آنهاهای توان از خاصیتمی، خاصیت داشته باشید

List<Person> people = GetPersonList(); 
 
var smiths = from person in people 
                where person.LastName == "Smith" 
                select person; 

 همانطور که گفته شد دهد.می هست را در نتیجه پرس و جو قرار Smithبرابر  آنها LastNameباال اشخاصی که مقدار خاصیت پرس و جوی 

با حرف  آنها lastnameعنوان مثال قصد داریم تمامی اشخاصی که مقدار خاصیت  به، برای نوشتن شرط استفاده کرد دات نتتوان از متدهای می

R دهد:می عبارت پرس وجو زیر این کار را انجام .شود را انتخاب کنیممی شروع 

var startsWithR = from person in people 
                    where person.LastName.StartsWith("R") 
                    select person; 

این متد در صورتی که رشته با آرگومان ارسالی به این متد شروع  .استفاده شده است Stringکالس  ()StartsWithباال از متد  پرس و جویدر 

این  برای نوشتن شرط استفاده کرد. System.Linqاز فضای نامی  ()Whereتوان از متد توسعه یافته می ،همچنین گرداند.می را بر trueشود 

 گیرد و بدنه آن شامل یکمی این عبارت المبدا یک پارامتر دارد که عنصر پرس و جو شده در آن قرار، پذیردمی متد یک پارامتر از نوع عبارات المبدا

 است.اشیاء  ازای هخروجی این متد مجموع شرط است.

var greaterThanFive = numbers.Where(number => number > 5); 

 . در زیر مثالی دیگر را مشاهدهاست یا نه 2از  تربزرگمقدار عدد کند که آیا می در بدنه عبارت المبدا یک دستور شرطی ساده قرار دارد که بررسی

 دهد.می شود را در نتیجه پرس و جو قرارمی شروع Rبا حرف  آنها LastNameنمایید که اشخاصی که خصوصیت می

var startsWithR = people.Where(person => person.LastName.StartsWith("R")); 

 از هر یک ینماینده. اولین پارامتر کند نیز استفاده کنیدمی پارامتر را قبول 2این متد که یک عبارت المبدا با های یاز یکی از سربارگذار  توانمی

در  هاآنگرداند که اندیس می کند. مثال زیر اشیایی از مجموعه را برمی در مجموعه را تعیینشیء  آن و پارامتر دوم اندیس، باشدمی مجموعهاشیاء 

 مجموعه زوج باشد.

var evenIndices = numbers.Where((number, index) => index % 2 == 0); 

 .بر اساس یک شرط مشخص فیلتر کنید مجموعه را بخواهید یک ،استفاده کرد که توانمیزمانی  ()Whereاز متد 

 orderby عبارت

LINQ .برای این کار از عبارت  این امکان را فراهم کرده است که ترتیب نتایج پرس و جو را تغییر دهیدorderby در هنگام نوشتن کنیممی استفاده .

و  ایمکردهاز اعداد را ایجاد آرایه ای  فرض کنید ،نوان مثالاین عبارت باید یک مقدار یا خاصیت را به عنوان کلید مرتب سازی مشخص کنیم. به ع
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پرس  توانیم ازمی، عدد مرتب کنیم ترینکوچکبه  ترینبزرگقصد داریم روی این آرایه پرس و جویی را انجام دهیم و سپس نتیجه پرس و جو را از 

 و جویی به شکل زیر استفاده کنیم:

int[] numbers = { 5, 1, 6, 2, 8, 10, 4, 3, 9, 7 }; 
 
var sortedNumbers = from number in numbers 
                    orderby number 
                    select number; 

هنگامی که . ایمکردهو کلید مرتب سازی را خود عدد انتخاب  ایمدادهانجام  orderbyمرتب سازی نتایج پرس و جوی باال را با استفاده از عبارت 

یء ش عبارت باال مقدار هر، شود. به عنوان مثالمی در نظر گرفتهشیء  آنفرض پیش کنید رفتارمی را انتخابشیء  برای کلید مرتب سازی خود

ترین یینپااین عبارت از فرض پیش مرتب سازی کند.می پرس و جو شده دیگر مقایسهشیء  بودن با تربزرگیا  ترکوچکپرس و جو شده را از لحاظ 

 تعیین کرد که نتیجه پرس و جو به صورت صعودی مرتب شود. صراحتا  توان می ascendingبه باالترین مقدار است. با استفاده از کلمه کلیدی 

var sortedNumbers = from    number in numbers 
                    orderby number ascending 
                    select  number; 

 شود.می استفاده descendingبرای معکوس کردن نتیجه یعنی مرتب کردن نتایج به صورت نزولی از کلمه کلیدی 

var sortedNumbers = from    number in numbers 
                    orderby number descending 
                    select  number; 

فرض کنید  ،به عنوان مثال. به عنوان کلید مرتب سازی استفاده کنید آنهااز خصوصیت  توانیدمی ،هامانند کالس تر پیچیده انواعدر هنگام کار با 

 Age و FirstName ،LastNameهای ماین نوع دارای خصوصیاتی به نا هستند در اختیار داریم. Personکه همگی دارای نوع اشیاء  ازای همجموع

 کنیم:می فرد مرتبترین به مسن ترینجوانبا استفاده از پرس و جوی زیر کلکسیون را از  است.

var sortedByAge = from    person in people 
                  orderby person.Age 
                  select  person; 

 همچنین. استفاده کنید descendingتغییر دهید در جلوی کلید از کلمه کلیدی  ترینجوانبه ترین اگر قصد دارید نتیجه عبارت باال را از مسن

 توان نتیجه را بر اساس حرف اول نام خانوادگی اشخاص مرتب کنیم.می

var sortedByFirstName = from    person in people 
                        orderby person.LastName 
                        select  person; 

ید را توانید چند کلمی ؟ برای حل این مشکلبه چه شکلی است آنهام مرتب سازی اگر دو شخص با نام خانوادگی یکسان در مجموعه داشته باشی

 برای مرتب سازی تعیین کنید.

var sortedByFnThenLn = from     person in people 
                        orderby person.LastName, person.FirstName 
                        select  person; 
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گر دو شخص ناممی اساس نام خانوادگی اشخاص مرتبنتیجه را بر  پرس و جو باال کنیم.می را با استفاده از کاما از یکدیگر جدا کلیدها  کند و ا

 مثال   .بیشتری را نیز مشخص کنید کلیدهایتوانید می چنینکند. هممی را مرتب آنها ، امخانوادگی یکسانی داشته باشند با استفاده از خاصیت ن

فقط روی یک مقدار  descendingو  ascendingبرای زمانی که دو شخص نام یکسانی داشته باشند. به این نکته توجه کنید که کلمات کلیدی 

 زیر را در نظر بگیرید: جویپرس و ، به عنوان مثال کنند.می عمل orderbyدر عبارت 

var orderByResults = from    person in people 
                     orderby person.LastName, person.FirstName descending 
                     select  person; 

 به طور LastNameگذارد. مقدار خاصیت می تأثیر( FirstNameدر مثال باال بر روی مقدار خاصیت پیش از خود ) فقط  descendingکلمه کلیدی 

 را بنویسید: ascendingشود به طور صریح کلمه کلیدی می برای جلوگیری از آشفتگی توصیه شود.می به صورت صعودی مرتبفرض پیش

var orderByResults = from    person in people 
                     orderby person.LastName ascending, person.FirstName descending 
                     select  person; 

را در کالس پیاده سازی نمایید. در مثال زیر  <IComparable<Tبرای اینکه رفتار پیشفرض یک کالس را هنگام مرتب سازی تعیین کنید باید رابط 

 : ا پیاده سازی کرده استر <IComparable<Tرابط  Person کالس

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

using System; 
using System.Linq; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace OrderByClause 
{ 
    class Person : IComparable<Person> 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName  { get; set; } 
        public int    Age       { get; set; } 
     
        public Person(string f, string l, int a) 
        { 
            FirstName = f; 
            LastName  = l; 
            Age       = a; 
        } 
     
        public int CompareTo(Person other) 
        {                                  
            if (this.Age > other.Age)        
                return 1;                  
            else if (this.Age < other.Age)   
                return -1;                 
            else                           
                return 0;                  
        }                                  
    } 
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            List<Person> people = new List<Person>()  
            {  
                new Person("Peter" , "Redfield", 32),  
                new Person("Marvin", "Monrow"  , 17), 
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                new Person("Aaron" , "Striver" , 25)  
            }; 
 
            var defaultSort = from    person in people 
                              orderby person 
                              select  person; 
 
            foreach (var person in defaultSort) 
            { 
                Console.WriteLine(String.Format("{0} {1} {2}",  
                    person.Age, person.FirstName, person.LastName)); 
            } 
        } 
    } 
} 

17 Marvin Monrow 
25 Aaron Striver 
32 Peter Redfield 

این  ،در مثال .قرار دهیم T را به جای شوندمیباید نوع اشیایی که با یکدیگر مقایسه  .است <IComparable<T بیانگر پیاده سازی رابط 1خط 

به عنوان پارامتر  ءاست. این متد یک شی ()CompareToاست. پیاده سازی این رابط مستلزم پیاده سازی یک متد با نام  Person نوع برابر

 01تا  02در مثال باال این متد در خطوط  .گرداندمیکه باید با شی جاری مقایسه شود سپس یک عدد صحیح به عنوان نتیجه بر  کندمیقبول 

( است  Person دیگر )که در این مثال از نوع ءجاری با خاصیت مشابه شی ءشی Age مقدار خاصیت پیاده سازی شده است. در داخل متد،

گر گر از صفر تریبزرگباشد عددی  تربزرگجاری از مقدار دیگری  ءمقدار شی مقایسه شده است. ا ز صفر ا ترکوچک، اگر مساوی باشد مقدار صفر و ا

 .شودمیباشد مقداری منفی به عنوان نتیجه برگشت داده 

را ساده تر بنویسیم. چون در داخل  خودپرس و جوی  توانیممیرا پیاده سازی کرده است  <IComparable<Tبا توحه به اینکه این کالس رابطه 

به طور پیشفرض  ،کلید مرتب سازی نوشته نشود پرس و جو،اگر در داخل  ،ایمکردهبرای مقایسه استفاده  Ageاز خاصیت  ()CompareTo متد

 ر فضای نامیموجود د ()OrderByDescendingو  ()OrderBy متدهای .شودمیبه عنوان کلید مرتب سازی در نظر گرفته  Age خاصیت

System.Linq معادل عبارت orderby  هستند. متدOrderBy() نتیجه پرس و جو را بر اساس یک کلید به صورت صعودی و 

OrderByDescending  یمکنمی. برای مشخص کردن کلید مرتب سازی از یک عبارت المبدا استفاده کنندمینتیجه را به صورت نزولی مرتب. 

using System; 
using System.Linq; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace OrderByClause 
{ 
    class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName  { get; set; } 
        public int Age          { get; set; } 
 
        public Person(string f, string l, int a) 
        { 
            FirstName = f; 
            LastName  = l; 
            Age       = a; 
        } 
    } 
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    class Program 
    { 
        private static List<Person> GetPersonList() 
        { 
            List<Person> people = new List<Person>()  
            {  
                new Person("Peter" , "Redfield", 32),  
                new Person("Marvin", "Monrow"  , 17), 
                new Person("Aaron" , "Striver" , 25)  
            }; 
 
            return people; 
        } 
 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            List<Person> people = GetPersonList(); 
 
            Console.WriteLine("Persons OrderBy FirstName : "); 
 
            var orderByQuery3 = people.OrderBy(person => person.FirstName); 
            foreach (var person in orderByQuery3) 
            { 
                Console.WriteLine(String.Format("{0}", person.FirstName)); 
            } 
 
            Console.WriteLine("\nPersons OrderByDescending Age : "); 
 
            var orderByQuery4 = people.OrderByDescending(person => person.Age); 
            foreach (var person in orderByQuery4) 
            { 
                Console.WriteLine(String.Format("{0}", person.Age)); 
            } 
        } 
    } 
} 

 ThenByDescendingو )( ThenBy)( متدهای

 زیر: پرس و جویاستفاده کنید. به عنوان مثال  ()ThenByDescending و ()ThenBy متدهایاگر چندین کلید مرتب سازی باشید باید از 

var orderByQuery5 = from p in people 
                    orderby p.LastName, p.FirstName 
                    select p; 

 شکل زیر است: به پرس و جومعادل 

people.OrderBy(p => p.LastName).ThenBy(p => p.FirstName); 

 استفاده کنید: ()ThenByDescendingا به صورت نزولی مرتب کنید باید از متد رصد داشته باشید با استفاده از کلید دوم نتیجه قاگر 

var orderByQuery6 = people.OrderBy(p => p.LastName).ThenByDescending(p => FirstName); 
 
var orderByQuery7 = people.OrderByDescending(p => p.LastName) 
                            .ThenByDescending(p => p.FirstName); 
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. متد هستند <IOrderedEnumerable<Tعضوی از رابط  ()ThenByDescendingو  ()ThenBy متدهایبه این نکته توجه کنید که 

OrderBy() متدهایپس قبل از فراخوانی  کند.می گرداند که این رابط را پیاده سازیمی کلکسیونی را بر ThenBy()  وThenByDescending() 

 را فراخوانی کنید. ()OrderByDescending یا ()OrderByباید متد 

 T> IComparer> رابط استفاده از

یک کالس را  کنند.می را به عنوان آرگومان قبول <IComparer<Tای از نوع شیء  که ،نیز وجود داردمتد مرتب سازی پیشین  1شکل دیگری از 

 با این کار کالس ایجاد شده مقایسه پذیر خواهد بود. کنیم.می را در آن پیاده سازی <IComparer<TKey رابطایجاد و 

using System; 
using System.Linq; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace OrederByClause 
{ 
    class Person 
    { 
        public string FirstName { get; set; } 
        public string LastName  { get; set; } 
        public int    Age       { get; set; } 
 
        public Person(string f, string l, int a) 
        { 
            FirstName = f; 
            LastName  = l; 
            Age       = a; 
        } 
    } 
 
    class FirstNameComparer : IComparer<Person>        
    {                                                  
        public int Compare(Person x, Person y)         
        {                                              
            return x.FirstName.CompareTo(y.FirstName); 
        }                                              
    }                                                  
 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            List<Person> people = new List<Person>()  
            {  
                new Person("Peter" , "Redfield", 32),  
                new Person("Marvin", "Monrow"  , 17), 
                new Person("Aaron" , "Striver" , 25)  
            }; 
 
            var orderByQuery8 = people.OrderBy(person => person,  
                new FirstNameComparer()); 
 
            foreach (var person in orderByQuery8) 
            { 
                Console.WriteLine(String.Format("{0}", person.FirstName)); 
            } 
        } 
    } 
} 
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در رابط  ()CompareTo است که عملکرد آن بسیار شبیه به متد ()Compareپیاده سازی این رابط مستلزم پیاده سازی متدی به نام 

IComparable<T> در مثال باال با استفاده از متد (.23)خط  کندمیبا این تفاوت که این متد، دو شیء را به عنوان آرگومان قبول  ،است 

CompareTo() به کالس مربوط String که یک عدد صحیح را برمی گرداند، خاصیت FirstName  خط  ایمکردهاشیاء را با یکدیگر مقایسه(

، ()OrderBy() ،OrderByDescending() ،ThenBy متدهاییک نمونه از این کالس را به عنوان آرگومان به  توانیممی(. در انتها 03

ThenByDescending() (:12-17 ارسال کنیم )خط 

var orderByQuery8 = people.OrderBy(person => person, new FirstNameComparer()); 

متد به صورت خودکار  ،FirstNameComparerاست و با کمک شئ  personکند. در متد باال کلید می آرگومان دوم کلید مرتب سازی را مشخص

است که ای هبر روی مجموع ()Reverseاستفاده از متد ، دیگر برای مرتب سازی نزولیراه  کند.می مرتب FirstNameنتایج را بوسیله خاصیت 

 به صورت صودی مرتب سازی شده است.

var orderByQuery9 = (from person in people 
                        orderby person.FirstName 
                        select person).Reverse(); 

. مثال دوم شکل متدی پرس و جوی موجود در ایمکردهرا فراخوانی  ()Reverseکل پرس و جو را داخل پرانتز قرار داده و سپس متد ، مثال اولدر 

 مثال اول است.

 let عبارت

ت عبار آن استفاده کنید.بعدی پرس و جو از های دهد که نتیجه یک عبارت را در عبارت پرس و جو ذخیره و در قسمتمی به شما امکان letعبارت 

let به کار برده شود یا اینکه قصد داشته باشید برای یک  پرس و جومختلف های شود که یک عبارت چندین بار در قسمتمی زمانی مفید واقع

 انتخاب کنید. ترکوتاهخاصیت با نام طوالنی یک نام 

List<Person> persons = new List<Person> 
{ 
    new Person { FirstName="John", LastName="Smith" }, 
    new Person { FirstName="Henry", LastName="Boon" }, 
    new Person { FirstName="Jacob", LastName="Lesley" } 
}; 
 
var query = from p in persons 
            let fullName = p.FirstName + " " + p.LastName 
            select new { FullName = fullName }; 
 
foreach (var person in query) 
{ 
    Console.WriteLine(person.FullName); 
} 

در یک متغیر ذخیره  letرا با هم ترکیب و نتیجه آن را با استفاده از عبارت  LastNameو  FirstNameهای خاصیت، در عبارت پرس و جو باال

جو در مثال باال یک  ( استفاده کنید. در انتهای عبارت پرس وfullName) توانید از مقدار داخل این متغیرمی پرس و جو یادامه. در ایمکرده



   
 

212 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

توانید با استفاده از متد می شکل متدی ندارد. اما letعبارت  .ایمدادهرا ساخته و مقدار متغیر را به آن نسبت  FullNameخاصیت جدید به نام 

Select() :آن را شبیه سازی کنید 

var query = persons.Select(p => new { fullName = p.FirstName + " " + p.LastName }) 
                    .Select(p => new { FullName = p.fullName }); 

 کنید:می بیشتری از کاربرد این عبارت را مشاهدههای لدر زیر مثا

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
//Query Expression 
var query1 = from n in numbers 
                let squared = n * n 
                select squared; 
 
//Method Syntax 
var query2 = numbers.Select(n => new { squared = n * n }) 
                    .Select(n => n.squared); 
//Query Expression 
var query1 = from p in persons 
                let isTeenager = p.Age < 20 && p.Age > 12 
                where isTeenager 
                select new { p.FirstName, p.LastName }; 
 
//Method Syntax 
var query2 = persons.Select(p => new { isTeenAger = p.Age < 20 && p.Age > 12 }) 
                    .Where(p => p.isTeenager) 
                    .Select(p => new { p.FirstName, p.LastName }); 

یک مقدار منطقی  زیرا نتیجه عبارت، ایمکردهارسال  ()Whereرا به عنوان آرگومان به متد  letمقدار متغیر حاصل از عبارت ، باال پرس و جویدر 

 است.

 group-by عبارت

یا در آخر عبارت  selectو  fromتواند بین عبارت می کند. این عبارتمی را گروه بندیها مبا استفاده از مقدار یک کلید، آیت group-byعبارت 

 به شکل زیر است: group-byساختار ابتدایی یک عبارت  پرس و جو قرار گیرد.

group item by key into groupVar 

که کلید  را  byشود. سپس بعد از آن، کلمه کلیدی می و نام آیتمی که قصد گروه بندی آن را داریم شروع groupبا کلمه کلیدی  group-byعبارت 

ی هستند که دارای شهر یکسان هاییآیتم میتواند نام شهر باشد تا تمامی نویسیم. به عنوان مثال کلید گروه بندیمی کندمی بندی را مشخص گروه

 شود.می ( نوشتهgroupVar) گیردمی در آن قرارآیتم  جدیدی که با نام گروه intoدر یک گروه قرار گیرند. و در آخر کلمه کلیدی 

groupVar  دارای نوعSystem.Linq.IGrouping<TKey, TElement> کند که کلید گروه از نوع می باشد که مشخصمیTKey های مو آیت

مختلف قرار دهید. در زیر کالسی با های مخواهید تعدادی بازیکن را در تیمی فرض کنید شما، به عنوان مثال است. TElementگروه از نوع 

 تعریف شده است. Teamو  Name( با دو خاصیت 2-80)خطوط  Player نام 

1 using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
 
public class Player 
{ 
    public string Name { get; set; } 
   public string Team { get; set; } 
} 
 
public class Program 
{ 
    public static void Main() 
    { 
       List<Player> players = new List<Player> 
       { 
           new Player { Name = "Johnny", Team= "Red Team" }, 
           new Player { Name = "Ross", Team = "Blue Team" }, 
           new Player { Name = "Eric", Team = "Black Team" }, 
           new Player { Name = "Josh", Team = "White Team" }, 
           new Player { Name = "Mandy", Team = "Blue Team" }, 
           new Player { Name = "Flora", Team = "White Team" }, 
           new Player { Name = "Garry", Team = "Red Team" }, 
           new Player { Name = "Joseph", Team = "Blue Team"}, 
           new Player { Name = "Murray", Team = "Black Team"}, 
           new Player { Name = "Henry", Team = "Black Team"}, 
           new Player { Name = "Watson", Team = "Red Team"}, 
           new Player { Name = "Linda", Team = "White Team"} 
       }; 
 
       var groups = from p in players 
                    group p by p.Team into g                       
                    select new { GroupName = g.Key, Members = g }; 
 
       foreach (var g in groups) 
       { 
           Console.WriteLine("Members of {0}", g.GroupName); 
 
           foreach (var member in g.Members) 
           { 
               Console.WriteLine("---{0}", member.Name); 
           } 
       } 
    } 
} 

Members of Red Team 
---Johnny 
---Garry 
---Watson 
Members of Blue Team 
---Ross 
---Mandy 
---Joseph 
Members of Black Team 
---Eric 
---Murray 
---Henry 
Members of White Team 
---Josh 
---Flora 
---Linda 
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های را بر اساس نام تیم گروه بندی کنیم، به صورتی که بازیکنها کنیم. قصد داریم که بازیکنمی را ایجادها لیستی از بازیکن 82-80در خطوط 

های برای گروه بندی استفاده کرده است. بازیکن group-byاز بک عبارت  82-81مشابه در یک گروه قرار گیرند. عبارت پرس و جو در خطوط های متی

 گیرند.می کند قرارمی را پیاده سازی <IGrouping<string, Player مشابه در یک گروه که رابط  Teamر خاصیت با مقدا

 selectهم از نوع رشته خواهد بود. سپس در عبارت  Keyخاصیت  ایمکردهاز آنجاییکه ما از تیم که از نوع رشته است به عنوان کلید استفاده 

دهیم. می نسبت آنهارا ساخته و به ترتیب مقدار کلید و اعضای گروه را به  Membersو  GroupNameخاصیت  دو  ( یک نوع بی نام با 81)خط 

حلقه اول برای چرخش  داریم. foreachدو حلقه  برای چاپ مقادیر نیاز به  کندمی پرس و جو را اجرا foreachبا استفاده از حلقه  82-11خطوط 

و برای چاپ اعضای  GroupName. برای چاپ نام از مقدار خاصیت هاگروهو حلقه دوم برای چاپ اعضای  آنهانام مختلف و چاپ های در بین گروه

 کنیم.می استفاده Membersگروه از خاصیت 

 group-byخاتمه یک عبارت پرس و جو با استفاده از عبارت 

تواند با یک عبارت می ه خاطر داشته باشید که یک عبارت پرس و جوتواند در انتهای عبارت پرس و جو نیز قرار گیرد. بمی group-byعبارت 

select  یاgroup-by .کنید که در آن عبارت پرس وجو با یک عبارت می در زیر مثالی را مشاهده خاتمه پیدا کندgroup-by کند.می خاتمه پیدا 

var groups = from p in players 
             group p by p.Team; 
 
foreach (var g in groups) 
{ 
    Console.WriteLine("Members of {0}", g.Key); 
 
    foreach (var member in g) 
    { 
        Console.WriteLine("---{0}", member.Name); 
    } 
} 

، است <<IEnumerable<IGrouping<string, Player پرس و جوکند. نوع نتیجه می مشابه مثال قبلی تولیدای هعبارت پرس وجو باال نتیج

ابتدا با استفاده از ، foreachباشد. در داخل اولین حلقه می Playerبا کلیدی از نوع رشته و اشیاء ها از گروهای هبه این معنی که شامل مجموع

 ند.کمی گروه از نام متغیر گروه به عنوان منبع داده استفادهنویسیم. حلقه داخلی برای چاپ اعضای می نام گروه را در خروجی ،هر گروه Keyمقدار 

 بعد از آن قابل دسترسی نیست. ،group-byنکته قابل توجه این است که هر متغیر موقت قبل از عبارت 

 ()GroupByمتد 

است. مثال زیر به  <IEnumerable<Tشود که یک متد توسعه یافته از رابط می تبدیل ()GroupByبه یک فراخوانی متد  group-byهر عبارت 

 دهد که چگونه عبارت پرس وجو باال را با استفاده از شکل متدی بنویسید:می شما نشان

var groups = players.GroupBy(p => p.Team); 

ر و خروجی عبارت المبدا به . پارامتکندمی یک عبارت المبدا که دارای یک پارامتر و یک خروجی است را به عنوان پارامتر قبول ()GroupByمتد 

 توانید به شکل زیر نیز بنویسید:می باشند. عبارت پرس و جو مثال قبلی رامی ترتیب بیانگر یک عضو گروه و کلید گروه بندی
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var groups = players.GroupBy(p => p.Team) 
        .Select(g => new { GroupName = g.Key, Members = g }); 

 داده ای اتصال منابع

به طریقی  بایدای هالبته این منابع داد مختلف را با هم ترکیب کنید و به عنوان یک نتیجه نشان دهید.ای هبعضی مواقع قصد دارید که منابع داد

البته این منابع ، وصل کردمختلف را به یکدیگر ای هتوان منابع دادمی ()Joinیا متد  joinبا استفاده از عبارت ، LINQدر  با یکدیگر مرتبط باشند.

توان عملیات می ()Joinیا متد  joinبا استفاده از عبارت  را از لحاظ مساوی بودن مقایسه کرد. آنهاباید دارای خواصی باشند که بتوان ای هداد

inner joins ،group joins  وleft outer joins  را انجام داد. مفهومjoin  درLINQ  مشابه باjoin در زبان SQL گر باشد.می شما با  ا

بنابراین ، برای افراد تازه کار مشکل باشد LINQممکن است عمل اتصال در  این مفاهیم برای شما آشنا هستند.، آشنایی دارید SQLدر  joinمفهوم 

را در  (join)گیرید که چگونه عمل اتصال می در درس بعدی شما یاد کنم این مفهوم را به شکل بسیار ساده برای شما بیان کنم.می بنده تالش

LINQ .شود.می در آن ذخیرهها مؤلففرض کنید که یک جدول در بانک اطالعاتی موجود است که لیست تمامی  انجام دهید 

 ند.کمی  ذخیرهدر خود  ،کرده است تألیفی که آن را مؤلفمختلف با شماره های یک جدول دیگر در بانک اطالعاتی وجود دارد که مشخصات کتاب

رده ک تألیفو کتابی که  مؤلفاست که اطالعات هر  رکوردهاییدارای ، نتیجه پرس و جویی که باعث شود دو جدول فوق به یکدیگر متصل شود

 است را در خود دارد.

هر منبع باید  ،مختلفای هدو منبع داد برای اتصال باشد.، کره است تألیفو نام کتابی که  مؤلفتواند شامل نام می به عنوان مثال یک رکورد ترکیبی

شرط اصلی برای ترکیب دو رکورد این است که مقدار خاصیت  خاصیت منبع دیگر از لحاظ مساوی بودن مقایسه شود. دارای خاصیتی باشد که با

 آن دو رکورد با یکدیگر برابر باشد.

تواند می (هامؤلف)Auhtorsدر جدول  مؤلفهر  اضافه کرد. مؤلفشماره  فیلدی به نام (و کتاب مؤلف)توان در هر دو جدول می، در مثال باال

کند می که مشخص، باشد مؤلفتواند دارای یک شماره می (هاکتاب)Booksدر حالی که هر کتاب در جدول ، دارای یک شماره منحصر به فرد باشد

داخلی شامل  یدادهمنبع  خارجی وجود دارد. یدادهداخلی و یک منبع  یدادهیک منبع ، در هر عمل اتصال کرده است. تألیفکه چه کسی کتاب را 

 شود.می خارجی ترکیب یدادههایی است که با منبع رکورد

های سکنند. در درمی شود و یک رکورد جدید را ایجادمی خارجی ترکیب یدادهداخلی با یک رکورد نظیر خود را در منبع  یدادههر رکورد در منبع 

دهد که دو منبع داده را به یکدیگر متصل کنید و یک نتیجه می به شما این امکان را inner joins کنیم.می نوع عمل اتصال را بررسی 8بعدی 

داخلی که یک رکورد خارجی نظیر ندارند در نتیحه پرس و جو قرار  رکوردهای، inner joinدر طول عمل  مشابه یک جدول را بدست آورید.

است که یک مجموعه سلسله مراتبی از  join ،group joinنوع دیگر عمل  است. joinنوع  ترینآسانو ترین ساده inner join. گیرندنمی

دهد. به عنوان مثال تمامی می در یک گروه قرار ،دیگر ارتباط دارند یدادهرکوردهایی که با یک رکورد از منبع ، joinاین نوع  کند.می نتابج را تولید

 دهد.می خاص را در یک گروه قرار مؤلفک یهای کتاب
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 رکوردهایکند، با این تفاوت می یک نتیجه همانند جدول تولید inner joinاست. این نوع اتصال همانند  left outer join، نوع دیگر اتصال

بعدی توضیحات بیشتری در رابطه با انواع های سدر در گیرند.می خارجی که معادلی در منبع داده داخلی ندارند بازهم در نتیجه پرس و جو قرار

 شود.می اتصال داده

های سانجام دهید اما برای انجام این کار باید به درستی کال fromتوانید با استفاده از چندین عبارت می به این نکته توجه کنید که اتصاالت را

را در  مؤلف تألیفیهای از کتابای هداشته باشد که مجموع booksام تواند یک خاصیت به نمی مؤلف. به عنوان مثال کالس خود را طراحی کنید

برای این کار کافی است  ارتباطی وجود ندارد به کار برده شود.ها تواند به صورت موثری حتی وقتی در بین کالسمی Joinedعبارت  خود نگه دارد.

 تفاده کنیم.از آن اس joinدر هر دو کالس کلیدی را تعریف کنیم که در طول عمل 

 inner join انجام عمل - join عبارت

Inner joins گرداند. به این معنی اگر شما به نتیجه پرس و می عمل اتصال است. این نوع اتصال یک خروجی شبیه یک جدول برترین ساده

 Booksو  Authorsهای مدر پایگاه داده به نا جو نگاه کنید شبیه به یک جدولی خواهد بود که هر سلول از آن یک مقدار دارد. فرض کنید دو جدول

آن  مؤلفهمراه با شناسه ها نیز اطالعاتی در مورد کتاب Booksمختلف است. در جدول های مؤلفشامل اطالعاتی در مورد  Authorدارید. جدول 

 گرداند.می یک خروجی شبیه شکل زیر بر Inner joinsاتصال دو جدول با استفاده از  کتاب وجود دارد.

Book Author 

Little Blue Riding Hood John Smith 

Snow Black John Smith 

Hanzel and Brittle John Smith 

My Rubber Duckie Harry Gold 

He Who Doesn’t Know His Name Harry Gold 

The Three Little Piggy Banks Ronald Schwimmer 

 Harry مؤلف، سه کتاب John Smith مؤلفکنید می مربوط به خود داشته باشد. همانطور که در باال مشاهدهتواند چندین کتاب می مؤلفهر 

Gold  دو کتاب وRonald Schwimmer  اندکرده تألیفیک کتاب. 
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داخلی م آیت دهند. اولینمی تشکیلجدید را آیتم  خارجی ترکیب شده و سپس یک یدادهنظیر خود در منبع آیتم  داخلی با یدادهدر منبع آیتم  هر

 …و سومین، برای دومین دهد.می جدیدآیتم  شود و تشکیل یکمی ترکیب آنهاگردد و با می نظیر خود در منبع خارجیهای مبه دنبال تمامی آیت

دارای یک خاصیت یا عضو باشند که از باید آیتم  هر دو، با هم نظیر هستندآیتم  گیرد. برای تشخیص اینکه آیا دومی ل انجامداخلی هم همین عم

خارجی در نتیجه پرس و جو قرار  یدادهچهارم در منبع آیتم  بینیدمی کل باالییهمانطور که در ش لحاظ مساوی بودن با یکدیگر مقایسه شوند.

همین عمل در رابطه با  گیرد.نمیدر نتیجه قرار  ،داخلی نباشد یدادهخارجی که دارای عضو نظیر در منبع  یدادهدر منبع آیتم  نگرفته است. هر

تعریف  Bookو  Authorهای م. در این مثال دو کالس به نابه مثال زیر توجه کنید کند.می داخلی هم صدق یدادهموجود در منبع های مآیت

 .اندشده

class Author 
{ 
    public int AuthorId { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 
 
class Book 
{ 
    public int AuthorId { get; set; } 
    public string Title { get; set; } 
} 

های مهستند. این خاصیت برای تشخیص آیت AuthorIdکنید هر دو کالس دارای خاصیت مشابهی به نام می همانطور که در مثال باال مشاهده

الزم نیست با یکدیگر مساوی باشد اما باید هر دو خاصیت ها تشود. به این نکته توجه کنید که نام خاصیمی استفادهنظیر در طی عملیات اتصال 

 AuthorId. هر کتاب با استفاده از خاصیت اندایجاد شده Booksو  Authorاز هر دو کالس  اشیایییکسانی باشند. در کد زیر ای هدارای نوع داد

 کند.می اشاره مؤلفخود به یک 

class Program 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/join-clause-1001.jpg
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{ 
    public static void Main(string[] args) 
    { 
        Author[] authors = new Author[]  
        { 
            new Author() { AuthorId = 1, Name = "John Smith" }, 
            new Author() { AuthorId = 2, Name = "Harry Gold" }, 
            new Author() { AuthorId = 3, Name = "Ronald Schwimmer" }, 
            new Author() { AuthorId = 4, Name = "Jerry Mawler" } 
        }; 
 
        Book[] books = new Book[]  
        { 
            new Book() { AuthorId = 1, Title = "Little Blue Riding Hood" }, 
            new Book() { AuthorId = 3, Title = "The Three Little Piggy Banks" }, 
            new Book() { AuthorId = 1, Title = "Snow Black" }, 
            new Book() { AuthorId = 2, Title = "My Rubber Duckie" }, 
            new Book() { AuthorId = 2, Title = "He Who Doesn't Know His Name" }, 
            new Book() { AuthorId = 1, Title = "Hanzel and Brittle" } 
        }; 
 
        var result = from a in authors 
                     join b in books on a.AuthorId equals b.AuthorId 
                     select new { a.Name, b.Title }; 
 
        foreach (var r in result) 
        { 
            Console.WriteLine("{0} - {1}", r.Name, r.Title); 
        } 
    } 
} 

John Smith - Little Blue Riding Hood 
John Smith - Snow Black 
John Smith - Hanzel and Brittle 
Harry Gold - My Rubber Duckie 
Harry Gold - He Who Doesn't Know His Name 
Ronald Schwimmer - The Three Little Piggy Banks 

 Authorsخارجی که همان  یدادهرا از منبع  مؤلفشیء  استفاده شده است. عبارت پرس و جو ابتدا یک joinاز یک عبارت  22-28در خطوط 

کند در نهایت مقدار خاصیت می است انتخاب Booksداخلی که همان  یدادهکتاب را از منبع شیء  یک joinسپس در عبارت ، گیردمی است

AuthorId کند.می انتخاب شده را از لحاظ یکسان بودن با هم مقایسهشیء  از هر دو 

 را مقایسهشیء  فقط از لحاظ تساوی دو join. عبارت ده شده استبه جای عملگر == استفا equalبه این نکته توجه کنید که از کلمه کلیدی 

. بنابراین مایکروسافت برای یادآوری این نکته کلمه کلیدی استفاده کنید کلیدهایسه برای مقا  <یا  >تواند از عملگرهایی مانند نمی. شما کندمی

equals .را به وجود آورده است 

و عنوان کتاب را ترکیب کنید و در  مؤلفنام  selectتوانید با استفاده از عبارت می، برابر باشد مؤلف AuthorIdبا  کتاب AuthoIdاگر خاصیت 

 تعلق داشته باشد( در نتیجه پرس و جو قرار)که نظیر باشد  ییآنهاشود و با می مقایسهها مؤلفنتیجه پرس و جو قرار دهید. هر کتاب با تمامی 

داخلی وجود  یدادهگیرد زیرا دارای کتابی در منبع نمیدر نتیجه پرس وجو قرار  Jerry Mawlerی با نام مؤلفد که گیرد. به این نکته توجه کنیمی

مانند سایر عبارات در  joinگیرد. عبارت نمیدر نتیجه پرس وجو قرار  ،نظیری نداشته باشدآیتم  ندارد که با آن ترکیب شود. همچنین هر کتابی که

 تواند به شکل زیر نوشت:می جوی موجود در مثال باال را عبارت پرس و شود.می طی عملیات کامپایل به شکل متدی خود تبدیل
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var result = authors.Join(books, 
                author => author.AuthorId, 
                book => book.AuthorId, 
                (author, book) => new { author.Name, book.Title } 
                ); 

اولین پارامتر منبع داده داخلی که در اینجا  کند.می کند. این متد چهار پارامتر قبولمی را بازی inner joinنقش یک  ()Joinاین نسخه از متد 

Books ،از منبع داده آیتم  منبع داده حارجی همراه با کلیدی است که هرهای مالمبدا که شامل همه آیتباشد. دومین پارامتر یک عبارت می است

. سومین به عنوان کلید به کار رفته است( AuthorIdشود )در این مثال می نظیر خود در منبع داده داخلی ترکیبآیتم  خارجی بر اساس آن با

د. و باشمی شود،می منبع داده داخلی همراه با کلیدی که با کلید منبع داده خارجی مقایسههای مپارامتر هم یک عبارت المبدا که شامل همه آیت

داخلی که دارای کلیدهای یکسانی هستند و آیتم  خارجی و دیگریآیتم  ه عبارت المبدایی با دو پارامتر است، یکیکدر نهایت چهارمین پارامتر، 

 باشد.میآیتم  نتیجه نهایی از ترکیب این دو

 Group Join انجام یک عمل - Join عبارت

داخلی را با  یدادهعناصری از منبع  group joinرا انجام دهید. یک اتصال  group joinتوانید یک اتصال می شما joinبا استفاده از عبارت 

 John Smith یوسیلهنوشته شده به های کتاب یههم، به عنوان مثال کند.می خارجی را گروه بندی یدادهدر منبع  آنهااستفاده از عنصر نظیر 

گانه قرار Harry Goldنوشته شده توسط های همچنین تمامی کتاب، شوندمی گروه بندی  groupشکل زیر یک عمل  گیرند.می در یک گروه جدا

join دهد.می نشان 

 

خارجی هستند تشکیل یک  یدادهداخلی که دارای کلیدی مشترک هستند و دارای یک عنصر نظیر در منبع  یدادهعناصر موجود در منبع  یهمه

هست. هرکدام بیانگر گروهی برای یک ها کلکسیونی از گروه group joinیک اتصال  ینتیجه، کنیدمی دهند. همانطور که مشاهدهمی گروه را

 باشند.می کلید خاص

را در گروهی جداگانه قرار داد. در این صورت نتیجه عمل پرس  مؤلفهر های توان کتابمی .کتاب باشد مؤلفتواند می تصالکلید ا، به عنوان مثال

ع صری که در منبعنباشد. هر عنصر خارجی ) می خاص مؤلفنوشته شده توسط یک های است که هر گروه شامل کتاب هاگروهو جو کلکسیونی از 

ه ب شود.می دهد و همچنان در لیست نتایج ظاهرمی داخلی ندارد تشکیل یک گروه خالی را یدادهصری نظیر در منبع ( که عنخارجی است  یداده

 کنیم.می تعریف Bookو  Authorهای ممثال زیر دقت کنید. دو کالس به نا

class Author 
{ 
    public int AuthorId { get; set; } 
    public string Name { get; set; } 
} 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/04/join-clause-group-1001.jpg
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class Book 
{ 
    public int AuthorId { get; set; } 
    public string Title { get; set; } 
} 

 کند.می استفاده group joinعبارت پرس و جوی موجود در مثال زیر از اتصال 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Author[] authors = new Author[]  
{ 
    new Author() { AuthorId = 1, Name = "John Smith" }, 
    new Author() { AuthorId = 2, Name = "Harry Gold" }, 
    new Author() { AuthorId = 3, Name = "Ronald Schwimmer" }, 
    new Author() { AuthorId = 4, Name = "Jerry Mawler" } 
}; 
   
Book[] books = new Book[]  
{ 
    new Book() { AuthorId = 1, Title = "Little Blue Riding Hood" }, 
    new Book() { AuthorId = 3, Title = "The Three Little Piggy Banks" }, 
    new Book() { AuthorId = 1, Title = "Snow Black" }, 
    new Book() { AuthorId = 2, Title = "My Rubber Duckie" }, 
    new Book() { AuthorId = 2, Title = "He Who Doesn't Know His Name" }, 
    new Book() { AuthorId = 1, Title = "Hanzel and Brittle" } 
}; 
    
var result = from a in authors 
            join b in books on a.AuthorId equals b.AuthorId into booksByAuthor 
            select new { Author = a.Name, Books = booksByAuthor }; 
   
foreach (var r in result) 
{ 
    Console.WriteLine("Books written by {0}:", r.Author); 
   
    foreach (var b in r.Books) 
    { 
        Console.WriteLine("---{0}", b.Title); 
    } 
} 

Books written by John Smith: 
---Little Blue Riding Hood 
---Snow Black 
---Hanzel and Brittle 
Books written by Harry Gold: 
---My Rubber Duckie 
---He Who Doesn't Know His Name 
Books written by Ronald Schwimmer: 
---The Three Little Piggy Banks 
Books written by Jerry Mawler: 

خاصیت  یوسیلهبه  authors یدادهدر منبع  مؤلفرا به یک  books یدادهتوجه کنید. این عبارت یک کتاب از منبع  20در خط  joinبه عبارت 

AuthorId کند. کلمه کلیدی می متصلinto کند که عمل اتصال از نوع می گیرد مشخصمی که بعد از آن متغیر گروه بندی قرارgroup join 

داخلی قرار دارند( که با کلید عناصر متناظر خارجی خود برابر باشند با یکدیگر  یدادهعناصری که در منبع داخلی )  عنصرهایتمامی  کلید باشد.می

متعلق به آن است را های و گروه کتاب مؤلفنتیجه را که شامل نام  28در خط  selectعبارت  دهند.می شوند و تشکیل یک گروه جدیدمی ترکیب

نتایج عبارت  88تا  28تو در خطوط  در تو foreach یحلقه .کتاب استهای عبارت پرس و جو کلکسیونی از گروه ینتیجه دهد.می در خروجی قرار
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نوشته شده های در داخل حلقه داخلی تمامی کتاب شود.می نمایش داده مؤلفنام  foreachولین حلقه در داخل ا دهد.می پرس و جو را نشان

 شود.می نمایش داده ،قرار دارند Books  که در خاصیت مؤلفتوسط 

خروجی  همانطور که در دهد.می را در خود قراراند گروه بندی شده مؤلفرا که به تفکیک ها کلکسیونی از کتاب ،به یاد داشته باشید که این خاصیت

 شود.نمی. بنابراین هیچ کتابی نمایش داده خالی است Booksخاصیت  ،در نتیجه ،هیچ کتابی ننوشته است Jerry Mawlerکنید می مشاهده

 باشد:می باشد. معادل متدی مثال باال به صورت زیرمی group joinمعادل متدی عبارت  ()GroupJoinمتد 

var result = authors.GroupJoin(books, 
                               author => author.AuthorId, 
                               book => book.AuthorId, 
                               (author, booksByAuthor) =>  
                                   new { Author = author.Name, Books = booksByAuthor }); 

پارامتر دوم یک نماینده است که  خارجی متصل کنیم. یدادهداخلی است که ما قصد داریم آن را منبع  یدادهاولین پارامتر مشخص کننده منبع 

ی پارامتر چهارم برای ایجاد شکل خروج کند. سومین پارامتر کلید داخلی ومی قبول ،یک عبارت المبدا را برای تشخیص کلید خارجی برای عمل الحاق

 باشد.می برای هر گروه

 Left Outer Join انجام یک عمل - Join عبارت

این نوع اتصال نیز یک  inner joinهمانند عمل  انجام دهید. left outer joinتوانید یک اتصال از نوع می شما joinبا استفاده از عبارت 

به عنوان مثال اگر یک  کند.می دیگر نداشته باشد را حذف یدادهعنصری که معادلی در منبع  inner joinعمل . گرداندمی خروجی مسطح بر

دیگر  یدادهعناصری که در منبع  left outer joinشود. در عمل نمیعبارت پرس و جو نمایش داده  ینتیجهدر ، کتابی ننوشته باشد مؤلف

 امکان پذیر است. ()DefaultIfEmptyمی گیرند. این عمل با استفاده از متد می س و جو قرارمعادلی نداشته باشند باز هم در نتیجه پر

 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/04/join-clause-left-outer-1001.jpg
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 کند.می استفاده left outer joinکنید که از عمل می در زیر مثالی را مشاهده

Author[] authors = new Author[]                                                         
{                                                                                       
    new Author() { AuthorId = 1, Name = "John Smith" },                                 
    new Author() { AuthorId = 2, Name = "Harry Gold" },                                 
    new Author() { AuthorId = 3, Name = "Ronald Schwimmer" },                           
    new Author() { AuthorId = 4, Name = "Jerry Mawler" }                                
};                                                                                     
                                                                                         
 Book[] books = new Book[]                                                               
{                                                                                       
     new Book() { AuthorId = 1, Title = "Little Blue Riding Hood" },                     
     new Book() { AuthorId = 3, Title = "The Three Little Piggy Banks" },                
     new Book() { AuthorId = 1, Title = "Snow Black" },                                  
     new Book() { AuthorId = 2, Title = "My Rubber Duckie" },                            
     new Book() { AuthorId = 2, Title = "He Who Doesn't Know His Name" },                
     new Book() { AuthorId = 1, Title = "Hanzel and Brittle" }                           
 };                                                                                      
                                                                                         
 var result = from a in authors                                                           
              join b in books on a.AuthorId equals b.AuthorId into booksByAuthors         
              from x in booksByAuthors.DefaultIfEmpty(new Book {AuthorId=0,Title="None"}) 
              select new { Author = a.Name, x.Title };                                    
                                                                                         
 Console.WriteLine("{0, -20} {1}", "Author", "Book");                                    
 foreach (var r in result)                                                               
 {                                                                                       
     Console.WriteLine("{0, -20} {1}", r.Author, r.Title);                               
 } 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

متصل   group joinابتدا الزم است که دو منبع داده را با استفاده از ، joinبا استفاده از عبارت  left outer joinبرای انجام یک عمل 

برای گروهی که عنصری  ()DefaultIfEmptyحاصل یک پرس و جوی دیگر را انجام دهید. با استفاده از متد  ینتیجهنمایید. سپس بر روی 

 group joinبا استفاده از عمل  00تا  82کنیم. دو خط ابتدای عبارت پرس و جوی موجود در خطوط می مشخصفرض پیش یک مقدار، ندارد

کند. خط بعدی پرس و جوی دیگری برای می دارای مقدار برابری است را با هم ترکیب آنها AuthorIdکه خاصیت  هاییکتابو ها مؤلفتمامی 

 یک مقدار ()DefaultIfEmptyدهد(. با استفاده از می عمل ترکیب را انجام) دهدمی جو به عنوان منبع داده انجام اولین پرس و ینتیجهروی 

یک آرگومان که نوعی برابر هر کدام از اعضای گروه  ()DefaultIfEmptyکنیم. متد یم را برای گروهی که هیچ عنصری ندارد مشخصفرض پیش

را ساخته و به  Bookباشد بنابراین یک نمونه از کالس می Bookپذیرد. از آنجایی که هر گروه در عبارت پرس و جوی ما دارای نوعی برابر می را دارد

 دهیم.می آن مقدار پیشفرضی راهای خاصیت

استفاده  inner joinاگر از عمل  ندارد. books یدادههیچ کتابی در منبع  1با شماره برابر  Jerry Mawlerموجودر های اساس منبع دادهبر  

پرس  ینتیجهدر  مؤلفاین  ایمکردهاستفاده  left outer joinاما از آنجاییکه ما از عمل  و گیرد.نمیدر نتیجه پرس و جو قرار  مؤلفکنید این 

 شود.می به عنوان کتاب او نمایش داده ،ایدگیرد. و مقدار پیشفرضی را که تعیین نمودهمی و جو قرار

LINQ to XML 

های سیا دیگر کال XmlReaderقبلی از های سگذارد. در درمی در اختیار ما XMLدات نت چندین تکنیک برای دسترسی و دستکاری یک فایل 

XML DOM  مانندXmlDocument ،XmlElement و ،XmlComment  پرس و جوی  هایزباناستفاده کردید. همچنین با استفاده ازXML  از جمله
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XPath  وXQuery توانستید عناصر خاصی از سند XML  سر و کار دارید که هیچ چیزی  یهایزبانرا انتخاب نمایید. حال مشکل اینجاست که شما با

توانید از می شما LINQ to XMLشود. با استفاده از می وارد عمل LINQ to XMLدهند. اینجاست که نمیار در اختیار شما قرشارپ سی برای کار با

 XMLرا بررسی کنیم. یک سند  LINQ To XMLمثال ساده از اجازه دهید که یک . استفاده کنید XMLبرای دستکاری و ایجاد اسناد  LINQعملگرهای 

 با مقادیر زیر ایجاد کنید.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
 
<Persons> 
  <Person name="John Smith"> 
    <Age>30</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Mike Folley"> 
    <Age>25</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Lisa Carter"> 
    <Age>22</Age> 
    <Gender>Female</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Jerry Frost"> 
    <Age>27</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
  <Person name="Adam Wong"> 
    <Age>35</Age> 
    <Gender>Male</Gender> 
  </Person> 
</Persons> 

کلیک راست  Solution Explorerبگذارید. بر روی  LinqToXmlPracticeویژوال استودیو را باز کرده و یک برنامه کنسول ایجاد و نام آن را 

تغییر  sample.xmlرا انتخاب و نام آن را به  Xml file را انتخاب کنید. از لیست ظاهر شده گزینه  New itemکرده و از منوی باز شده گزینه 

 ید. محتویات فایل ایجاد شده را پاک و مقادیر باال را در آن کپی کنید.ده

است. این عنصر  Personsشامل یک عنصر ریشه به نام  XMLکار کنیم. فایل  آنهاخواهیم با می ی است که XMLشامل عناصر  sample.xmlفایل 

( و جنسیت Age(، سن )nameدارای خواصی مانند نام ) Personباشد. هر عنصر می Personبه نوبه خود دارای چندین عنصر فرزند به نام 

(Gender) خواهیم با استفاده از می باشد. االنمیLINQ  نام هر شخص به دست بیاوریم. به محیط کدنویسی رفته و فضای نام زیر را به بخش

 فضاهای نامی اضافه کنید:

using System.Xml.Linq; 

 هم کد زیر را بنویسید: ()Mainدر داخل متد 

XDocument doc = XDocument.Load(@"..\..\sample.xml"); 
 
var names = from d in doc.Root.Elements("Person") 
            select d.Attribute("name").Value; 
 
Console.WriteLine("Names of every person from the XML file."); 
 
foreach (var name in names) 
{ 
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    Console.WriteLine("{0}", name); 
} 

Names of every person from the XML file. 
John Smith 
Mike Folley 
Lisa Carter 
Jerry Frost 
Adam Wong 

 کار کنید. XMLتوانید با اسناد می چقدر راحت LINQ to XMLکنید که با استفاده از می قبلی آمده است. مشاهدههای ستوضیح کامل کدها در در

 LINQ to XML با استفاده از XML ایجاد یک سند

 System.Xml.Linqکه در فضای نامی  هاییکالسکنیم از می کار کرده باشید به شما پیشنهاد XMLبرای ایجاد اسناد  XML DOMهای ساگر با کال

استفاده از کالس  XMLروش برای بارگذاری یک سند ترین کنند. ابتداییمی احت تررا بسیار ر XMLاستفاده کنید که کار با عناصر  ،قرار دارند

XmlDocument باشد که در فضای نامی میSystem.Xml :قرار دارد 

XmlDocument doc = XmlDocument.Load("myXmlFile.xml"); 

 نیز استفاده کرد: XDocumentتوان از کالس جدیدتری با نام می به جای کالس باال

XDocument doc = XDocument.Load("myXmlFile.xml"); 

ای هاست. با ساختار وظیفای هدهد؟ جواب ساختار وظیفمی نسبت به نسخه قدیمی تر است چه کاری انجام تریکوتاهاین کالس جدید که دارای نام 

هر کاری که دوست  XDocumentکالس های یبا استفاده از سربارگذار  توانیدمی شما را یک به یک تعریف کنید. XML DOMالزم نیست که عناصر 

 System.Xmlموجود در فضای نام  XML DOMقدیمی های سدارید انجام دهید. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید. با استفاده از کال

 کنیم:می ساده ایجاد XMLیک فایل 

//A new XML Document 
XmlDocument doc = new XmlDocument(); 
 
//Xml Declaration 
XmlDeclaration declaration = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"); 
//Attach declaration to the document 
doc.AppendChild(declaration); 
 
//Create a comment 
XmlComment comment = doc.CreateComment("This is a comment"); 
//Attach comment to the document 
doc.AppendChild(comment); 
 
//Create root element 
XmlElement root = doc.CreateElement("Persons"); 
//Attach the root node to the document 
doc.AppendChild(root); 
 
//Create a Person child element 
XmlElement person1 = doc.CreateElement("Person"); 
//Add an attribute name with value John Smith 
person1.SetAttribute("name", "John Smith"); 
//Crate Age element  
XmlElement person1Age = doc.CreateElement("Age"); 
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person1Age.InnerText = "30"; 
//Create Gender element 
XmlElement person1Gender = doc.CreateElement("Gender"); 
person1Gender.InnerText = "Male"; 
 
//Attach Age and Gender element to the Person element 
person1.AppendChild(person1Age); 
person1.AppendChild(person1Gender); 
 
//Attach Person child element to the root Persons element 
doc.DocumentElement.AppendChild(person1); 
 
//Create another Person child element 
XmlElement person2 = doc.CreateElement("Person"); 
//Add attribute name with value Mike Folley 
person2.SetAttribute("name", "Mike Folley"); 
//Crate Age element  
XmlElement person2Age = doc.CreateElement("Age"); 
person2Age.InnerText = "25"; 
//Create Gender element 
XmlElement person2Gender = doc.CreateElement("Gender"); 
person2Gender.InnerText = "Male"; 
 
//Attach Age and Gender element to the Person element 
person2.AppendChild(person2Age); 
person2.AppendChild(person2Gender); 
 
//Attach second Person child element to the root Persons element 
doc.DocumentElement.AppendChild(person2); 
 
//Save the constructed XML into an XML file 
doc.Save(@"C:\sample1.xml"); 

 آورد:می زیر را به وجود XMLکد باال، فایل 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 
<!--This is a comment--> 
<Persons> 
   <Person name="John Smith"> 
      <Age>30</Age> 
      <Gender>Male</Gender> 
   </Person> 
   <Person name="Mike Folley"> 
      <Age>25</Age> 
      <Gender>Male</Gender> 
   </Person> 
</Persons> 

 کنیم:می ایجاد LINQ to XMLجدید های سرا با استفاده از کال XMLحال همین فایل 

XDocument doc = new XDocument( 
    new XDeclaration("1.0", "utf-8", "yes"), 
    new XComment("This is a comment"), 
    new XElement("Persons", 
        new XElement("Person", new XAttribute("name", "John Smith"), 
            new XElement("Age", new XText("30")), 
            new XElement("Gender", new XText("Male"))), 
        new XElement("Person", new XAttribute("name", "Mike Folley"), 
            new XElement("Age", new XText("25")), 
            new XElement("Gender", new XText("Male"))))); 
 
doc.Save(@"C:\sample2.xml"); 
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الزم است که شما تک تک عناصر را تعریف کنید.  XMLبرای ایجاد یک سند  XML DOMهای سکنید، هنگام استفاده از کالمی همانطور که مشاهده

به ساختار  XML. این روش ایجاد سند کنیدمی هر قسمت از سند را در داخل سازنده هر کالس ایجاد LINQ to XMLهای ساما با استفاده از کال

که قرار است  ،باشدمی کند که همان عناصر فرزند یا مقادیریمی قبول ییآرگومانها LINQ to XMLمعروف است. هر سربارگذاری کالس ای هوظیف

 به صورت زیراست: XElementسازنده کالس های یبه عنوان مثال یکی از سربارگذار  به عنصر اختصاص داده شوند.

XElement(XName name, params object[] content) 

شود. دومین می تبدیل XNameشود و به صورت خودکار به یک نمونه می به سازنده ارسالاولین آرگومان نام عنصر است که در قالب یک رشته 

را به عنصر  XElementو یا  XText ،XAttributeدهد که هر تعداد از انواع مختلف شئ مانند می پارامتر هم کمی خاص است چون به شما اجازه

کند که هر دو می قبول XTextو  XCommentفقط یک آرگومان مانند  LINQ to XMLارسال کنید. کالس دیگر  XElementعنصر جاری   فرزند از

که هر کدام برای ساخت  LINQ to XMLهای سدر جدول زیر برخی از کال دهند.می تحویل ،که نماینده یک متن است راای هومان رشتگیک آر 

 :اندذکر شده ،روندمی مختلف یک سند به کارهای بخش

 کالس توضیح

 XML XDocumentنماینده یک سند 

 XML XDeclarationنماینده یک تعریف در 

 XML XElementنماینده یک عنصر در 

 XML XAttributeنماینده صفت یک عنصر در 

 XComment نماینده یک توضیح

 XML XTextنماینده متن داخلی یک عنصر 

 توانید از کد زیر استفاده نمایید:می ایجاد کنید John Smithو صفت و مقدار  Personبه عنوان مثال اگر بخواهید یک عنصر با نام 

var personElement = new XElement("Person", new XAttribute("name", "John Smith")); 

 د:اضافه کر XElement ن به راحتی یک آرگومان به سازندهتوامی برای اضافه کردن یک عنصر فرزند به عنصر فوق هم

var personElement = new XElement("Person", new XAttribute("name", "John Smith"), 
                        new XElement("Age", new XText("30"))); 

 تعیین XTextمتن داخلی آن را با استفاده از کالس  ،با استفاده از آرگومان بعدی در سازنده )سن( است که Ageعنصر فرزند دارای خصوصیت 

 2باشد. در آخر مثال می XMLرفتگی عناصر  باشد که شبیه به تومی دارای تورفتگی XElementکنید که هر آرگومان می مشاهده 2کنیم. در مثال می

را در حافظه ذخیره کنید. این متد یک رشته را به عنوان  XMLساختار  ،دهدمی که به شما اجازه ایمکردهرا فراخوانی  ()XDocument.Saveمتد 
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 (overwritteنرا بازنویسی )آ ،باشد. اگر فایل وجود نداشته باشد آن را ایجاد و اگر وجود داشته باشدمی کند که همان مسیر فایلمی آرگومان قبول

 استفاده کردیم. XMLبرای ذخیره فایل  آنهااز که ما از یکی  ،باشدمی دیگری همهای یکند. این متد دارای سربارگذار می

LINQ To SQL چیست؟ 

LINQ to SQL با استفاده از  دهد.شارپ میسی را مانند اشیاء درها ابزاری قدرتمند است که به برنامه نویسان اجازه دسترسی به دیتابیسLINQ 

to SQL قادر خواهید بود به جای یادگیری SQL از عملگرهای پرس جوی LINQ و متدهای آن استفاده کنید. LINQ to SQL دارای یک API 

که این دستورات ، شوندمی تبدیل SQLبه دستورات  API متدهایهای یو فراخوان LINQ جوهایباشد. پرس و می برای ایجاد و دستکاری دیتابیس

بسیار پیشرفته برای دسترسی های یکی از روش LINQ to SQL .شوندمی اجرا، برای ایجاد تغییرات یا دریافت پرس و جوها از بانک اطالعاتی

 . باشدنت میدات وشارپ سی به بانک اطالعاتی توسط

کنید. دیتابیسی می به عنوان دیتابیس استفاده SQL Server فقط زمانی قابل اجرا است که شما از LINQ to SQL به این نکته توجه کنید که

 آن را از لینک زیر دانلود کنید: توانیدمیو  باشدمی Northwind استفاده قرار بگیرد دیتابیسکه قرار است در این آموزش مورد 

http://www.w3-farsi.com/?p=15664 

 دسترسی داشته باشید. دیتابیس mdf. را در اختیار دارید الزم است به یک فایل دیتابیس با پسوند Visual C# Express اگر نسخه آزاد

Northwind  صورتی که درست نصب شده باشد در مسیردر C:\SQL Server 2000 Sample Databases  قرار دارد. برای قابل مشاهده

 Hide“ کلیک و تیک View بر روی سربرگ دوم آن یعنی Folder Optionsرفته و از گزینه  Control Panel کردن پسوند فایل دیتابیس به

extensions for known file types”  رداشته و دکمهرا ب OK دیتابیسی که درهای لرا کلیک نمایید. فای SQL شوند از جملهمی ساخته 

Northwind دارای پسوند .mdf هستند .SQL Server Express 2008 دیتابیس دارد که در های لبرای ذخیره فایفرض پیش یک پوشه

باشد. از آنجاییکه یک نسخه از دیتابیس می C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data مسیر

Northwind.mdf های سبه ایجاد آن نیست. ویژوال استودیو دارای ابزارهای قدرتمندی برای تولید کال، نیازی در این مسیر قرار داردLINQ to 

SQL با استفاده از Object Relational Designer کنیدتوانید به راحتی با ماوس جداول را در این محیط کشیده و رها می باشد. شمامی 

(drag and drop) الزم برای مرتبط کردن جداول و سطرهای هر جدول خاص و دیتابیس را تولید های ستا ویژوال استودیو به طور خودکار کال

این  در . باشدمی شامل محتوای جدول مورد نظرها ستون این، کنید که جداول از تعدادی ستون یا فیلد تشکیل شده استمی کند. مشاهده

 : دهند. به شکل زیر توجه کنیدمی شوند که ارتباط بین جداول را نشانمی هم دیده هاییفلشمحیط 
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استودیو به طور داریم. ویژوال  Employees عنوان مثال ما یک جدول به نام به . دهدمی هر جدول را به شما نشان سطرهایکالس ایجاد شده 

باشد. یک می کند که نماینده هر سطر یا رکورد جدول مذکورمی ایجاد Employee آورد و یک شئ با ناممی خودکار نام جدول را به شکل مفرد در

 دایجا LINQ to SQL برای هر جدول موجود در محیط System.Data.Linqواقع در فضای نامی  <Table<TEntityکالس متناظر از نوع 

 وقتی که دو جدول مثل هم در یک کالس داشته باشید. به عنوان مثال جدول ،باشدمی نظیر به نظیرشیء  ساخت یکی TEntity کار .شودمی

Employees  دارای کالس متناظرTable<Employee> یک نمونه از شیء  این ،موجود رکوردهایو ها ستون باشد. برای جلوگیری از خطا درمی

 .سازدمیرا  ظرجدول مورد ن

Table<TEntity>  رابطIQueryable<TEntity> از فضای نام System.Linq کند. وقتی یک عملیات پرس و جوی می را پیاده سازیLINQ 

 LINQ to SQLهای سنتایج به صورت خودکار در کال، آوردمی و نتایجی از یک دیتابیس را بدست کندمی یک شیء از این رابط را پیاده سازی

 ال استدیو باید ارتباط بین دو جدولوبرای اینکه بتوانید از کلید داخلی و خارجی در این محیط استفاده کنید ابتدا در محیط ویژ .شوندمی ذخیره

اط دادن بدو جدول انجام شود. با ارت مشترک بهتر است ارتباط از طریق کلید اصلی هر فیلدهایمشترک ایجاد کنید برای ایجاد  فیلدهایرا از طریق 

 .توانید از طریق کلید خارجی به محتویات جدول ارتباط داده شده دسترسی پیدا کنیدمی دو جدول از طریق فیلدهای مشترک

 کلید اصلی جدول CompanyID .دارند CompanyID هر دو فیلدی به نام Companies و Employeesهای مبه عنوان مثال، دو جدول با نا

Companies جدول بوده ولی در Employees یک کلید خارجی است که به CompanyID در جدول Companies وقتی که ویژوال  .اشاره دارد

ی ادار Employee از جدول Employee دهد، کالسمی را نیز از طریق کلید خارجی مورد بررسی قرار آنهاسازد ارتباط می جداول کالس را   استدیو

نیاز داشته باشیم از  Employee باشد، به همین دلیل با فلش به هم مرتبط هستند، زمانیکه به اطالعات جدولمی Order یک ارتباط با جدول

 . دسترسی خواهیم داشت Employee کلید خارجی( به اطالعات جدول) مشابهطریق ستون 
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LINQ to SQL کالس DataContext را که از System.Data.Linq.DataContext کند. این کالس مسئول می ایجادکند، می ارث بری

نیز باید اعمال گردد این تغییرات باید به  LINQ to SQL این تغییر در کالس، به ازای هرگونه تغییر در جداول. اتصال برنامه و دیتابیس است

 .صورتی ایجاد شود که جداول تغییر یافته جایگزین جداول قبلی شوند

 دیتابیسنام  <Database> کند که در آنمی ایجاد Database> DataContext> در قالب DataContext ویژوال استودیو به طور خودکار یک

شود. می با خواص مربوط به هر جدول ایجاد NorthwindDataContextیک  Northwind باشد. به عنوان مثال هنگام استفاده از دیتابیسمی

یک  NorthwindDataContext باشند، هستند. به عنوان مثال کالسمی هر جدولاز اشیاء که نماینده سطرهای ای هاین خواص شامل مجموع

باشد. می باشد که نماینده سطرهای جدولمی از اشیاءای هست، دارد. این خاصیت مجموعا Employeesکه مربوط به جدول  Employees خاصیت

 .دهیممی را آموزش LINQ to SQL ولوژیدر درس بعد با یک مثال نحوه ارتباط با دیتابیس را با استفاده از تکن

  LINQ to SQL پرس و جو در دیتابیس با استفاده از

 LINQ to SQL هایکالساجازه پرس و جوی یک رکورد از یک جدول خاص با استفاده از  شمایک برنامه ویندوزی ایجاد کنیم که به  خواهیممی

در  آنهارا تولید و از  LINQ to SQL هایکالس Object Relational Designer که چگونه با استفاده از محیط آموزیدمی. شما دهدمیرا 

  .کدنویسی استفاده کنید

 ایجاد دیتابیس و جدول

ا این منظور ابتد . برایکنیممیقبل از شروع این آموزش، ابتدا یک دیتابیس با یک جدول ایجاد کرده و سپس چندین داده را در داخل جدول وارد 

بروید. بعد از باز شدن این   Views > Server Explorer . برای نمایش این پنجره به مسیرکنیممیرا ظاهر  Server Explorer یپنجره

 : کلیک کنید Connect to database پنجره بر روی آیکن

 

یک دیتابیس را وارد کنید. چون قرار است یک دیتابیس جدید ایجاد  نام یا مسیر خواهدمیکه از شما  شودمیسپس پنجره ای به صورت زیر باز 

 : کنیممیکلیک  OK کنیم، یک نام برای دیتابیس انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه
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ن را آ خواهیدمیکه این دیتابیس از قبل وجود ندارد، آیا  گویدمیکه به شما  آیدمیپیغامی به صورت زیر به نمایش در  OK با کلیک بر روی دکمه

 : شودمیاست ایجاد  sample دیتابیس ما که در اینجا نام آن Yes ایجاد کنید؟ که با زدن بر روی دکمه

 

 فشاریممیرا  Add New Table راست کلیک کرده و گزینه Tabelsآن به نام  هایپوشهبعد از ایجاد دیتابیس مانند شکل زیر بر روی یکی از زیر 

: 
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(، نام 7جدول را انتخاب کرده ) هایستونکه شما در این صفحه نام  آیدمیبا کلیک بر روی گزینه مذکور صفحه ای به صورت زیر به نمایش در 

 : کلیک کنید Update ( و سپس بر روی دکمه0تغییر داده ) Personsجدول را به 
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پیغامی مبنی بر موفقیت آمیز  Update Database که بعد از زدن دکمه شودمیپنجره ای به صورت زیر ظاهر  Update با کلیک بر روی دکمه

 : شودمیبود ایجاد جدول به شما نمایش داده 
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 اضافه شده است Sample به دیتابیس Persons که یک جدول به نام کنیدمینگاه کنید مشاهده  Server Explorer حال اگر به پنجره

: 

 

 ، به صورت زیر بر روی نام جدول راست کلیک و سپس بر روی گزینهرسدمیبه جدول مذکور  هادادهبه اضافه کردن بعد از ایجاد جدول نوبت 

Show Table Data  کنیدکلیک : 

 

 : مورد نظرتان را وارد کنید هایدادهمربوطه  هایستونو در نهایت در زیر 
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 LINQ to SQL یهاکالسایجاد 

به   LINQ to SQL بگذارید. وقتی که پروژه ایجاد شد، الزم است که یک فایل LinqToSqlDemo کرده و نام آن رایک برنامه ویندوزی ایجاد 

 را بفشارید. سپس از صفحه باز شده گزینه New Item و سپس Add آن اضافه کنیم. به صورت زیر بر روی نام پروژه راست کلیک کرده و گزینه

LINQ to SQL Classes  نام آن رارا انتخاب و Sample گذاشته و بر روی دکمه Add کلیک کنید. 
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 .شودمیظاهر  Object Relational Designer کلیک کنید محیط Add وقتی که بر روی دکمه

 

را با استفاده از یک  هاکالس خواهیممی. اما از آن جاییکه ما باشدمی آنهاو ارتباط بین  هاکالسشامل ابزارهایی برای ایجاد  ToolBox اکنون

 با پسوند Database Markup Language یا DBML . یک فایلکنیمنمیاز این ابزارها استفاده  فعال  جدول موجود در دیتابیس ایجاد کنیم، 
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.dbml در Solution Explorer  آن نمایش زیر مجموعه  هایفایل. بر روی فلش کنار این فایل کلیک کرده تا شودمیایجاد و نمایش داده

 :برای شما نمایش داده شود Object Relational Desinger دوبار کلیک کرده تا DBML داده شوند. بر روی فایل با پسوند

 

این  هایپوشهاضافه نماییم. بر روی فلش کنار آن کلیک کرده تا زیر  Server Explorer یپنجرهرا به  Sample دیتایبس خواهیممیحال 

است که لیست تمامی جداول دیتایبس در آن قرار دارد. حال که تمامی جداول نمایش  Tables هاپوشهدیتابیس نمایش داده شوند، یکی از این 

در این درس ما  (.Drag & Drop) بکشیمبا ماوس  Object Relational Designer داده شدند، الزم است که جداول دلخواه را به محیط

 . کشیممیرا به این محیط  Persons جدول
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 یپوشهر مبنی بر اینکه فایل دیتابیس د شودمیپیغامی به شما نمایش داده  Object Relational Designer با کشیدن جدول به محیط

 . لیک کنیدک Yes یدکمهبه پوشه پروژه انتقال داده شود؟ بر روی  (کپی)، آیا مایل هستید که یکی نسخه شما وجود ندارد یپروژه

 

 شودمییک کالس همنام اما به صورت مفرد ایجاد  (Personsدر اینجا  مثال  ، به ازای هر جدول کشیده شده به محیط )  Yes یدکمهبعد از زدن 

( و به ازای هر فیلد در جدول کشیده شده، یک خاصیت هم نام و با نوع سازگار در آن ایجاد شود میتبدیل  Person به Persons نام مثال  )

همین است  LINQ to SQL ه در موردتنک ترینمهم(. در کل باشد می string در دات نت nvarchar)به عنوان مثال نوع سازگار با  شودمی

  .شودمیکالس تبدیل  هایخاصیتهم به ول موجود در دیتابیس به یک کالس و فیلدهای جدول ، جدکه

 

. حال فرض کنید که یک فیلد شودمیتغییر داده  int به PersonID و نوع Person اسم جدول به کنیدمیهمانطور که در شکل باال مشاهده 

ید یک تداخل به وجود بکش Object Relational Designer در جدول موجود باشد. در این صورت اگر جدول را به محیط Person به نام
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یک شماره به انتهای نام  Visual Studio (. برای حل این مشکلشود می Person )بین اسم کالس و اسم خصوصیت که هر دو آیدمی

 . شودمیتغییر داده  Person1 . در این مثال اسم خصوصیت بهکندمیخصوصیت اضافه 

. نامگذاری آن هم به شودمیایجاد  DataContext، یک کالس با پسوند کشیممی Object Relational Designer وقتی که جدول را به

در مثال باال چون ما موقع ایجاد  مثال  . آیدمی، ایمکردهانتخاب  LINQToSQL این صورت است که قبل از نام این کالس نامی که برای کالس

با کلیک بر روی یک . شودمیایجاد   SampleDataContext به نامرا انتخاب کردیم، در نتیجه کالسی  Sample نام LINQToSQL هایکالس

 Properties با استفاده از پنجره DataContextکالس  هایخاصیتبه شما اجازه ویرایش  Object Relational Designer فضای خالی از

ات و تنظیم هاناماین  شودمیر دهید. اما پیشنهاد خواص کالس سطر ایجاد شده و خواص اعضای آن را تغیی توانیدمی. شما همچنین شودمیداده 

 .پیشفرض را تغییر ندهید

رفته  Solution Explorer نگاهی بیندازید به پنجره آنهابه نحوه پیاده سازی  خواهیدمیکنجکاو هستید و  هاکالساما اگر در مورد نحوه تولید 

 . بر روی فایلی که پسوند آنشودمیینکار دو فایل زیر مجموعه برای شما نمایش داده ایجاد شده کلیک کنید. با ا DBML و بر روی فلش کنار فایل

.designer.cs  ،جداول و کالس هایکالسدو بار کلیک کنید. با این کار DataContext  شما باید قبل از شوندمیبرای شما نمایش داده .

 .آن را ذخیره کنید DBML استفاده از فایل

 LINQ to SQL یاهکالساستفاده از 

ساده  به طور خواهیممیاستفاده کنید. در این برنامه ما  تانبرنامهدر  آنهااز  توانیدمیبا موفقیت تولید شدند  LINQ to SQL هایکالسوقتی که 

بر  DataGridView نتایج پرس و جو را نمایش دهیم. به محیط طراحی رفته و یک کنترل DataGridView و فقط با استفاده از یک کنترل

قرار دهید تا کل فضای فرم را در بر بگیرد. سپس فرم را به اندازه ای بزرگ کنید که کل نتایج پرس  Fill آن را بر روی Dock روی فرم و خاصیت

 : دفرم بنویسی Load و جو را بتوان در دیتاگریدویو نمایش داد. سپس بر روی فرم دو بار کلیک کرده و کد زیر را در رویداد

using System; 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace LinqToSqlDemo 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            SampleDataContext database = new SampleDataContext(); 
 
            var allPersons = from person in database.Persons 
                          select new 
                          { 
                              person.PersonID, 
                              person.FirstName, 
                              person.LastName, 
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                              person.Age 
                          }; 
 
            dataGridView1.DataSource = allPersons; 
        } 
    } 
} 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

یک شیء از  71را به آن اضافه کنید. در خط  71-01. سپس خطوط شودمیتولید  Load با دو بار کلیک بر روی عنوان فرم در محیط طراحی رویداد

SampleDataContext  با استفاده  71-02. در خطوط شودمی. با این کار دسترسی به جداول دیتابیس و سطرهای آن امکان پذیر ایمکردهایجاد

از  .کنیممیدسترسی پیدا  SampleDataContextمربوط به  Persons جدول از طریق خصوصیت رکوردهایبه تمامی  Linq از یک کوئری

 Datagridview از کنترل Datasourceنتیجه را در خاصیت  01و در نهایت در خط  .ایمکردهفقط چند خاصیت را انتخاب  select طریق دستور

 .را مشاهده خواهید کرد Persons جدول رکوردهای. با اجرای برنامه تمام شودمیدر این کنترل  هادادهکه این کار باعث نمایش  ایمدادهقرار 

 

بسته به نیاز  توانیدمیرا انتخاب و نمایش دادیم. شما  Personsجدول  فیلدهایبرخی از  Linq ستفاده از یک کوئری سادهبا ا 71-02در خطوط 

سال سن دارند  71را به شکلی تغییر دهیم که فقط افرادی که  71-02کوئری خطوط  توانیممیبه عنوان مثال . خود کوئری های مختلفی را بنویسید

 : نمایش داده شوند

var allPersons = from person in database.Persons 
                where person.Age == 17 
                select new 
                { 
                    person.PersonID, 
                    person.FirstName, 
                    person.LastName, 
                    person.Age 
                }; 
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  LINQ to SQL ویرایش بانک اطالعاتی با استفاده از

های سکند. وقتی که کالمی کار دستکاری دیتابیس را راحت تر LINQ to SQLمتناضر در های ستبدیل جداول دیتابیس و رکوردهای آن به کال

LINQ to SQL  را دستکاری کنید. کالس آنهاتوانید اشیاء می طور مستقیمتولید شدند شما به DataContext  اضافه ، برای حذف متدهاییدارای

 .()DeleteOnSubmit() ،InsertOnSubmit() ،UpdateOnSubmit از اندعبارت متدهاباشد. این می رکوردهاو ویرایش کردن 

توانید به طور مستقیم این کار را انجام دهید. همه می ول است را بروزرسانی کنیداگر بخواهید یک خاصیت از شیء که در اصل یک رکورد از جد

را فراخوانی  DataContext از کالس ()SubmitChangesگذارند. الزم است متد نمی تأثیر آنهابر روی جداول اصلی و رکورهای  فورا  این اعمال 

 این متد یک مقدار از نوع صحیح م.استفاده کنی ()ElementAt توانیم از متدیم کنیم. برای دستیابی به یک عنصر یا رکورد خاص از جدول

 . باشدمی گیرد که بیانگر اندیس رکوردمی

برای کار با . را حذف و ویرایش کند آنهامشخصات افراد را مشاهده و همچنین  تواندمیدر برنامه ای که قرار است برای شما توضیح دهیم کاربر 

برنامه را به صورتی طراحی کنیم که کاربر در لحظه بتواند اطالعات  خواهیممی. کنیممیبرنامه از دیتابیسی که در درس قبل ایجاد کردیم استفاده 

ربر اجازه حذف، در بین سایر رکوردها حرکت کند. این برنامه، همچنین به کا هادکمهرا به دست آورده و با استفاده از  (person) یک شخص

بسیار راحت است. حال به محیط  LINQ to SQL هایکالس. مشاهده خواهید کرد که این کار با استفاده از دهدمیاضافه و ویرایش اطالعات را 

  : کنیممیاحی است را با توجه به شکل و جدول زیر طر رکوردهابرای حذف و اضافه و ویرایش  هاییدکمهطراحی رفته و برنامه مان را که دارای 

 
 Name  Number 

 firstButton  1 

 prevButton  2 

 nextButton  3 

 lastButton  4 
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 idTextBox  5 

 firstNameTextBox  6 

 lastNameTextBox  7 

 ageTextBox  8 

 addButton  9 

 deleteButton  10 

 updateButton  11 

 دهیم تا همانند یک کلید اصلی رفتار کرده و قابل تغییر نباشد. خاصیتمی قرار true را بر روی idTextBox جعبه متن ReadOnly خاصیت

StartPosition فرم را بر روی CenterScreen های باالی هم برای نمایش رکوردهای قبلی، بعدی، اول و آخر و جعبههای دهیم. دکمهمی قرار

پایینی هم برای اضافه، حذف و ویرایش رکوردها های روند. دکمهمی به کار (current person) علیمتن هم برای نمایش اطالعات شخص ف

 آنهاتوانید مقادیر جدید را در داخل می متن پاک شده و شماهای محتوبات جعبه addButtonگیرند. با کلیک بر روی دکمه می مورد استفاده قرار

رود. ما از می هم برای ویرایش آن به کار updateButton برای حذف سطر فعلی و دکمه deleteButton نوشته و به جدول اضافه کنید. دکمه

 : کنیممی کد زیر در برنامه مان استفاده

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace LinqToSqlDemo2 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        private int currentIndex; 
        private int minIndex; 
        private int maxIndex; 
        private bool addPending; 
        private SampleDataContext database; 
        private IEnumerable<Person> persons; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
 
            database = new SampleDataContext(); 
            persons = from p in database.Persons 
                      select p; 
 
            currentIndex = 0; 
 
            minIndex = 0; 
            maxIndex = persons.Count() - 1; 
 
            DisableButtons(); 
 
            addPending = false; 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            ShowPersonInfo(currentIndex); 
        } 
 
        private void firstButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ShowPersonInfo(minIndex); 
            currentIndex = minIndex; 
            DisableButtons(); 
        } 
 
        private void lastButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ShowPersonInfo(maxIndex); 
            currentIndex = maxIndex; 
            DisableButtons(); 
        } 
 
        private void prevButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ShowPersonInfo(--currentIndex); 
            DisableButtons(); 
        } 
 
        private void nextButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            ShowPersonInfo(++currentIndex); 
            DisableButtons(); 
        } 
 
        private void addButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if (addPending == false) 
            { 
                ClearFields(); 
                int newID = persons.Count() == 0 ? 1 : persons.Last().PersonID + 1; 
                idTextBox.Text = newID.ToString(); 
                addButton.Text = "Done"; 
                addPending = true; 
            } 
            else 
            { 
                try 
                { 
                    //Create new person                                                  
                    Person newPerson = new Person(); 
                    newPerson.PersonID = Int32.Parse(idTextBox.Text); 
                    newPerson.FirstName = firstNameTextBox.Text; 
                    newPerson.LastName = lastNameTextBox.Text; 
                    newPerson.Age = Int32.Parse(ageTextBox.Text); 
 
                    //Add newPerson                                                     
                    database.Persons.InsertOnSubmit(newPerson); 
                    database.SubmitChanges(); 
                    maxIndex++; 
                    currentIndex = maxIndex; 
                    DisableButtons(); 
                    MessageBox.Show("Successfully added to database.", "Success", 
                                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
                    addButton.Text = "Add"; 
                    addPending = false; 
                } 
                catch 
                { 
                    MessageBox.Show("Failed to add new record to database. Make sure " + 
                                    "that every field is not empty and in a correct " + 
                                    "format", "Failed", 
                                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
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                } 
            } 
        } 
 
        private void deleteButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                database.Persons.DeleteOnSubmit(persons.ElementAt(currentIndex)); 
                database.SubmitChanges(); 
 
                maxIndex--; 
 
                if (currentIndex > maxIndex) 
                    currentIndex--; 
 
                MessageBox.Show("Successfully removed from the database.", "Success", 
                    MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
 
                ShowPersonInfo(currentIndex); 
                DisableButtons(); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Unable to delete.", "Error", 
                                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
        } 
 
        private void updateButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                Person modifiedPerson = persons.ElementAt(currentIndex); 
                modifiedPerson.FirstName = firstNameTextBox.Text; 
                modifiedPerson.LastName = lastNameTextBox.Text; 
                modifiedPerson.Age = Int32.Parse(ageTextBox.Text); 
 
                database.SubmitChanges(); 
                MessageBox.Show("Update success!", "Success", 
                                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
            } 
            catch 
            { 
                MessageBox.Show("Error on updating.", "Error", 
                                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
            } 
        } 
 
        private void ShowPersonInfo(int index) 
        { 
            if (persons.Count() == 0) 
            { 
                ClearFields(); 
                MessageBox.Show("Nothing to show.", "Error", 
                                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); 
                return; 
            } 
 
            Person currentPerson = persons.ElementAt(index); 
 
            idTextBox.Text = currentPerson.PersonID.ToString(); 
            firstNameTextBox.Text = currentPerson.FirstName; 
            lastNameTextBox.Text = currentPerson.LastName; 
            ageTextBox.Text = currentPerson.Age.ToString(); 
        } 
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        private void DisableButtons() 
        { 
            if (persons.Count() <= 1) 
            { 
                firstButton.Enabled = false; 
                prevButton.Enabled = false; 
                nextButton.Enabled = false; 
                lastButton.Enabled = false; 
                return; 
            } 
 
            if (currentIndex == minIndex) 
            { 
                firstButton.Enabled = false; 
                prevButton.Enabled = false; 
                nextButton.Enabled = true; 
                lastButton.Enabled = true; 
            } 
            else if (currentIndex == maxIndex) 
            { 
                firstButton.Enabled = true; 
                prevButton.Enabled = true; 
                nextButton.Enabled = false; 
                lastButton.Enabled = false; 
            } 
            else if (currentIndex > minIndex && currentIndex < maxIndex) 
            { 
                firstButton.Enabled = true; 
                prevButton.Enabled = true; 
                nextButton.Enabled = true; 
                lastButton.Enabled = true; 
            } 
        } 
 
        private void ClearFields() 
        { 
            idTextBox.Text = String.Empty; 
            firstNameTextBox.Text = String.Empty; 
            lastNameTextBox.Text = String.Empty; 
            ageTextBox.Text = String.Empty; 
            firstNameTextBox.Focus(); 
        } 
    } 
} 
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 متغیری که اندیس شخص 72. در خط ایمکردهتعریف  ،در داخل برنامه استفاده کنیم را آنهامتغیرهای الزم که قرار است از  72-73در خطوط 

(person) اول و آخر های سکه برای نگهداری اندیاند متغیرهایی تعریف شده 77-70. در خطوط ایمکردهتعریف  ،کند رامی فعلی را در خود ذخیره

 یک شیء 71در خط  رود.می به کار addButton مشاهده خواهید کرد، در دکمهبعدأ  همانطور که 70روند. متغیر خط می در بانک به کار

SampleDataContext  که مترادف با دیتابیسSample  اضافه، ویرایش و واکشی رکوردهای ، که از آن در فراخوانی متدهای حذف ایمکردهایجاد

پرس  Person و همه رکوردهای ایمکردهتعریف  IEnumerable یک شیء از نوع 73استفاده خواهیم کرد. در خط  Sample جداول دیتابیس

 دهیم.می رن قراآو جو شده از دیتابیس را در 

دهیم. می قرار Ienumerable را 73در خط  persons است پس نوع متغیر IEnumerableاز نوع  Linq پرس و جویاز آنجاییکه خروجی 

دهیم یم دهیم که هر بار نیازی به واکشی تمامی اطالعات نداشته باشیم. تنها یک بار این کار را بر روی دیتابیس انجاممی این کار را برای این انجام

 را توضیحاند کاربردی که در برنامه باال مورد استقاده قرار گرفته متدهایدهیم. ابتدا می قرار (persons) و خروجی آنرا در یک متغیر سراسری
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 جعبه متنبر روی  Focus متن و قرار دادنهای تعریف شده است برای پاک کردن جعبه 023-070که در خطوط  ()ClearFields متد. دهیممی

firstNameTextBox رودمی به کار. 

 ،اول و آخر دیتابیس هستند رکوردهای یدهندهکه نشان  هاییدکمه( برای غیر فعال کردن 710-020خطوط ) ()DisableButtons از متد

 متد. هددمی انجام ،رسیده است رکوردهاعه متد مذکور اینکار را با استفاده از چک کردن اینکه آیا کاربر به ابتدا یا انتهای مجمو .شودمی استفاده

ShowPersonInfo() ( یک اندیس730-721خطوط ) شیء  گیرد ومیPerson این متد  733-727. در خطوط گرداندمی متناظر با آن اندیس را بر

شود. در صورتی که می انجام persons فیلد ()Count برای نمایش وجود دارد یا خیر؟ اینکار با استفاده از متد رکوردیکند که آیا می چک

 از اجرای بقیه دستورات متد جلوگیری return دهیم و با دستورمی رکوردی برای نمایش وجود نداشته باشد یک پیغام خطا به کاربر نمایش

دهیم. سپس خصوصیات می با اندیس مناسب را برگشتشیء  persons از فیلد ()ElementAtاین متد با استفاده از متد  720. در خط کنیممی

یک  07. در خط بیندازیم ( نگاهی71-00)حال اجازه دهید به سازنده فرم در خطوط  .دهیممی متن متناظر نمایشهای را نمایش در جعبهشیء  آن

یک پرس  00-00ر خطوط توانیم عملیات دلخواه را بر روی دیتابیس انجام دهیم. دمی ،در نتیجه ایمکردهایجاد  SampleDataContext نمونه از

را بر روی  currentIndex سپس مقدار متغیر م.دهیمی دهد را روی دیتابیس انجاممی را برگشت رکوردهاکه لیست تمامی  LINQو جوی ساده 

 maxIndex و minIndex متغیرهای 01-01. در خطوط مشخصات اولین رکورد را نمایش دهدگوییم که می به برنامه با این کار .دهیممی قرار 2

به همین دلیل  .باشدمی 2. اولین رکورد در مجموعه دارای اندیس هستند رکوردهااندیس اولین و آخرین  یدهندهکنیم. که نشان می را مقداردهی

 2از ها اندیس، دهیم زیرامی اختصاص maxIndex را به متغیر 7. مقدار تعداد کل رکوردها منهای تنظیم شده است 2روی  minIndex مقدار

 .شوندمی شروع

گر به اول مجموعه  ،به عنوان مثال .دهدمی متفاوتی از خود نشان رفتارهایبسته به نوع شرایط  ()DisableButtons متد رسیده  رکوردهاا

 و در آخر مقدار متغیر .نیست آنهازیرا نیازی به  ،کنیممی قبلی و اولین را غیر فعال یدکمهباشد(  0 برابر currentIndex باشیم )یعنی مقدار

addPending را برابر false مشاهده خواهید کرد از این متغیر در کنترل کننده رویدادبعدأ  دهیم. همانطور کهمی قرار addButton  استفاده

کنیم )خطوط می ایجادفرم  load به محیط طراحی برگشته و با دوبار کلیک بر روی عنوان فرم یک کنترل کننده رویداد برای رویداد .خواهد شد

به آن  ،باشد رامی 2که همان  currentIndexرا فراخوانی کرده و مقدار فعلی  ()ShowPersonInfo در داخل کنترل کننده رویداد متد (.01-03

یمایشگر پ یدکمهیک به ل. حال نوبت به اضافه کردن رویداد کشودمی متنهای عث نمایش اطالعات اولین رکورد در جعبها. این کار بکنیممی ارسال

 .رسیده است

. در اولین خط با فراخوانی ه کنیدرا به کنترل کننده رویداد آن اضاف 10-11کلیک کنید و خطوط  firstButton یدکمهدر محیط طراحی بر روی 

 را به متغیر minIndex دهیم. سپس مقدار متغیرمی به آن اولین رکورد را نمایش minIndexو ارسال مقدار  ()ShowPersonInfo متد

currentIndex سپس با فراخوانی متداولین رکورد همان رکورد جاری است. این بدین معنی است که دهیممی نسبت . DisableButtons() 

به مشا nextButton و prevButton کدهایکنیم. با کمی دقت در کدهای باال که می را غیر فعال prevButton و firstButtonهای دکمه

 currentIndex فراخوانی شده و مقدار فیلد ()ShowPersonInfo این دو دکمه نیز متد کدهای. در باشندمی firstButton یدکمه کدهای

 .شودمی ن متد انجامیو ارسال آن به ا currentIndex شود. این کار با افزایش یا کاهش مقدارمی برای نمایش رکورد مناسب به آن ارسال
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 دابتدا باید یک واحد از مقدار این متغیر کم کنیم و سپس مقدار جدید را به مت .مثال زمانی که قصد داریم رکورد قبلی را نمایش دهیمبه عنوان 

ShowPersonInfo() کنترل کننده رویداد .ارسال کنیم addButton ( دارای قابلیت22-722خطوط ) یدکمه .زیر استهای addButton  دارای

. در این حالت زمانی که بر روی این دکمه باشد false برابر addPending اولین حالت زمانی است که مقدار فیلد ،باشدمی وضعیتحالت و  0

شود. می رکورد جدید محاسبه PersonID (. سپس مقدار مناسب برای خاصیت12 شود )خط می متن پاکهای کلیک شود مقادیر موجود در جعبه

محاسبه بدین شکل است که اگر رکوردی در بانک وجود نداشته باشد مقدار  ینحوهدر بانک اطالعاتی نباید تکراری باشد.  زیرا مقدار این خاصیت

آوریم و یک واحد می آخرین رکورد بانک اطالعاتی را بدست PersonID ( و در غیر اینصورت مقدار خاصیت17 خطشود ) می 7این خاصیت برابر 

دهیم که می تغییر Doneرا به  addButton یدکمه. متن دهیممی ر نهایت این مقدار را در جعبه متن مربوطه نمایشکنیم و دمی به آن اضافه

در  .تا به بانک اطالعاتی اضافه شوند متن وارد کردههای این است که برنامه منتظر این است که کاربر اطالعات جدید را در جعبه یدهندهنشان 

شود که برنامه می دهیم تا وضعیت دوم دکمه فعال شود. وضعیت دوم دکمه زمانی فعالمی قرار addPending در فیلدرا  true نهایت مقدار

رکورد جدید در بانک اطالعاتی ، کندمی کلیک addButton یدکمهکه کاربر برای بار دوم بر روی  وقتی . منتظر وارد کردن مقادیر توسط کاربر است

 .شودمی ذخیره

یا  FormatExceptions مانند ءهاییممکن است باعث بروز خطا یا استثنا ()SubmitChanges از متد استفاده

ChangeConflictExceptions شود، به همین خاطر دستورات اضافه کردن رکورد جدید را در بالک try…catch  (. در 11-721) ایمدادهقرار

ایجاد شده را شیء  .ایمدادهظر قرار انمتن متهای آن را برابر جعبههای و مقادیر خاصیت ایمکردهایجاد  Personیک شیء جدید  17-13خطوط 

باشد. همانطور که از اسم می . وظیفه اصلی این متد ثبت تغییرات در بانک اطالعاتیکنیممی ارسال ()InsertOnSubmit به متد 11در خط 

 فراخوانی این متد فراخوانی شود. ()SubmitChangesشوند که متد می لتغییرات زمانی در بانک اطالعاتی اعما، متد مشخص است

(SubmitChanges())  ( به جدول در اینجا اضافه شدن رکورد جدید )باعث اعمال تغییرات  11را در خطPersons شودمی. 

یک واحد افزایش پیدا کرده  رکوردهاعداد کل زیرا یک رکورد جدید ثبت شده و ت .ایمدادهرا یک واحد افزایش  maxIndex مقدار فیلد 12 در خط 

را فراخوانی  ()DisableButtons . سپس متددهیممی اختصاص maxIndex را به فیلد currentIndex بعد از ثبت رکورد جدید مقدار .است

و مقدار  Add نهایت عنوان دکمه را بهدهیم. و در می کرده و یک پیغام مبنی بر ثبت موفقیت آمیز رکورد جدید در دیتابیس را به کاربر نمایش

به شکل ساده یک پیغام خطا را به کاربر  Catch دهیم تا وضعیت اول دکمه فعال شود. در قسمتمی تغییر false را به addPending فیلد

( 721-707خطوط ) deleteButton یدکمهرویداد کلیک  کنندهاداره  کدهای . دهیممی مبنی بر عدم موفقیت یا مشکل در ثبت اطالعات نشان

برای ثبت تغییرات  ()DeleteOnSubmit از متد 770های رخ داده را مدیریت کنیم. در خطوط ءدهیم تا از استثنامی قرار try…catch را در بلوک

رد مرتبط با آن را از جدول پایگاه کند و رکومی را دریافتشیء  . این متد به عنوان ورودی یکایمکردهدر پایگاه داده استفاده ( )در اینجا حذف رکورد

 کند.می داده حذف

 را به آن ارسال currentIndex کنیم و مقدار فیلدمی استفاده ()ElementAt از متد ،حذف شود بایستمیای که شیء  برای بدست آوردن

. دقت داشته باشید اگر این متد را فراخوانی کنیمرا  ()SubmitChanges . در نهایت برای اعمال تغییرات در بانک اطالعاتی باید متدکنیممی

زیرا یک رکورد از بانک  .دهیممی را یک واحد کاهش maxIndex . سپس مقدار فیلدشودنمیتغییرات در بانک اطالعاتی اعمال  ،فراخوانی نکنید
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شود می باعث maxIndex مقدار فیلد . کاهشدهیممی نسبت currentIndexهمچنین مقدار مناسب را به فیلد  .اطالعاتی حذف شده است

. در نتیجه رکورد را نیز کاهش دهیم (currentIndex)باید مقدار این فیلد  ،به همین خاطر .از آن بیشتر شود currentIndex که مقدار فیلد

 عمل ویرایش اطالعات ابتدا یکبرای انجام  updateButton رویداد کلیک دکمه کننده. در اداره شودمی قبل از رکورد حذف شده نمایش داده

 را به متدشیء  سپس برای انجام عمل ویرایش این، کنیممی آنرا با مقادیر جدید پرهای کنیم و مقدار خاصیتمی ایجاد Person از کالسشیء 

UpdateOnSubmit() کنیم و در نهایت برای اعمال تغییرات متدمی ارسال SubmitChanges() (700-737خطوط )کنیم می را فراخوانی . 

  LINQ در (Aggregate Methods) متدهای بهم پیوسته

LINQ دهند که عملیات ریاضی را بر روی مقادیر موجود در یک مجموعه انجام می است که به شما اجازهای هدارای عملگرها یا متدهای به هم پیوست

 .دهیممی توضیح متدهادهید. در ادامه در مورد برخی از این 

 LongCount و Count یمتدها

برای به دست  ()Count توان تعداد عناصر یک کلکسیون یا آرایه را به دست آورد. از متدمی ()LongCount و ()Count با استفاده از متدهای

شود. به عنوان می برای به دست آوردن تعداد عناصر یک کلکسیون بزرگ استفاده ()LongCount آوردن تعداد عناصر یک کلکسیون و از متد

 : در زیر آمده است Count مثال نحوه استفاده از عملگر

int[] numbers = { 7, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 5, 1, 2, 6 }; 
 
Console.WriteLine("numbers has {0} elements.", numbers.Count()); 

 : دهدمی دو متد فوق به شما اجازه شمارش عناصری خاص راهای یاز سربارگذار  ییک

Console.Write("Number of even numbers in the collection: {0}", numbers.Count(n => n % 2 == 0)); 

که در این  .خواهیم مورد شمارش قرار بگیردمی در مثال باال تعیین کننده شرایط عنصری است که ما ()Count عبارت المبدا در سربارگذاری متد

 .باشدمی مثال اعداد زوج

 Max و Min متدهای

بدون پارامتر این دو متد این های کنند. نسخهمی مقادیر موجود در یک آرایه را مشخص ترینبزرگو  ترینکوچک ()Max و ()Min متدهای

 : دهندمی کار را به سادگی انجام

int[] numbers = { 7, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 5, 1, 2, 6 }; 
 
Console.WriteLine("Min = {0}\nMax = {1}", numbers.Min(), numbers.Max()); 

این متدها استفاده کرد که اشیاء را های یتوان از یکی از سربارگذار می، ندارند IComparable برای اشیاء پیچیده تری که هیچ پیاده سازی برای

 : کنندمی مقایسه آنهابر اساس یکی از خصوصیات 

List<Person> people = GetPersonList(); //Assume the method returns a collection of Person objects 
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Console.WriteLine("Youngest Age is {0}", people.Min( p=>p.Age )); 
Console.WriteLine("Oldest Age is {0}", people.Max( p=>p.Age )); 

 شان مقایسه Age را بر اساس خاصیت آنها ()Max و ()Min ما لیستی از اشخاص داریم که متدهای کنیدمی همانطور که در مثال باال مشاهده

 .نمایندمی را مشخص آنهاکنند و کمترین و باالترین سن می

 Average متد

 ا بر تعداد عناصر تقسیمرود. این متد حاصل جمع تمام مقادیر عناصر رمی برای به دست آوردن میانگین مقادیر عددی به کار ()Average متد

 : کندمی

int[] numbers = { 7, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 5, 1, 2, 6 }; 
 
Console.WriteLine("Average = {0}", numbers.Average()); 

 .کندمی مقایسه ،دارای یک سربارگذاری است که اشیاء را براساس یک کلید یا خصوصیت ()Max و ()Min مانند متدهای

List<Person> people = GetPersonList(); 
 
Console.WriteLine("Average age of all the persons"); 
Console.WriteLine("Average = {0}", people.Average( p => p.Age )); 

 .گرداندمی متوسط سن افراد را بر ()Average کنید در مثال باال متدمی همانطور که مشاهده

 Sum متد

 .گرداندمی مجموع همه مقادیر یک مجموعه را براین متد 

int[] numbers = { 7, 2, 6, 1, 7, 4, 2, 5, 1, 2, 6 }; 
 
Console.WriteLine("Sum = {0}", numbers.Sum); 

 .کندمی این متد نیز دارای یک سربارگذاری است که یک خاصیت از مجموعه اشیاء را با هم جمع

List<Person> people = GetPersonList(); 
 
Console.WriteLine("Total age of all the persons"); 
Console.WriteLine("Total = {0}", people.Sum(p => p.Age)); 

 .شوندمی همه افراد با هم جمع Age در مثال باال خاصیت

 Aggregate متد

توانید دو پارامتر برای آن می محدود به جمع مقادیر یک مجموعه بکند،است. به جای اینکه شما را  ()Sum این متد نسخه انعطاف پذیرتر متد

 .تعریف کنید که اولین پارامتر، اولین عدد یا نتیجه قبل و دومین پارامتر عدد دومی باشد که قرار است در عملیات شرکت کند
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int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
Console.WriteLine( numbers.Aggregate( (n1, n2) => n1 + n2 ) ); 

( و دومین عدد، 7کنیم. اولین عدد، عدد اول آرایه )می ن اضافهآاین متد دارای دو پارامتر المبدا در داخل بدنه خود است. ابتدا دو عدد از آرایه را به 

جمع  قبال  که  n1 گیرد و بامی قرار n2 در( 0شوند. مقدار سوم )می ذخیره n1 شوند و درمی ( است. این دو مقدار با هم جمع0عدد دوم آرایه )

 است که متدای هیابد. نتیجه نهایی همانند نتیجمی شود. این کار تا آخرین عنصر آرایه ادامهمی ( جمع0دو عدد قبلی در آن قرار گرفته است )

Sum() یعنی جمع همه مقادیر. نکته مهمی که در مورد ،برمی گرداند Aggregate()  توانید عملگری را کهمی این است که شماوجود دارد 

دیر نتیجه نهایی حاصلضرب مقا .دهیممی خواهید در عملیات مورد استفاده قرار دهید را انتخاب کنید. در مثال زیر عملگر را به عملگر ضرب تغییرمی

 : خواهد شد 702یعنی 

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
Console.WriteLine( numbers.Aggregate( (n1, n2) => n1 * n2 ) ); 

 : توان به صورت زیر پیچیده تر هم کردمی متد را

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
Console.WriteLine( numbers.Aggregate( (n1, n2) => (n1 / 2) + (n2 / 2) ) ); 

 دارای سربارگذاری دیگری نیز هست که در آن یک مقدار ثابت را ()Aggregateکند. متد می را بر دو تقسیم آنهامتد باال قبل از جمع مقادیر ابتدا 

 : توان به حاصل جمع مقادیر اضافه کردمی

int[] numbers = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
Console.WriteLine( numbers.Aggregate( 1, (n1 , n2) => n1 + n2 )); 

سومین  .خواهد شد 72جمع نهایی  ایمدادهقرار  ()Aggregate را سربارگذاری متد 7چون ما مقدار ثابت شود و می 73حاصل جمع مقادیر آرایه 

 : گیردمی کند که برای قالب بندی نتیجه نهایی مورد استفاده قرارمی آرگومان سومی را قبول ()Aggregate سربارگذاری متد

Console.WriteLine( numbers.Aggregate( 1, (n1, n2) => n1 + n2, n => String.Format("{0:C}", n))); 

 .کندمینویسی برنامه استفاده از متدهای به هم پیوسته کمک زیادی به برنامه نویسان در کاهش مدت زمان



 

 

 

   پنجمفصل                                 

    ADO.NETو دیتابیس ها 
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ADO.NET  هاسیتابیدو 

اند قبل ایجاد شده هاییدرسکه در  هاییبرنامهکنند. شاید می استفادهها مختلفی برای ذخیره سازی دادههای امروزی از روشهای بیشتر برنامه

 بسیار ساده و کوچکی هستند. یک برنامههای کنند چون برنامهنمیذخیره سازی اطالعات استفاده  هایروشباشند که از  هاییبرنامهجزو دسته 

برای ذخیره  معموال   هاDatabase باشد. از databaseو همچنین یک  XML و فایل text تواند دارای انواع مختلفی از منابع داده مانند فایلمی

ای هیک دیتابیس مجموع .شودمی شغل یک شخص، آهنگ، تصویر و بسیاری چیزهای دیگر استفادهآدرس، سن، جنس و ، انواع داده مانند نام

امروزی از دیتابیس برای های باشند. بیشتر برنامهمی ساخت یافته در داخل جداولی که شامل فیلدها و رکوردهاهای است از انواع مختلف داده

وع ر در ارتباط هستند. این نهستند که به صورت سازمان یافته با همدیگهای شامل داده ،ایه طبراهای سکنند. دیتابیمی ذخیره اطالعات استفاده

یک سطر نشان دهنده یک رکورد ها شامل یک یا چند جدول به هم پیوسته هستند. جداول شامل سطر و ستون هستند. در دیتابیسها بیسدیتا

یک سطر نشان دهنده یک رکورد از یک کارمند است. ستون نشان دهنده فیلدها یا است. در یک دیتابیس که شامل رکوردهای کارمند است، 

 نام خانوادگی( و یک فیلد) LastName نام( و یک فیلد) FirstName مثال  باشد. به عنوان مثال یک کارمند دارای یک فیلد می خواص و صفت

Age ()تواند دارای یک فیلد به نام می عنوان مثال یک جدول کارمند توانید بین چندین جدول ارتباط برقرار کنید. بهمی است. سنCity_ID .باشد 

 .توانید بین این دو جدول ارتباط برقرار کنیدمی باشد. شما CityNameو  City_ID تواند شامل فیلدهایمی Cities سپس جدول دیگر به نام

Structured Query Language یا SQL شود. این زبان دارای دستوراتی می راه برقراری ارتباط با دیتابیس تریناستانداردو شاید ترین محبوب

دیتابیس را بروز کرده، بازیابی، اضافه و حذف کنید. همچنین به شما اجازه ایجاد و تغییر دیتابیس های توانید دادهمی آنهااست که شما به وسیله 

به شما اجازه  SQL server مانند DBMS یا Database Management Systems .دهدمی و جداول و ایجاد ارتباط بین جداول مختلف را

 باشد. بیشترمی دهد و شامل ابزارهای مختلفی برای پرس و جو، ایجاد، حذف و آپدیت دیتابیسمی دیتابیس راهای دسترسی سریع به داده

DBMSازهایی لآورند. مثامی یک محیط گرافیکی جهت انجام امور مختلف برای شما فراهم ها DBMS از اندعبارت Access ،Oracle و MySQL. 

ADO.NET دهد. این تکنولوژی ازمی منابع داده مختلف راهای است که به شما اجازه دسترسی و تغییر دادهنت دات قسمتی از تکنولوژی 

Microsoft SQL Server ،MySQL ،Oracle و Mircrosoft Access فریم ورک تعدادینت دات کند.می پشتیبانی data providers  

 برای ارتباط با منابع داده، اجرای دستورات و به دست آوردن نتایج استفاده هاdata providersدهد. از این می برای استفاده در اختیار شما قرار

 .ویندوزی را خواهید آموختهای برنامهنحوه اتصال دیتابیس به  آنهاارائه شده است که با مطالعه  هاییپروژهآینده های سدر در .شودمی

 

  SQL مبانی

اطالعاتی داشته باشید. از این زبان برای پرس و جو در  SQL کنید الزم است در مورد مبانی هادیتابیسقبل از اینکه اقدام به دسترسی و تغییر 

از آن برای  تقریبا  ، بلکه شودنمیتنها برای پرس و جوی داده استفاده  SQL بسیار ساده و آسان است. از SQL درک .شودمیدیتابیس استفاده 

نیست فقط در مورد  SQL . از آن جاییکه این کتاب در موردشودمیایجاد، بروزرسانی و حذف دیتابیس و جداول استفاده  مثال  انجام هر کاری 

 .دهیممیمباحثی از آن که مورد نیازمان است توضیح 
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 SQL یهادادهانواع  

SQL  اشاره شده است آنها ترینمهمدارای انواع داده ای است که در جدول زیر به  آنهازبهمانند اکثر : 

 نوع داده توضیح مثال

  int صحیح هایداده  57 ,12 ,1 ,3-

‘hello’, ‘goodbye’  رشته ای با طول ثابت که در آن n نهایت طول رشته است char(n)  

‘hello’, ‘goodbye’  رشته ای با طول متغیر که در آن n نهایت طول رشته است varchar(n)  

Jan 1, 2010 3:00PM  برای ذخیره ساعت و روز datetime  

Jan 1, 2010  برای ذخیره فقط روز date  

3:00PM  برای ذخیره فقط ساعت time  

  money برای ذخیره نوع پول  123.45

ثابت است و سایز آن یکبار توسط شما مشخص  char(n) .شبیه هم باشند رسدمیبه نظر  varchar(n)و  char(n)به این نکته توجه کنید که 

گر سایزی که شما انتخاب  شودمی  کنیدمیباشد و رشته ای که ذخیره  722 ایدکردهو حافظه اشغال شده توسط آن، بستگی به همین سایز دارد. ا

کتر را اشغال  722باز هم مقدار حافظه ای معادل  char(n) کاراکتر باشد در اینصورت 0دارای  کمی متفاوت است و فقط  varchar(n). کندمیکارا

برای مشاهده  د.رشته در داخل کوتیشن محصور هستن . به این نکته هم توجه کنید که کاراکترهایکندمیمقدار حافظه ای را که الزم دارد اشغال 

 : ک زیر مراجعه کنیدبه لین SQL هایدادهلیست کامل 

http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp 

 

 

 SQL دستورات

SQL  که در  باشدمیذخیره شده در بانک  هایدادهدارای دستوراتی برای کار با بانک اطالعاتی مانند ایجاد بانک، ایجاد و حذف جداول و کار با

 : اشاره شده است آنها ترینمهمجدول زیر به 

 کاربرد نحوه استفاده دستور

ALTER TABLE 
ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype 

or 

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name 

برای اضافه کردن، 

حذف کردن یا 

 در هاستونتغییر 

http://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp
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جدول موجود 

 .شودمیاستفاده 

CREATE 

DATABASE 
CREATE DATABASE database_name 

یک دیتابیس 

جدید ایجاد 

 .کندمی

CREATE TABLE 

CREATE TABLE table_name 

( 

column_name1 data_type, 

column_name2 data_type, 

column_name3 data_type, 

… 

) 

یک جدول جدید 

 .کندمیایجاد 

DELETE 

DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value 

or 

DELETE FROM table_name 

(Note: Deletes the entire table!!) 

 

DELETE * FROM table_name 

(Note: Deletes the entire table!!) 

برای حذف یک 

رکورد یا همه 

رکوردهای جدول 

 .رودمیبه کار 

DROP DATABASE DROP DATABASE database_name 

برای حذف 

دیتابیس به کار 

 .رودمی

DROP TABLE DROP TABLE table_name 

برای حذف جدول 

 .رودمیبه کار 

INSERT INTO 

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,….) 

or 

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…) VALUES  

(value1, value2, value3,….)  

برای اضافه کردن 

یک یا چند رکورد 

به جدول به کار 

 .رودمی

LIKE 
SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE 

pattern 

به همراه دستور 

WHERE  برای پیدا

کردن یک الگوی 



   
 

210 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

خاص در یک 

ستون استفاده 

 .شودمی

ORDER BY 
SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name 

[ASC|DESC] 

برای مرتب کردن 

نتیجه پرس و جو 

بر اساس ستون 

مشخص شده به 

صورت صعودی یا 

نزولی به کار 

 .رودمی

SELECT SELECT column_name(s) FROM table_name 

برای استخراج 

 هایداده

خاصی  هایستون

از جدول به کار 

 .رودمی

SELECT * SELECT * FROM table_name 

برای استخراج 

یک  هایداده

جدول به کار 

 .رودمی

UPDATE 
UPDATE table_name SET column1=value, column2=value,… WHERE 

some_column=some_value 

برای به روز رسانی 

رکوردهای موجود 

در یک جدول 

 .شودمیاستفاده 

WHERE 
SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator 

value 

برای استخراج 

رکوردهایی که در 

شرط خاصی صدق 

کاربرد  کنندمی

 دارد.
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SQL  برای مشاهده لیست کامل دستوراتدهیمنمیبه تنهایی زبان پیشرفته و بزرگی است. بیشتر از این در مورد آن توضیح . SQL  یه لینک زیر

 : اجعه کنیدمر

http://www.w3schools.com/sql/sql_quickref.asp 

 .شویدمیحال که با مفاهیم پایه ای آن آشنا شدید، در درس بعد با کاربرد این دستورات به صورت عملی آشنا 

 

 ویژوال استودیو ایجاد جدول و دیتابیس با استفاده از 

 ادر این درس می خواهیم یک دیتابیس که شامل یک جدول و چندین رکورد است را ایجاد کنیم. قصد داریم که ایجاد دیتابیس و جدول را از دو ر

 .به شما آموزش دهیم. اولین روش استفاده از کدنویسی و دیگری استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو

 با استفاده از کدنویسیایجاد دیتابیس و جدول 

 : برای ایجاد دیتابیس و جدول به روش کدنویسی ابتدا ویژوال استودیو را باز کرده و سپس به مسیر زیر بروید

 

 : صفحه ای به صورت زیر نمایش داده می شود که در آن شما باید سرور خود را انتخاب کنید New Query با کلیک بر روی

http://www.w3schools.com/sql/sql_quickref.asp
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در شکل باال صفحه ای که قرار است شما کدهای خود را در داخل آن بنویسید ظاهر می شود. توجه کنید که همه  Connect با کلیک بر روی دکمه

 :کدهای این درس در این بخش نوشته می شوند و شما بعد از نوشتن هر کد باید بر روی فلش سبز رنگ کلیک کنید
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 SQL با ده رکورد است، را ایجاد کنیم. برای این کار دستورات Students مل جدولکه شا University حال می خواهیم یک دیتابیس با نام

 : زیر را کپی

CREATE DATABASE University 
USE University 
CREATE TABLE Students 
( 
   StudentID int identity primary key, 
   FirstName varchar(50), 
   LastName varchar(50), 
   Gender varchar(10), 
   Age int, 
   Address varchar(50) 
) 
INSERT INTO Students(FirstName, LastName, Gender, Age, Address) VALUES 
('Edward', 'Lyons', 'Male', 17, 'Spencer Street'), 
('Jimmie', 'Vargas', 'Male', 18, 'Blue Bay Avenue'), 
('Monica', 'Ward', 'Female', 16, 'Mapple Street'), 
('Joann', 'Jordan', 'Female', 17, 'Spencer Street'), 
('Cheryl', 'Swanson', 'Female', 17, 'Wacky Street'), 
('Clara', 'Webb', 'Female', 18, 'Spooner Street'), 
('Zack', 'Norris', 'Male', 19, 'Blue Bay Avenue'), 
('Randall', 'May', 'Male', 18, 'Golden Street'), 
('Jessica', 'Cole', 'Female', 17, 'Mapple Street'), 
('Oscar', 'Manning', 'Male', 18, 'Mapple Street') 

 : کنید Paste و در محیط ویژوال استودیو

 

 ایجاد کرده ایم University دیتابیس به نامبا استفاده از دستور زیر یک  7حال بهتر است در مورد کدهای باال توضیحاتی ارائه دهیم. در خط 

: 
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CREATE DATABASE University 

 0که شامل جزییاتی در مورد چندین دانش آموز است ابتدا باید از ایجاد دیتابیس مطمئن شوید. این کار ار در خط  student برای ایجاد جدول

 : انجام داده ایم

USE University 

را ایجاد  Students جدول 0-77بدهیم.در خطوط  Universityکه ما می خواهیم تغییراتی در دیتابیسی به نام معنای دستور باال این است 

 : کرده ایم

CREATE TABLE Students 
( 
   StudentID int identity primary key, 
   FirstName varchar(50), 
   LastName varchar(50), 
   Gender varchar(10), 
   Age int, 
   Address varchar(50) 
) 

تعریف کرده ایم. دیگر  int است، که آن را به عنوان کلید اصلی و از نوع StudentID ستون می باشد. ستون اول 2جدول ایجاد شده دارای 

اجرای دستور فوق که نوع آنها مشخص شده است. با  Address و FirstName ،LastName ،Gender ،Age ستون های آن به ترتیب عبارتند از

 و identity و کلمات 0جدول ایجاد می شود. نکته ای که در کد باال وجود دارد و بهتر است که در همین جا به آن اشاره کنیم مربوط به خط 

primary key می باشد.  

 primary keyا باشد و در رکورد دیگری ، مقداری است که یک سطر یا رکورد را نشان می دهد. این مقدار باید برای هر رکورد، یکت

عین همین مقدار نباید وجود داشته باشد. یکی از روش های ایجاد کلید اصلی استفاده از یک فیلد شمارشی به عنوان کلید اصلی 

است. به هر رکورد یک فیلد شمارشی اختصاص دهید که با اضافه شدن هر رکورد یک مقدار به آن اضافه شود. بدین معنا که اگر 

  .اضافه شود شمارشی فیلد به …و 2، به ازا دومین رکورد عدد 1رکورد به دیتابیس اضافه کردید عدد  شما یک

 identity فیلدی است که به طور خودکار هنگام اضافه شدن یک رکورد جدید، مقدار می گیرد)معموال یک واحد به آن اضافه می ،

گر یک رکورد جدید را اضافه کنیم، به آن اختصاص داده می شود، و در هر بار اضافه  1به طور خودکار مقدار  شود(. به عنوان مثال ا

  .شدن یک رکورد جدید این مقدار نیز یک واحد اضافه می شود. می توان یک کلید اصلی را به عنوان فیلد شناسه تعریف کرد

به آن اضافه کنیم.قرار است که جدول ما به صورت زیر  حال که جدول مان را ایجاد کرده ایم اجازه دهید اطالعات مربوط به چند دانش آموز را

 : باشد

StudentID  FirstName  LastName  Gender  Age  Address  

1  Edward  Lyons  Male  17  Spencer Street  

2  Jimmie  Vargas  Male  18  Blue Bay Avenue  

3  Monica  Ward  Female  16  Mapple Street  
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4  Joann  Jordan  Female  17  Spencer Street  

5  Cheryl  Swanson  Female  17  Wacky Street  

6  Clara  Webb  Female  18  Spooner Street  

7  Zack  Norris  Male  19  Blue Bay Avenue  

8  Randall  May  Male  18  Golden Street  

9  Jessica  Cole  Female  17  Mapple Street  

10  Oscar  Manning  Male  18  Mapple Street  

 : در نتیجه از کد زیر برای وارد کرده اطالعات در جدول استفاده کرده ایم

INSERT INTO Students(FirstName, LastName, Gender, Age, Address) VALUES 
('Edward', 'Lyons', 'Male', 17, 'Spencer Street'), 
('Jimmie', 'Vargas', 'Male', 18, 'Blue Bay Avenue'), 
('Monica', 'Ward', 'Female', 16, 'Mapple Street'), 
('Joann', 'Jordan', 'Female', 17, 'Spencer Street'), 
('Cheryl', 'Swanson', 'Female', 17, 'Wacky Street'), 
('Clara', 'Webb', 'Female', 18, 'Spooner Street'), 
('Zack', 'Norris', 'Male', 19, 'Blue Bay Avenue'), 
('Randall', 'May', 'Male', 18, 'Golden Street'), 
('Jessica', 'Cole', 'Female', 17, 'Mapple Street'), 
('Oscar', 'Manning', 'Male', 18, 'Mapple Street') 

ست که به ما اجازه وارد کردن چندین رکورد را به صورت یکجا می دهد. هر رکورد در ا INSERT INTO کد باال یک نسخه اصالح شده از دستور

رکورد باشد. اگر  72باید دارای  Students ، جدولSQL داخل پرانتز قرار دارد و رکوردها به وسیله کاما از هم جدا شده اند. بعد از اجرای دستورات

 .ه می شود که نشان دهنده تعداد رکوردهایی است که دستکاری )اضافه( شده اندهمه چیز به درستی انجام شود، یک پیغام نشان داد
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را که در باال برای  INSERT حال می خواهیم با توجه به مطالبی که در درس قبل یاد گرفتیم، عملیات مختلفی بر روی بانک انجام دهیم. دستور

استفاده کنیم. کدهای قبلی را پاک کرده و کد زیر را  SELECTوارد کردن اطالعات انجام داده ایم. حال برای نمایش اطالعات می خواهیم از دستور 

 : نوشته و بر روی فلش سبز رنگ کلیک کنید

SELECT * FROM Students 

 : تخراج کرده و در خروجی نمایش می دهدرا اس Students کد باال تمامی داده های جدول



   
 

 هاو دیتابیس ADO.NETفصل پنجم:      211
 

 

 : اگر بخواهید اطالعات یک یا چند ستون خاص را نمایش دهید کافیست از کد زیر استفاده کنید

SELECT FirstName, LastName  FROM Students 

 : را نمایش می دهد LastName و FirstName کد باال فقط اطالعات مربوط به ستون های
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است را از جدول  Edward زیر را مانند روش باال تست کنید. حال فرض کنید که می خواهیم نام خانوادگی و سن شخصی که اسمش سایر کدهای

 : به صورت زیر استفاده می کنیم WHERE استخراج کنیم. برای این کار از دستور

SELECT LastName, Age FROM Students WHERE FirstName = 'Edward'; 

است را استخراج کرده و به صورت نزولی مرتب کنیم. برای این کار به صورت زیر عمل  3آنها کمتر از  StudentID واهیم اشخاصی کهحال می خ

 : می کنیم

SELECT StudentID, FirstName, LastName FROM Students WHERE StudentID < 5 ORDER BY studentID DESC; 

از بزرگ به کوچک مرتب می کند. فرض کنید می خواهید تمامی نام هایی که  StudentID کرده و بر اساس ستوننفر اول را استخراج  1کد باال 

 : به صورت زیر استفاده کنید LIKE وجود دارد را استخراج کنید. در این صورت از عبارت ar در داخل آنها

SELECT FirstName FROM Students WHERE FirstName LIKE '%ar%' 

 Edward پشت سر هم آمده اند را استخراجی می کند. اگر بخواهیم مثال سن شخصی به نام r و a باال تمامی نام هایی که در آنها دو حرفکد 

 : استفاده کنیم UPDATE تغییر دهیم می توانیم از دستور 02به  71را از 

UPDATE Students SET Age = 20 WHERE StudentID = 1 

گر با استفاده از یک  02است را به  7آن برابر  StudentID را که Students ه ایم که سن شخصی از جدولدر دستور باال گفت تغییر بده. حال ا

تغییر کرده است. همانطور که مشاهده می کنید استفاده  02به  Edward همه داده ها را نمایش دهیم مشاهده می کنید که سن SELECT دستور

 .شما می توانید بقیه دستورات را که در درس قبل آموختید را به صورت باال امتحان کنید .ان استبسیار آس SQL از دستورات

  

 و جدول با استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو دیتابیسایجاد 

 : کدنویسی به مسیر زیر بروید نبرای ایجاد دیتابیس بدو
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صورت زیر باز می شود که از شما می خواهد مسیر دیتابیس تان را وارد کنید. اگر  صفحه ای به Connect to database با کلیک بر روی گزینه

نام دیتابیسی که می خواهید  Databse file name دیتابیسی از قبل وجود نداشته باشد و شما بخواهید آن را ایجاد کنید مستقیما در کادر

 : ایجاد کنید را می نویسید
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 : می شود که می گوید دیتابیس از قبل وجود ندارد آیا می خواهید آن را ایجاد کنید صفحه ای باز OK با کلیک بر روی

 

نگاه کنید، مشاهده می کنید که دیتابیس ایجاد  Server Explorer ، دیتابیس ایجاد می شود. حال اگر به قسمت Yes با کلیک بر روی دکمه

 : شده است

 

راست  Tables کنار نام دیتابیس کلیک کنید تا زیر پوشه های آن نمایان شوند. حال بر روی پوشهبرای ایجاد جدول ابتدا بر روی فلش کوچک 

 : را بفشارید Add New Tableکلیک کرده و گزینه 

 

 : با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای به صورت زیر باز می شود که همان صفحه ایجاد جدول است. در این صفحه تغییرات زیر را اعمال کنید
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 : (، صفحه ای به صورت زیر باز می شود0عدد ) Update با کلیک بر روی گزینه

 

کلیک کنید. با کلیک بر روی این گزینه صفحه ای به صورت زیر باز می شود. اگر همه چی به  Update Database در صفحه باال بر روی گزینه

 : ش داده می شود که نشان از ایجاد موفقیت آمیز جدول داردنمای Update Complated Successfullyخوبی پیش برود پیغام 
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هم ایجاد شده است. حال نوبت به وارد کردن داده ها در جدول  Students نگاهی بیاندازید می بینید که جدول Tables اگر به زیر پوشه های

 : کلیک کنید Show Table Data می رسد. برا این منظور بر روی نام جدول راست کلیک و سپس بر روی گزینه

 

 

 : با کلیک بر روی این گزینه صفحه زیر باز می شود که شما می توانید اطالعات خود را بر اساس ستون ها وارد نمایید
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 اتصال به دیتابیس با استفاده از ابزارهای ویژوال استودیو

مثال زیر یک راه برای اتصال به دیتابیس . ابزارهای ویژوال استودیو نگاهی بیندازیم، اجازه بدهید ابتدا به برخی از ADO.NET قبل از ورود به مبحث

 .دهدمیبدون استفاده از کدنویسی را نشان 

 ایجاد یک اتصال به دیتابیس

Visual Studio  را تانبرنامهرا باز و یک برنامه ویندوزی جدید ایجاد کنید. نام DatabaseConnection  .وی تب بر ر سپسبگذاریدServer 

Explorer که در حالت پیشفرض در تب سمت چپ پنجره ویژوال استودیو )شکل زیر( قرار دارد کلیک کنید. 

 

 Connect برای یافتن آن اقدام کنید. بر روی آیکون View > Server Explorer از مسیر توانیدمیرا پیدا نکردید  Server Explorer اگر

to Database واقع در Database/Server Explorer  (:شکل زیر) کنیدکلیک 

 

 

 .شودمیبا کلیک بر روی این آیکون پنجره زیر نمایش داده 
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نوشته شده است )شکل باال(. اگر  Microsoft SQL Server Database Fileجمله ی  Data source مطمئن شوید که در داخل کادر اول

نام  Databae file nameمنبع داده مناسب را انتخاب کنید. همچنین الزم است در قسمت  Change نبود می توانید با کلیک بر روی دکمه

در حالت  .ظاهر شود open dialog تا کادر محاوره ای Browse برای این کار بر روی دکمه .دیتابیسی که قبال ایجاد کرده اید را وارد نمایید

 University.mdf قرار دارند. فایل C:\Users\YourName\Documentsتودیو در مسیر پیشفرض دیتابیس های ایجاد شده توسط ویژوال اس

ت ید، بهتر اسکه در درس قبل ایجاد کرده اید( را یافته و آن را انتخاب کنید. اگر هم درس های قبل را انجام نداده اید و دیتابیس را در اختیار ندار)

 ی که در باال اشاره شد آن را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه Browse با استفاده از دکمهبه درس قبل برگشته و آن را ایجاد کنید و سپس 

Open گر پیغام خطایی مشاهده کردید بدانید که فایل مذکور به وسیله یک برنامه دیگر در حال اجراست  .کلیک کنید. ا

 

 هایگزینهاجرا کنید. از  (search) در جعبه جستجو Servises و نوشتن کلمه Start را به وسیله کلیک بر روی منوی Services برنامه

 SQL Server (SQLEXPRESS) کلیک کنید تا پنجره ای ظاهر شود. از داخل این پنجره view Local Services ظاهر شده بر روی

service  را یافته و بر روی آن راست کلیک کنید. گزینهRestart را انتخاب کرده تا service  شود راه اندازیمجددا. 
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 کلیک کنیم Open را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه University.mdf به عقب برگردیم و از نو فایل توانیممیبعد از ریستارت شدن آن، 

: 

 

مه مان را کلیک کنید تا تست شود که آیا برنا Add Connection در پنجره Test Connection ، دکمهOpen بعد از کلیک بر روی دکمه

 .شودمیبا دیتابیس ارتباط برقرار کند یا نه؟ اگر هیچ اشتباهی رخ ندهد، سپس یک پیغام موفقیت نمایش داده  تواندمی
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از  توانیدمینیز استفاده کنید.  Authentication modeاز  توانیدمیکلیک کنید تا پنجره فوق بسته شود. شما همچنین  Ok بر روی دکمه

گر  SQL Server (SQL Server Authentication)یا اعتبارسنجی  (Windows Authentication) ویندوزاعتبارسنجی  استفاده نمایید. ا

در اختیار داشته باشید.  passwordو  username باید کنیدمیاستفاده  SQL Server (SQL Server Authentication)از اعتبار سنجی 

 .اضافه شود  Server Explorer بسته شود و فایل دیتابیس به پنجره Add Connection کلیک کرده تا پنجره OK بر روی دکمه

 

 University.mdf . اگر بر روی عالمت فلش کنار نامدهدمیبه شما اجازه مشاهده محتویات دیتابیس را  (Server Explorer) این پنجره

را مشاهده خواهید کرد. با کلیک بر روی عالمت  (stored procedures) ذخیره شده هایرویهدیگر مانند جداول و  هایقسمتکلیک کنید، 

 شوندمیآن نمایش داده  هایستون ،و با کلیک بر روی فلش کنار این جدول شودمینمایش داده  Students جدول Tables فلش کنار کلمه

 (.)شکل زیر
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 DataSet ایجاد

دارای یک یا چندین جدول  DataSet. به عنوان یک دیتابیس کوچک که در حافظه رم کامپیوتر قرار دارد، در نظر گرفت توانمیرا  DataSet یک

. کندمیرا در جداول خود ذخیره  آنهاو  گیردمیاطالعات الزم را از پایگاه داده اصلی  DataSet. باشدمیهمانند جداول موجود در پایگاه داده اصلی 

استفاده  Data Sources پنجره ،کندمیبه آن وصل شویم را در خود نگهداری  خواهیممیکه محتویات دیتابیسی که  Dataset برای ایجاد یک

بروید. در حالت پیشفرض این پنجره در سمت چپ   Project > Add New Data Source . اگر این پنجره را پیدا نکردید به مسیرکنیممی

 .دمحیط ویژوال استودیو قرار دار

 

 .نمایش داده شود Data Source Configuration Wizard کلیک کنید تا پنجره زیر با عنوان Add New Data Source بر روی دکمه
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 .کلیک کنید Next را انتخاب کرده و بر روی دکمه Database گزینه

 

 .کلیک کنید Next را انتخاب و بر روی دکمه Dataset در پنجره باال

 

 

که با استفاده  University.mdf از انتخاب دیتابیس ،Data Source Configuration Wizard پنجره (combo box) باز شوندهدر جعبه 

 .کلیک کنید Next مطمئن شوید. بر روی دکمه ایمشدهبه آن متصل  Server Explorer از



   
 

 120 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 

دیتابیس در پوشه پروژه  هایفایلکه الزم است  گویدمیت و به شما که دارای پیغامی اس شودمیپنجره باال نمایش داده  Next پس از زدن دکمه

 University.mdf و مشاهده نام Solution Explorer. با نگاه کردن به پنجره شودمیاین کار انجام  yes کپی شوند که با کلیک بر روی دکمه

 .که عمل کپی انجام شده است شویدمیمتوجه 

 

وصل شویم.  University به دیتابیس توانمیاست که با استفاده از آن  (connection string) شته اتصالیاین پنجره نیز نشان دهنده ر

کلیک  Next با تنظیمات این پنجره کاری نداریم و بر روی دکمه .دهیممیدر درس آینده توضیح  (connection string)در باره رشته اتصال 

 .کنیممی
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 DataSet دیتابیس در داخل هایقسمتکدام یک از  خواهیدمیکه  شودمی سؤالصبر کنید که محتویات دیتابیس بارگذاری شود. سپس از شما 

است  ی DataSet مشخص کننده نام DataSet name. کادر زنیممیرا تیک  Tables قرار بگیرند. از آنجاییکه ما فقط به جداول نیاز داریم گزینه

 .ایجاد شود DataSet کلیک کرده تا finish . بر روی گزینهایمکردهایجاد  قبال  که 

 

جداولی که  ،کلیک کنیم DataSet . وقتی که بر روی فلش کنار اسمشودمیایجاد  Data Sources در پنجره DataSet که کنیدمیمشاهده 

 .شوندمیآن نمایان  هایستوندها و . با باز کردن هر جدول هم فیلشوندمینمایش داده  ،در آن قرار دارند

 (Drag and Drop) جدول با استفاده از کشیدن و انداختن یهادادهنمایش 

به راحتی یک جدول را بر  توانیممیقرار دارد،  Data Sourcesمان که در پنجره  DataSet . باشویممیاکنون وارد بخش هیجان انگیز آموزش 

 .دهیممیولی در حال حاضر ما همه جدول را به فرم انتقال  ،جدول را هم بر روی فرم کشید هایستونهر کدام از  توانمیحتی . روی فرم بکشیم
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و تمام ابزارهای الزم )که با رنگ  DataGridView بعد از کشیدن جدول را بر روی فرم و رها کردن آن، ویژوال استودیو به طور خودکار یک کنترل

به شما اجازه مشاهده  DataGridView .دهدمیرا بر روی فرم قرار  Student ( جهت واکشی اطالعات جدولاند شدهزرد در شکل باال مشخص 

تمام  ،کنیدمی. همانطور که مشاهده دهدمییک جدول از دیتابیس یا مقادیر یک آرایه چند بعدی(  مثال  )مختلف را در یک جدول  هایدادهانواع 

 Dockبه خاصیت  Fill با اختصاص مقدار توانیدمی. شودمینمایش داده  DataGridViewطور خودکار در به  Students جدول هایستون

که شبیه نوار ) BindingNavigator تمام فضای فرم را در بر بگیرد. با استفاده از کنترل DataGridView کاری کنید که DataGridView کنترل

را ویرایش یا حذف کرده و یا یک رکورد جدید به جدول اضافه  آنهادر میان رکوردهای جدول حرکت کرده و  توانمی( گیردمیابزار در باالی فرم قرار 

 با استفاده از کنترل توانیدمی. شما شوندمیداده  نمایش DataGridView که همه رکوردها در کنیدمینمایید. با اجرای برنامه مشاهده 

BindingSourceNavigator دیتابیس را ویرایش نمایید محتویات. 
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. با دهدمیعالمت + به شما اجازه اضافه کردن یک رکورد جدید را . کنترل مذکور از در بین رکوردها حرکت کرد هایدکمهبا استفاده از  توانمی

 توانیدمیی فیلدهای هر رکورد با دو بار کلیک بر رو .شودمیبه طور خودکار یک واحد اضافه  StudentID اضافه شدن هر رکورد مقدار ستون

ابتدا آن را انتخاب کرده و سپس بر روی عالمت ضربدر قرمز رنگ کلیک کنید. اگر در رکوردهای باال ، برای حذف یک رکورد. را ویرایش نمایید آنها

 .تغییراتی اعمال کردید بر روی دکمه ذخیره کلیک کنید تا تغییرات به دیتابیس ارسال شود

 (Connection Strings) رشته اتصال

و نشان دهنده اند ( است که به وسیله سمیکالن از هم جدا شدهname/valueنام/مقدار ) هاییک سری از جفت connection stringیک 

باشند. این تنظیمات شامل مکان دیتابیس، اعتبارسنجی، امنیت و نام دیتابیسی است که به آن متصل می تنظیماتی برای اتصال به دیتابیس

  OLE DB درایورنیاز به تعیین یک  ODBCو  OLE DBمختلف یکسان نیست. به عنوان مثال ای هبرای منابع داد connection string. ایمشده

 هستند که شما ConnectionString( دارای یک خاصیت Connection classکشن )کانهای سدر رشته اتصالشان دارند. کال ODBC و

 SQL Server Expresدر زیر مثالی از یک رشته اتصال برای وصل شدن به یک منبع داده  به دیتابیس وصل شوید. توانید با استفاده از آنمی

 آمده است:

Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University; Integrated Security=SSPI; 

 برای آگاهی بیشتر از انواع رشته اتصال به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://connectionstrings.com  

توانید از می شود. شمامی استفاده SQL Serverبرای اتصال به یک منبع داده  آنهاکه از اند اتصالی نشان داده شدههای زیر رشتههای لدر مثا

اقدام نمایید. هنگام ایجاد رشته اتصال الزم  Accessدیگر مانند ای هبرای یافتن منابع داد http://connectionstrings.comطریق لینک 

 Serverیا  Data Sourceتوانید از پارامترهای می کار مشخص کنید. برای این ،کنید رامی یا سروری که از آن استفادهای هاست که منبع داد

 گیرد:می مورد استفاده قرار SQL Expressای هبرای اتصال به یک منبع داد ،استفاده کنید. رشته اتصال نشان داده شده در زیر

Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University;Integrated Security=SSPI; 

توانیم به سروری با می تعیین شده است که در نتیجه ما ”SQLEXPRESS\.“به وسیله  Data Sourceبینید در این مثال پارامتر می همانطور که

استفاده کنید که معادل  localhostتوانید از کلمه می قرار دارد متصل شویم. همچنین localhost)که در کامپیوترمان ) SQLEXPRESSنام 

“localhost\SQLEXPRESS” توان از نام یک سرور یا یک کامپیوتر به عنوان یک منبع داده استفاده نمایید. فرض کنید نام سروری می باشد.می

توانیم از رشته اتصال زیر می باشد، پسمی SQLEXPRESSخواهیم به آن وصل شویم می و نام سروری که MyServerکه به آن متصل هستیم 

 استفاده کنیم:

Data Source=MyServer\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University; Integrated Security=SSPI; 

 استفاده کنید: Serverتوانید از پارامتر می Data Sourceهمچنین به جای 

"Server=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University; Integrated Security=SSPI" 

http://connectionstrings.com/
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  Initial Database یا Initial Catalog پارامترهای آن استفاده کنیم را هم مشخص کنیم. خواهیم ازمی الزم است که دیتابیسی که

توانید دیتابیس را در زمان اجرا به وسیله فراخوانی متد می دهند. شمامی نشان ،شود رامی دیتابیسی که از آن استفاده

DbConnection.ChangeDatabase()  یا اجرای دستور“USE DATABASE <Database Name> where <Database Name>“  که از

شود. در درس آینده چگونگی اجرای می که در این صورت نام دیتابیس جدید جایگزین نام دیتابیس قبلی .تغییر دهید ،است SQLدستورات 

دهیم. به جای می آموزش را به شما DELETE و ،CREATE ،UPDATE( از قبیل non-query SQL commands) SQLدستورات غیر پرس و جو گر 

Initial Catalog  یا Initial Database   از پارامترDatabase توان استفاده کرد.می هم 

Data Source=.\SQLEXPRESS;Database=University;Integrated Security=SSPI; 

نشان دهنده  ،مقداردهی شده است SSPIکه با  Integrated Securityمتر اپار. رشته اتصال به اعتبارسنجی و اطالعات امنیتی هم نیاز دارد

 خواهیم از اعتبارنامه کاربر ویندوز استفاده کنیم.می ما ،این است که

Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University; Integrated Security=SSPI; 

 قرار دهیم. Trueنیز استفاده کنیم و مقدار آن را برابر  Trusted_Connectionتوانید از پارامتر می همچنین

Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University; Trusted_Connection=True; 

ه صورت زیر ب Passwordو  User Id توانیم از پارامترهایمی اتصال استفاده از کد کاربری و کلمه عبور است که برای این کارهای یکی دیگر از راه

 استفاده کنیم:

Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University;User Id=database_user;Password=the_password; 

پیوست  SQLبه یک سرور محلی  AttachDbFileNameتوانیم یک فایل دیتابیس را به وسیله پارمتر می کنیم،می استفاده Sql Serverوقتی از 

 کنیم.

Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFileName=C:\Data\University.mdf; 
 Database=University; Trusted_Connection=True; 

ConnectionStringBuilder 

باشد. این کالس از کالس پایه می Data Providersبرای هر یک از  ConnectionStringBuilderدات نت دارای کالسی به نام 

DbConnectionStringBuilder کند. در جدول زیر انواع مختلف کالس می ارث بریConnectionStringBuilder :نشان داده شده است 

Provider ConnectionStringBuilder Class 

SQL Server SqlConnectionStringBuilder 

OLE DB OleDbConnectionStringBuilder 

ODBC OdbcConnectionStringBuilder 

برای ایجاد  SqlConnectionStringBuilderتوانیم از کالس می استفاده کنیم. SQL Server providerخواهیم از می به عنوان مثال

 استفاده نماییم. SQL Serverاتصال های رشته
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SqlConnectionStringBuilder builder = new SqlConnectionStringBuilder(); 
builder.DataSource = @".\SQLEXPRESS"; 
builder.IntegratedSecurity = true; 
builder.InitialCatalog = "Northwind"; 

مختلف های سمتفاوت هستند، کالای هباشد. از آنجاییکه منابع دادمی این کالس دارای خواص متناظر با پارامترهای مختلف رشته اتصال

ConnectionStringBuilder برای دسترسی به رشته اتصال ایجاد شده  باشد.می از خواص مختلف برای رشته اتصالای هنیز دارای مجموع

 استفاده نمود. ConnectionStringتوان از خاصیت می ConnectionStringBuilderتوسط کالس 

string connectionString = builder.ConnectionString; 

رس به پارامترها را در این دترین فقط ابتدایی در ساخت رشته اتصال استفاده کنید. آنهاتوانید از می پارامترهای پیشرفته زیادی وجود دارد که شما

 تا با مفاهیم ابتدایی ساخت رشته اتصال آشنا شوید. ،شما آموزش دادیم

Data Provider 

نه نت دات کنند.می را اداره و مدیریت SQL Serverاست که اتصال به یک منبع داده مانند  هاییکالساز ای همجموع data providerیک 

 dataتوانید از می ،ه عنوان مثالبباشد. می متفاوتی هایdata providerدارای ای ه، بلکه برای دیگر منابع دادSQL Serverتنها برای 

providerهای OLE DB  وODBC ای هبرای اتصال به منابع دادMicrosoft Access ،MySql  و حتیOracle .در زیر تعدادی از  استفاده نمایید

data providerاندشده ذکرنت دات پیشنهادی های: 

 Provider توضیحات

 Sql Server Provider سازد.می را ممکن SQL Serverدسترسی به یک دیتابیس 

 MySQL OLE DB Providerسازد. مانند می است را ممکن OLE DB که دارای راه انداز ای هدسترسی به هر منبع داد

 ODBC Provider سازد.می است را ممکن ODBC که دارای راه انداز ای هدسترسی به هر منبع داد

استفاده شود.  ODP.NETکند به جای آن از می باشد که مایکروسافت توصیهمی Oracle Providerدیگر،  providerبه این نکته توجه کنید که 

 Dataبه عنوان مثال . دسترسی یابید دیتابیستانبه  آنهاتوانید با استفاده از می متفاوتی است که شماهای سدارای کال Data Providerهر 

Provider  مربوط بهSQL Server  مانند  هاییکالسدارایSqlConnection ،SqlCommand ،SqlDataReader   و SqlDataAdapter 

 .باشدمی

data provider  مربوط بهOLE DB های سشامل کالOleDbConnection ،OleDbCommand ،OleDbDataReader  وOleDbDataAdapter 

 :اندمختلف در جدول زیر نشان داده شده هایdata providerاجزاء  باشد.می

 Data Provider Sql Server OLE DB ODBC اجزای

Connection SqlConnection OleDbConnection OdbcConnection 
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Command SqlCommand OleDbCommand OdbcCommand 

DataReader SqlDataReader OleDbDataReader OdbcDataReader 

DataAdapter SqlDataAdapter OleDbDataAdapter OdbcDataAdapter 

 System.Data.SqlClientدر داخل فضای نام  Sql Providerدر فضای نام مربوط به خود قرار دارد. به عنوان مثال  Data Providerهر 

 قرار دارد. System.Data.OleDbدر داخل فضای نام  OLE DB providerو 

Data Provider فضای نام 

Sql Server System.Data.SqlClient 

OLE DB System.Data.OleDb 

ODBC System.Data.Odbc 

هر دو رابط  OleDbConnectionو  SqlConnection مثال  کنند. می موجود در این فضاهای نامی یک رابط عمومی را پیاده سازیهای سکال

IDbConnection کنند. اگر به این رابط توجه کنید، مشاهده خواهید کرد که دارای خواص و متدهای عمومی کالس می را پیاده سازی

Connection  برای همهdata providerباشد.می ها 

در باره ها شوید. همچنین بعد از توضیح این مفاهیم و کالسمی آشنااند در درس آینده با مفاهیم بیشتری که با کدهای کوچک توضیح داده شده

را ها توانید حتی بخش آموزش کالسمی کنید چون کهرا حفظ ها کنیم. الزم نیست که همه کالسمی در یک برنامه بحث آنهاچکونگی استفاده از 

 را که متوجه نشدید به عقب برگشته و آن را یاد بگیرید.ها شوید، سپس عملکرد هر کدام از کالس ADO.NET  رد کرده و وارد بخش ایجاد یک برنامه

 Connection کالس

 ارث بری system.data.common.DbConnectionکالس  است که از Connectionشامل یک کالس  ADO.Netدر  Data Provider هر

آید. می به عنوان کالس پایه به حساب DbConnectionمختلف  هایdata providerمربوط به  connectionهای سکند. برای همه کالمی

 دهد.می را نشان Data Providerبرای هر  Connectionهای سجدول زیر کال

Connection class Data provider 

sqlConnection SQL Server 

OleDbConnection OLE DB 

OdbcConnection ODBC 

مربوط به آن را دارد و  (properties) بنابراین متدها و خصوصیات، کندمی را پیاده سازی IDbConnection رابط DbConnection کالس

باعث  connection کند. باز کردن یکمی به یک منبع داده استفاده connection یا باز کردن یک connection برای تعریف یک آنهااز هم

ممکن است برای انتقال اطالعات از بافر کارت شبکه استفاده کند، هم چنین بدیهی است که برای استفاده از  مثال  شود، می کامپیوتر اشغال حافظه 

تمام شد باید آن را ببندیم. برای وصل  Connection راین بعد از این که استفاده ما ازدرگیر هستند، بناب CPU و RAM آن سایر سخت افزارها مثل
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 اتصاله رشت، شدن به یک دیتابیس ما باید آدرس و تنظیمات و سایر چیزهای الزم برای وصل شدن به دیتابیس مثل آدرس آن را به برنامه بدهیم

(Connection String) در زیر متدها و خصوصیات رابط .دهدمی برای ما این کار را انجام IDbConnection  هایکالسکه در همه 

Connection  ایمکردهوجود دارند را ذکر : 

 خاصیت توضیح

 ConnectionString .شودمیت که از آن برای برقراری ارتباط با بانک اطالعاتی استفاده سرشته ای ا

 ConnectionTimeout .کندمیمدت زمانی که باید منتظر برقراری ارتباط با بانک بود را مشخص 

 Database .کندمینام بانک اطالعاتی که قرار است ارتباط با آن برقرار شود را مشخص 

 State .کندمیوضعیت فعلی ارتباط را مشخص 

  

 متد توضیح

 ()BeginTransaction .کندمیتراکنش با بانک را شروع 

 ()ChangeDatabase .دهدمیارتباط را از یک دیتابیس به دیتابیس دیگر تغییر 

 ()Close .کندمیرا قطع بانک ارتباط با 

 ()CreateCommand .کندمیتعیین شده ایجاد  SQL ازروی دستور SqlCommand یک شیء

 ()Open .کندمیارتباط با بانک را برقرار 

تواند بیشتر از این دو جدول متد و می ،Data Providerمربوط به هر  connectionهای ساین نکته اشاره کرد که هر کدام از کالباید به 

property این مقاله ما از های لذکر نکردیم. برای مثاها لکه ما در این جدو ،داشته باشد، ولی در این صورت برای خود آن کالس یکتاستSQL 

Sever  به عنوانData Provider کنیم. بنابراین ما از کالس می استفادهSqlConnection  به عنوان کالسconnection  ای که بهSQL 

Server  که یکData Provider کنیم )در اینجا ما از می برای ساختن یک شیء از این کالس، از خط کد زیر استفاده کنیم.می است، استفاده

 گیرد استفاده کردیم(:نمیارامتری یک سازنده که هیچ پ

SqlConnection connection = new SqlConnection(); 

را مشخص کنیم. این  Connection Stringحاال برای این که این شیء بداند که باید به کدام دیتابیس و چه نوع دیتابیسی وصل شود باید 

توان با استفاده از آن این کار را انجام دهیم. در می دارد که connectionStringبه اسم  propertyیک  ایمساختهکه  ی connectionشیء 

 گوییم:می خط زیر به برنامه
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connection.ConnectionString = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=University;" + "Integrated 
Security=SSPI"; 

 به آن بدهیم )به این حالت کالس که پارامتر هم مستقیما  را هم  connectionString ،ساختن شئتوانیم در هنگام می به جای این دو خط کد

 گویند(.می یا سربارگذاری سازنده  overloaded constructorگیرد می

SqlConnection connection = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;" + 
                       "Initial Catalog=University;Integrated Security=SSPI"); 

 connectionتوان می بسته است connectionاستفاده کن. فقط وقتی که  universityگوید که از دیتابیس می connection stringاین 

string  را مقداردهی کرد یا تغییر داد. کالسconnection  مختلف های قسمتدهد که به میبه ما این امکان راconnection string  هم

 توانیم انجام دهیم.می آن هایPropertyدسترسی داشته باشیم. این کار را با استفاده از 

با نام  connection stringدر  خاصیتکه از کدام دیتابیس استفاده کن. این  گوید می داریم که به برنامه Databaseبه اسم  propertyیک 

Initial Catalog با استفاده از کالس مشخص شده است .connection  و متدChangeDatabase توان دیتابیس مورد استفاده در می

 باید بسته باشد(. connectionالبته همان طور که گفتیم ) دادبرنامه را تغییر 

connection.ChangeDatabase("AnotherDatabase"); 

دیگر  Propertyیک  کند.می یا دیتابیسی دیگر عوض AnotherDatabaseبه  Universityاین خط کد، دیتابیس مورد استفاده را از 

connectionTimeout  داریم که مدت زمانی کهconnection فرض پیش به صورتاید گوید که اگر آن را مقدار دهی نکردهمی باز است را به ما

 که زمان تمام شده است.شود می داده exception شود. بعد از این زمان یکمی مقداردهیبرای آن  82مقدار 

را مقداردهی کرده  connection stringکنیم. قبل از صدا زدن این متد باید می استفاده ()openما از متد  connectionبرای باز کردن یک 

دهیم. وقتی که از می انجام ()closeکه این کار را هم با متد  ،ببندیم حتما  م آن را باید استفاده کردی connectionباشیم. بعد از این که از این 

using به صورت اتوماتیک  ،بالفاصله که کار ما تمام شد ،کنیممی استفادهconnection شود.می بسته 

using (SqlConnection connection = new SqlConnection()) 
{ 
   // some code.... 
   connection.Open(); 
   // some code.... 
} 

 ،قرار دارد usingکه در داخل پرانتز مربوط به  ای connectionگوید که می این به ما .دهیممیقرار  usingتعریف و مقداردهی را در داخل پرانتز 

 استفاده ()closeسته خواهد شد. اگر شما از متد ب connectionفقط در داخل بالک آن قابل استفاده است. بعد از این که بالک تمام شد 

 .فراخوانی کنید finalyباید آن را در قسمت  ،کنیدمی

try 
{ 
   connection.Open(); 
} 
catch(SqlException) 
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{ 
 
} 
finally 
{ 
   connection.Close(); 
} 

گر ما آن را در بالک  و در نتیجه شودنمیرخ دهد در این صورت آن کد اجرا  exceptionقرار دهیم و یک  try این کار برای این است که ا

connection  ولی در این حالت حتی با وجود رخداد ماندمیباز exception هم بالک finaly  با خوریمنمیو به مشکلی بر  شودمیاجرا .

. با خبر شد که آیا باز است یا بسته connection از وضعیت توانمیاست  connection که مربوط به state استفاده از خاصیتی به نام

State قدار خود را از مsystem.data.connectionStateEnumeration در جدول زیر مقادیر نوع شمارشیگیردمی . ConnectionState 

 : ذکر شده است

 مقدار توضیح

 Broken .که ارتباط با بانک با شکست مواجه شده است کندمیمشخص 

 Closed .که ارتباط بسته است کندمیمشخص 

 Connecting .که ارتباط با منبع داده برقرار است کندمیمشخص 

 Executing .که ارتباط در حال اجرای یک دستور است کندمیمشخص 

 Fetching .که ارتباط در حال دریافت داده است کندمیمشخص 

 Open .که ارتباط باز است کندمیمشخص 

است  InfoMessage استفاده کنید. اولی آنهااز  توانیدمیکه شما  ،دهدمیهم در اختیار شما قرار  (event) دو رویداد connection کالس

 StateChange عوض شود رویداد connectionاطالعاتی استفاده کرد. و هر وقت که وضعیت مربوط به  هایپیامبرای گرفتن  توانمیکه از آن 

 (.شودمی trigger) دهدمیرخ 

static void con_StateChange(object sender, System.Data.StateChangeEventArgs e) 
{ 
    Console.WriteLine("State has been changed from {0} to {1}.", 
            e.OriginalState.ToString(), e.CurrentState.ToString()); 
} 
 
static void Main() 
{ 
    SqlConnection con = new SqlConnection(); 
    con.ConnectionString = @"Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=Northwind;" +  
                            "Integrated Security=SSPI"; 
    con.StateChange += new System.Data.StateChangeEventHandler(con_StateChange); 
    con.Open(); // Opens a connection 
    con.Close(); // Closes a connection 
} 

State has been changed from Closed to Open. 
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State has been changed from Open to Closed. 

Con_StateChange داریم و این تابع را به   را برای کنترل کردن رخداد عوض شدن وضعیتproperty ( کانکشنStateChange انتساب )

تا هر وقت وضعیت کانکشن عوض شد از این استفاده کند و کارهای کنترلی را انجام دهد که در اینجا ما به خاطر آموزش فقط یک جمله  دهیممی

 eventکند و کنترل کننده رویداد )می تغییر openبه  closeزنیم وضعیت کانکشن از می را صدا ()openکنیم. وقتی که ما متد می پرینت

handlerکند و وقتی که متد می زند و خط اول را چاپمی ( را صداclose() کند.می افتد و خط دوم را چاپمی زنیم همین اتفاقمی را صدا 

 command کالس

 آنهادر  executeهم لفظ  معموال  )دستوراتی که  SQLرای دستورات مربوط به خودش را دارد که برای اج Commandکالس  Data Providerهر 

 ( در دیتابیس، استفادهprocedure( یا ذخیره سازی یک رویه )sqlCommand.ExecuteScalarشود و جنبه اجرایی دارند مانند می دیده

مختلف را  commandهای سکند. جدول زیر کالمی ارث بری Systam.Data.Common.DbCommandاز یک کالس  commandهر کالس  شوند.می

 .دهدمی مختلف را نشان هایData Providerبرای 

 Command Data Provider کالس 

SqlCommand Sql Server 

OleDbCommand OLE DB 

OdbcCommand ODBC 

کند، که در جدول زیر متدها و می استفادهآن های کند یعنی از متدها و خاصیتمی را پیاده سازی IDbCommandرابط  DbCommandکالس 

 بینید.می کند رامی را که استفاده هاییخاصیت

 توضیحات خاصیت

CommandText  دستورSql ( یا رویه ذخیره شده در دیتابیسstored procedureیا اسم جدول را مشخص ) کندمی 

CommandTimeout 

اجرای یک دستور الزم است. اگر اجرای یک دستور از این بیشتر  دهد که برایمی زمان مورد نیازی را به ما نشان

 ثانیه است. 80فرض پیش زمان به صورت این طول بکشد یک استثناء رخ خواهد داد.

CommandType 

دهد که مقدار خود را از می مشخص شده است به ما نشان commandTextنوع دستوری را که در 

System.Data.CommandType تواند بگیرد.می . که سه مقداردگیرمی 

Text  که از آن برای دادن دستورSql، 

stroedPeocedure ذخیره شده،های برای رویه 

TableDirect فرض پیش شود. به صورتمی از چند جدول استفادهها که از آن برای گرفتن تمام سطر و ستون

text گیرد.می مورد استفاده قرار 
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Connection 

باید با به یک کانکشن باز وصل شود  commandکند. کالس می با آن کار commandکند که می مشخص کانکشنی را

 .شودمیکه در واقع این دستور بر روی آن کانکشن اجرا 

Parameters از پارامترها که در ای همجموعCommandText تعریف شده است 

  

 توضیحات متدها

Cancel  کندمی را لغوکه در حال اجراست  دستوری 

CreateParameter تواند به مجموعه می سازد کهمی یک شیئ جدید از پارامترcommand.parameter اضافه شود 

ExecuteReader 

 مثال   برمی گرداند که فقط هم قابل خواندن است. DateReaderکند و یک سری اطالعات به فرم می دستور را اجرا

 .queryتنها برای دیدن حاصل یک 

ExecuteNonQuery 

 برای اجرای مثال  گرداند. می این دستور تغییر کردند را بر تأثیرکه تحت  هاییردیفکند و می یک دستور اجرا

update ،delete ،Insert. 

ExecuteScalar 

برای برگرداندن اولین خانه از اولین ردیفی که نتیجه  مثال  کند و تنها یک مقدار را برمی گرداند. می یک دستور را اجرا

 شود.می ماست استفاده

 از سازنده بدون پارامتر استفاده commandکنیم. برای ساختن یک شیء می استفاده SQL Serverاز   هاdata providerما از بین ها لبرای مثا

 کنیم.می

SqlCommand command = new SqlCommand(); 

 خورد.نمیبه آن ندهیم بدرد  CommandTextاین شیء تا زمانی که پرس و جوی مورد نظر را با استفاده از 

command.CommandText = "SELECT * FROM Students"; 

 توان ادغام کرد:می دو دستور باال را به صورت زیر هم

SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Students"); 

 هم چنین باید به دستور بفهمانیم که روی کدام کانکشن باید این پرس و جو اجرا شود.

SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
SqlCommand command = new SqlCommand(); 
command.Connection = connection; 

 Connectionو  CommandText مستقیما  توان می ( این است کهcommandتن )روش دیگری برای ساخ commandسازنده دیگر برای ساختن شیء 

 را به سازنده داد.



   
 

171 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Students", connection); 

هم  connectionبرمی گرداند که  DbCommandاست. این متد یک  ()CreateCommandوجود دارد  DbConnectionمتد دیگری که در کالس 

 را به آن داد. commandTextتوان می به آن متصل است که

SqlCommand command = connection.CreateCommand(); 
command.CommandText = "SELECT * FROM Students"; 

استفاده کرد که یک شیء  ()ExecuteReaderد از متد باز کرد. برای استفاده از دیتابیس بای connectionبرای اجرای دستور اول باید یک 

dataReader یک جدول از دیتابیس دسترسی داشت. برای اجرای دستورات های توان به ردیفمی برمی گرداند که با آنupdate ،Insert ،

delete باید از متد ExecuteNonQuery() د شد.بعد توضیح داده خواههای ساستفاده کرد. این متدها در در 

 Parameter کالس

است به جای این که کل عبارت  DbComnmandکه یک خصوصیت از کالس  commandTextتوانیم هنگام تعریف کردن عبارت پرس و جو در می ما

 یپرس و جو را به صورت رشته تعریف کنیم در آن از پارامترها هم استفاده کنیم. در صورت عدم استفاده از پارامترها، مجبوریم به صورت دست

ین کنیم. برای ا انتخاب ،هستند راخواهیم تمام دانشجوهایی که دارای شماره دانشجویی خاصی می مثال  مقادیر را در عبارت پرس و جو بنویسیم. 

 کنیم.می گیریم و دستور را تولیدمی کار شماره دانشجویی را از کاربر

int studentId = Int32.Parse(Console.ReadLine()); 
SqlCommand command = new SqlCommand(); 
command.CommandText = "SELECT * FROM Students WHERE StudentID = " + StudentID; 

انجام، سپس در خط سوم آن را به  ()Console.ReadLineشود که شماره دانشجویی را بدهد. این کار را با می خواسته کاربردر مثال باال از 

commandText دهیم. این روش برای کد نویسی راحت است ولی از نظر امنیتی مشکل دارد چرا که کاربر هر چیزی را در میquery د اضافه توانمی

را در اختیار ما قرار داده  هاییکالس ،پارامترهابرای کار کردن با  #Cکند. این روش برای کار کردن با پارامترها روش درستی نیست به خاطر همین 

 کنند.می ارث بری DbParameterاز کالس پایه  هاکالساین همه . بینیممی است که در زیر

Provider کالس Parameter  

SQL Server SqlParameter 

OLE DB OleDbParameter 

ODBC OdbcParameter 

عالمت برای این کار قبل از اسم پارامتر باید  .که چه چیزی پارامتر است مشخص کنیم CommandTextپارامتر باید در داخل های سقبل از کار با کال

 @ قرار دهیم به مثال زیر.

SqlCommand command = new SqlCommand(); 
command.CommandText = "SELECT * FROM Students WHERE Age=@Age"; 
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است را عبارت  Age@برابر با  آنهابینیم تمام دانشجویانی که سن می در عبارت پرس و جو. توجه کنید SQLدر داخل عبارت  Age@در مثال باال به 

 مقداری را قرار Age@به جای  ،سازدمی این پرس و جو را #C. وقتی ایمکردهاست که ما مشخص  یک متغیر و پارامتری Ageگیرد که می پرس و جو

احتمالی ای هخود انواع داد ADO.Netبرای استفاده از یک پارامتر باید اسم پارامتر و نوعی که این پارامتر در خود دارد را مشخص کنیم. . دهدمی

ی از انواع شمارش آنهااستفاده کنیم. برای استفاده از  آنهاتوانیم از می کنیم را در اختیار ما قرار داده و را که ممکن است که ما بخواهیم استفاده

System.Data.SqlDbType دیتابیسکنیم یا اگر از می استفاده OLE DB باید از  ،کنیممی استفادهSystem.Data.OleDbType  .استفاده کنیم 

 استفاده کرد. پارامترهاشود از می گوید که چگونهمی کد زیر مثالی است که به ما

SqlParameter parameter1 = new SqlParameter("@Age", SqlDbType.Int); 

ا طول بای هگیرد. اگر هم بخواهیم از رشتمی پذیرد رامی بینیم اسم پارامتر و نوعی که این پارامترمی در کد باال که DbParameterسازنده مربوط به 

 کنیم.زیر برای آن استفاده  توانیم از سازنده می استفاده کنیم nvarcharمتغیر یعنی 

SqlParameter parameter2 = new SqlParameter("@FirstName", SqlDbType.VarChar, 100); 

 مشخص کرد. مثل کد ،د جایگزین آن پارامتر شود راتوان مقداری که بایمی کند. در نهایت هممی سایز نوع داده را مشخص ،سومین پارامتر در باال

 :زیر

parameter1.Value = 18; 
parameter2.Value = "Mandy"; 

 اضافه کنیم. DbCommandشیء  Parametersتوانیم شیء پارامتر تولید شده را به خاصیت می حاال

command.Parameters.Add(parameter1); 

را به همان  آنهاباید  OLE DBکردیم و ترتیب اضافه کردنشان اهمیتی نداشت. اما در هنگام استفاده از می را اضافه اآنهاگر چند پارامتر داشتیم همه 

است که دیگر الزم نیست  ()addWithValueاضافه کنید. روش دیگر اضافه کردن پارامترها روش  ،ترتیبی که در پرس و جو مشخص شده است

 را معلوم کنیم. آنهارا بسازیم و نوع  پارامترهاکه 

command.CommandText = "UPDATE Students SET FirstName=@FirstName, LastName=@LastName " + "WHERE 
StudentId=@StudentId"; 
 
command.Parameters.AddWithValue("@FirstName", "John"); 
command.Parameters.AddWithValue("@LastName", "Smith"); 
command.Parameters.AddWithValue("@StudentId", 1); 

شود. پارامتر دوم به صورت اتوماتیک به نوعی که در می آرگومان اول پارامتر مربوطه است و آرگومان دوم مقداری است که جایگزین این پارامتر

کنید باید پارامترها را به همان ترتیبی که در دستور می استفاده OLE DBدوباره باید بگوییم که اگر شما از  شود.می تبدیل ،دیتابیس باید وارد شود

 شود وارد کنید.می دیده

command.CommandText = "UPDATE Students SET FirstName=@FirstName, LastName=@LastName " +  
                      "WHERE StudentId=@StudentId"; 
 
command.Parameters.AddWithValue("@LastName", "John"); 
command.Parameters.AddWithValue("@FirstName", "Smith"); 
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command.Parameters.AddWithValue("@EmployeeId", 1); 

ولی برعکس اضافه شده که مشکل ساز خواهد شد. بنابراین هنگام  ،اضافه شود LastName@و سپس  FirstName@در مثال باال باید اول  مثال  

 مراقب باشید. OLE DBاستفاده از 

 DataReader کالس

ر توان اطالعات را تغیینمیکند. این دسترسی فقط برای دیدن اطالعات است و می دسترسی به دیتابیس را برای ما فراهم dataReaderیک شیء 

توان از آن استفاده کرد و همیشه یک نمی( است یعنی آفالین connectedاز این کالس یک روش متصل )(. استفاده read-onlyداد )

connection  باز برای ما الزم است. هرdata provider ،dataReader  از کالس پایه  آنهاخودش را دارد که همه

system.data.common.DbDatareader کنند.می ارث بری 

 DataReader  provider کالس

SqlDataReader SQL Server 

OleDbDataReader OLE DB 

OdbcDataReader ODBC 

 .امآوردهزیر های لرا در جدو آنهابرای خواندن از دیتابیس هستند. تعدادی از  هاییخاصیتشامل متدها و  DbDataReaderکالس 

 توضیحات خاصیت

FieldCount گویدمی ماردیف )فعلی( را به های تعداد ستون 

HasRows  که این  گویدمیبه ماquery حداقل یک ردیف دارد یا نه 

IsClosed کند که می مشخصDbdatareader بسته است یا نه 

RecordsAffected 

یا  update، insertکه  هاییستونگرداند ) می را براند تغییر یافته SQLکه با اجرای دستور  هاییستونتعداد 

delete اندشده) 

 

 

 توضیحات متد

GetBoolean  مقدار یک ستون را به صورتBoolean گرداندمی بر 

GetChar  مقدار یک ستون را به صورتchar برمی گرداند 

GetDataTypeName  اسمdataType نوع داده( ستون فعلی را برمی گرداند( 
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GetDateTime  مقدار ستون را به عنوانdateTime دهد( برمی گرداندمی )شیئی که تاریخ و زمان را 

GetDecimal مقدار دهدهی ستون را برمی گرداند 

GetDouble گرداندمی مقدار اعشار ستون را بر 

GetFieldType گرداندمی نوع فیلد ستون مورد نظر را بر 

GetInt32  مقدار ستون مورد نظر را به عنوانinterger برمی گرداند 

GetName گرداندمی اسم ستون را بر 

GetString  مقدار ستون را به صورتstring دهدمی 

GetValue مقدار ستون را به صورت یک شیء برمی گرداند 

GetValues گرداندمی از اشیاء برآرایه ای  یک ردیف را به صورتهای تمام ستون 

NextResult دهدمی هستیم این متد به ما نتیجه بعدی رااز نتایج ای هوقتی در حال خواندن دست 

Read Reader بردمی شود( را به رکورد بعدیمی )برای خواندن استفاده 

dataReader آورد. این کار برای استفاده بهینه از حافظه مفید است.می با هر بار خواندن تنها یک رکورد را به حافظه Datareader  احتیاج دارد

در  SELECTپس برای استفاده از آن باید کانکشن را اول باز کرد و به محض اتمام کار آن را بست. برای یک دستور  ،ز باشدبا connectionکه 

SQL  باید از تابعExecuteReader() تا به ما یک شیء  ،استفاده کنیمDbDataReader .برگرداند 

SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT * FROM Students", connection); 
SqlDataReader reader; 
 
connection.Open(); 
reader = command.ExecuteReader(); 

 ()DbConnection.Open متداستفاده کنیم باید کانکشن را باز کنیم. این کار را با استفاده از  ()ExecuteReaderمتد قبل از این که از  بینیممی

توانیم در می ( که مجموعه این پارامترها راoverloader constructorگیرد )می پارامتر ()ExecuteReader دیگر نسخهدهیم. می انجام

System.Data.CommandBehavior بینیم.می ببینیم. در جدول زیر یک سری از این مقادیر را 

 توضیحات مقدار

CloseConnection  وقتی متدclose()  ازdataReader بنددمی شود، بالفاصله کانکشن رامی صدا زده 

Default فرض پیش رفتارDataReader کندمی را مشخص 

SingleResult گرداندمی پرس و جو، یک مقدار واحد بر 
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SingleRow رود که پرس و جو یک مقدار واحد را برگرداندمی انتظار 

 را به عنوان پارامتر به آن ارسال کنید مانند کد زیر: SingleRowخواهید که فقط یک ردیف خوانده شود باید می به عنوان مثال وقتی شما

reader = command.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow); 
reader = command.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow); 

 تارها را با هم ترکیب کنیم.توانیم این رفمی بیتی ORبا استفاده از 

reader=command.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow|CommandBehavior.CloseConnection);  

حال . دهیممی را برای ما برگرداند آن را در یک متغیر قرار DbDataReader( از Instanceاجرا شد و یک نمونه ) ()ExecuteReaderوقتی که 

 حرکت کنیم. به کد زیر توجه کنید:اند برگردانده شده SELECTبا استفاده از حلقه در میان نتایجی که به وسیله دستور 

while (reader.Read()) 
{ 
   MessageBox.Show(reader["FirstName"].ToString()); 
} 

گرداند. می که ردیف اول را که از پرس و جو به دست آمده است به ما بر مایکردهفراخوانی  DataReaderرا از  ()Readدر قسمت شرط حلقه ما متد 

کند در غیر این صورت می را برمی گرداند و در نتیجه حلقه ادامه پیدا trueموفقیت آمیز باشد در این صورت  اگر عملیات خواندن یک رکورد )سطر( 

false توانیم با استفاده از نام ستون مقدار می ت موفقیت آمیز یک ردیف را برگردانید حاالشود. وقتی که به صورمی برمی گرداند و از حلقه خارج

تد شود پس ممی کند. بعد از این که بالک تمام شد دوباره شرط حلقه اجرامی یک خانه از جدول را استفاده کنیم همانطور که در کد باال آن را چاپ

Read() توانیم از متد می بعدی را برمی گرداند. به جای این روش ماشود و این بار ردیف می بار دیگر اجراGet()  مربوط بهDataReader  استفاده

 کند. به عنوان مثال برای برگرداندن مقدار ستون اول از کد زیر استفادهمی دریافت ،خواهیم بخوانیم رامی کنیم، که ایندکس مربوط به ستونی که

 کنیم:می

int studentID = reader.GetInt32(0); 

 DataReaderبعد از استفاده کردن از  شود.می ( به عنوان یک عدد صحیح برگشت داده0کنید مقدار ستون اول )اندیس می همانطور که مشاهده

 را بست تا بی خود از منابع استفاده نکند. connectionباید آن و همچنین 

reader.Close(); 
connection.Close(); 

 کنیم.می برای محتویات داخل یک دیتابیس در حالت متصل صحبت DateReaderهای ساز کال س بعد ماردر د

 DataAdapter کالس

DataAdaper می را( توان به عنوان یک پل بین منبع اطالعاتی واقعیdata source و برنامه خودمان در نظر بگیریم که )  همراه  معموالDataSet 

( برای استفاده از منبع disconnectedغیر متصل ) روشیک  ،همراه با هم DataSetو  DataAdapterگیرد. استفاده می مورد استفاده قرار

کنیم چرا که قابل فهم تر است(. می استفاده Data sourceاست )از این به بعد به جای منبع اطالعاتی از لفظ  Data Sourceاطالعاتی یا همان 
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را با استفاده از  DataSetدهد که می به ما این اجازه را DataAdapterباز کنیم.  آنهابرای استفاده از  connectionیعنی دیگر الزم نیست یک 

به ارث  System.Data.Common.DbDataAdapterاز کالس پایه  DataAdapterکنیم. کالس  ، پروجود دارد Data Sourceمقادیری که در 

 مختص به خود را دارد. Data provider ،dataAdapterشود و هر می برده

 dataAdapter Data providerکالس 

SqlDataAdapter SQL Server 

OleDbDataAdapter OLE DB 

OdbcDataAdapter ODBC 

 دهد.می جدول زیر را در اختیار ما قرار های propertyمتدها و  DbDataAdapterکالس 

 توضیحات خاصیت

DeleteCommand  شیءcommand دهدمی را برای پاک کردن یک رکورد در اختیار ما قرار 

FillCommandBehavior 

 گیرد را برای ما مشخصمی مورد استفاده قرار dataAdapterرا که برای پر کردن یک   commandرفتار 

 کندمی

InsertCommand  شیءcommand دهدمی را برای پر کردن یک رکورد در اختیار ما قرار 

SelectCommand  شیءcommand ( را برای انتخاب کردنSelectیک رکورد در اختیار ما قرار ) دهدمی 

UpdateBatchSize  تعدادcommand گویدمی توان به عنوان یک دسته اجرا کرد، به مامی را که هایی 

UpdateCommand  شیءcommand  را برایupdate دهدمی کردن یک رکورد در اختیار ما قرار 

 

 

 توضیحات متد

AddToBatch  یک شیءcommand کندمی که قرار است اجرا شود اضافهای هرا به دست 

ClearBatch  تمام اشیاءcommand کندمی که قرار است اجرا شود را از دسته پاک ای 

ExecuteBatch  دستهcommandکندمی را اجرا ها 

Fill  خاصیتSelectcommand در را ه کند و نتیجمی را اجراdataset دهدمی مربوطه قرار 

InitializeBatching کند.می عملیات دسته بندی را مقداردهی اولیه 

GetFillParameters  پارامترهایselectCommand گیردمی را 
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TerminateBatching بخشدمی عملیات دسته بندی را پایان 

Update 

را صدا میزند و با استفاده از آن  dataAdapterمربوط به این  deleteو  update ،Insertدستورهای 

 کند.می updateرا  data sourceدستورها 

توانید از نوع می شما dataAdapterبرای ساختن یک  کنیم.می استفاده data providerبه عنوان  SQL Serverبعد ما از های لبرای مثا

 بدون پارامتر آن استفاده کنید.

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 

dataApadpter  دستور را درdata source کند و یک خاصیت به اسم می اجراselectCommand  دارد که شیءDbCommand  را )که این شیء

select دهیم. مانند مثال زیر:می کند و برای استخراج از دیتابیس است( به آنمی را مشخص 

SqlCommand selectCommand = new SqlCommand("SELECT * FROM Students", connection); 
SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
adapter.SelectCommand = selectCommand; 

برای استفاده از این تابع ما استفاده کنیم.  dataAdaperدر  ()fillمشخص کردیم باید از تابع  selectCommandکه در  برای اجرای دستوری 

به وسیله مقادیر به دست آمده از منبع داده پر  DataTableاز شیء  در مثال زیر یک .استفاده کنیم DataSetیا  DataTableباید از یک کالس 

 شده است:

DataTable myTable = new DataTable("TableName"); 
 
adapter.Fill(myTable); 

 به اجرا در ،ایمکردهمشخص که ی  DataTableکند و نتیجه را در می اجرا ،را ایمکردهمشخص  selectCommandاین کد در واقع دستوری که در 

 : کندمی ایجاد شده را قبول DataTable و نام DataSet یک ()Fill متدشکل دیگر  آورد.می

DataSet myDataSet = new DataSet(); 
 
adapter.Fill(myDataSet, "TableName"); 

توان با استفاده از می شود. حالمی اضافه Tables ،DataSetبه خاصیت  TableName جدید با نام DataTable بعد از اجرای کد باال یک

و  UpdataCommand دیگری هم دارد که برایهای خاصیت، dataAdapter .دسترسی یافتها به داده DataTable ،Row خاصیت

InsertCommand و DeleteCommand بارود که این دستورها را می به کار commandBuilder پردازیممی آنهاآینده به های سسازیم که در درمی. 

 DataSet کالس

را به صورت  هادادهکه  دهدمیبه شما این امکان را  DataSet . کالسکندمیاطالعاتی که از دیتابیس رسیده را در خود ذخیره  DataSet کالس

اری و هر ک داریممیو در این کالس نگه  کشیممینگهداری و دستکاری کنید. یعنی یک بار از دیتابیس اطالعات را  (disconnected) غیر متصل
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ز دیتابیس در حالی که ا کنیممید کار . این که می گوییم غیر متصل یعنی ما با اطالعاتی که در دیتابیس وجود داردهیممیداشته باشیم با آن انجام 

 : وجود دارد به شرح زیر است DataSet واقعی جدا هستیم و به آن دسترسی نداریم. نکات مهمی که در مورد

 DataSet  یک دیتابیس کوچک است که داخل حافظه قرار دارد. 

 DataSet   دارای یک یا چند جدول باشد. به هر کدام از این جداول یک تواندمیهمانند دیتابیس واقعی DataTable می گویند. 

 DataTable   به هر سطر آنباشدمیدارای سطر و ستون . DataRow و به هر ستون آن DataColumn می گویند. 

با استفاده  توانمیرا با استفاده از اسم مقداردهی کرد. این کار را  آنها توانمیاین است که  DataColumn و dataTable نکته مثبت در مورد

 DataSet ساده ساخته و آن را به DataTable حاال یک .و سازنده آن انجام داد ColumnName و TableName هایناماز دو خاصیت به 

داخل آن فرم قرار  dataGridViewسپس یک  گذاریممی DataSetDemo و اسم آن را کنیممی. یک ویندوز فرم معمولی درست کنیممیاضافه 

مربوط به رویداد  (event handler) تا کنترل کننده رویداد کنیممیتا کل فرم را پر کند. بر روی فرم دابل کلیک  کنیممی Dock و آن را دهیممی

Load  حواستان باشد کهکنیممیفرم را بسازد. کد زیر را به آن اضافه . System.data این کار را  .اضافه کرده باشد فضای نام،  را به آن به عنوان

 .باید انجام دهیم ;using System.Data با کد

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    DataSet personsDataSet = new DataSet(); 
    DataTable personsTable = new DataTable("Persons"); 
    personsDataSet.Tables.Add(personsTable); 
 
    DataColumn firstNameColumn = new DataColumn("FirstName"); 
    DataColumn lastNameColumn  = new DataColumn("LastName"); 
    DataColumn ageColumn       = new DataColumn("Age"); 
 
    personsTable.Columns.AddRange(new DataColumn[] { firstNameColumn, lastNameColumn, ageColumn }); 

 
    DataRow firstPerson  = personsTable.NewRow(); 
    DataRow secondPerson = personsTable.NewRow(); 
    DataRow thirdPerson  = personsTable.NewRow(); 
 
    firstPerson["FirstName"]  = "Mark"; 
    firstPerson["LastName"]   = "Davidson"; 
    firstPerson["Age"]        = 18; 
 
    secondPerson["FirstName"] = "John"; 
    secondPerson["LastName"]  = "Fredrich"; 
    secondPerson["Age"]       = 22; 
 
    thirdPerson["FirstName"]  = "Chelsey"; 
    thirdPerson["LastName"]   = "Bells"; 
    thirdPerson["Age"]        = 19; 
 
    personsTable.Rows.Add(firstPerson); 
    personsTable.Rows.Add(secondPerson); 
    personsTable.Rows.Add(thirdPerson); 
 
    dataGridView1.DataSource = personsDataSet.Tables["Persons"]; 
} 

1 
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14 
15 
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18 
19 
20 
21 
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34 

دارای  DataSet .ایمکردهایجاد  Persons با نام DataTableیک جدول یا همان  1، سپس در خط DataSet یکابتدا  0در کد باال و در خط 

است که  ()Add و دارای متدی به نام باشدمی DataSet های DataTable این خاصیت شامل مجموعه .باشدمی Tablesخاصیتی به نام 

 اضافه کرد. DataSet جدید به DataTable یک توانمیبا استفاده از آن 
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 ایجاد و DataSet . تا اینجای کارکنیممیاضافه  DataSet به ()Add را با استفاده از متد 1ایجاد شده در خط  DataTable 3در خط 

DataTable  به هاستونبه آن اضافه شد. حال نوبت به اضافه کردن سطرها و DataTable  سه ستون با استفاده از کالس 1-1است. در خطوط 

DataColumn  هاینامو به FirstName ،LastName و Age  را با استفاده از متد آنها 77ایجاد و در خط AddRange() به DataTable  اضافه

 .کنیممی

 70-73در خطوط  DataRow . برای ایجاد سطرها هم از کالسکندمیاضافه  DataTable را به آنهاو  گیردمیرا  هاستوناین متد یک آرایه از 

است. در  personsTableکه این سطرها مربوط به جدول  کنیممیاعالم  ()NewRow . در همین خطوط هم با استفاده از متدایمکردهاستفاده 

. برای نمایش کنیممیاضافه  DataTable این سه سطر را به 01-07سپس در خطوط  .ریزیممیمقادیر را در داخل این سطرها  71-01خطوط 

 DataSource یا همان DataGridView می گوییم که منبع داده 00هم در خط  DataGridView در داخل DataTable اطالعات داخل این

 : است Persons به نام DataSet وجود درآن همان جدول م

 

 اتصال به دیتابیس با کد

از  نیاز به کد زدن نداشت. االن یک سری اصال  ویژوال استودیو استفاده کردیم و های اولین مثالی که در اتصال به دیتابیس مطرح کردیم از قابلیت

 است. ADO.NETهای سمختلف با استفاده از کالای هتاکید بیشتر بر روی اتصال به منابع داد آنهاکنیم که در می را شروعها درس

دهیم. یک روش می کنیم. این کار را به دو روش انجام Insert ،delete ،Update دهیم این است که چگونه می چیزی که در درس بعد توضیح

 هاییتفاوتدهد ولی می اگر چه این دو روش هر دو نهایت یک کار را انجام (.disconnected( و روش دیگر غیر متصل )connectedمتصل )

 استفاده کنیم. ،آنهامختلف انتخاب کنیم که از کدام یک از  کوچکی دارند که باید در شرایط 

چرا که اگر بخواهیم از روش غیر  .بزرگ بگیریم بهتر است که از روش متصل استفاده کنیمهای سخواهیم پرس و جوهای سریع از دیتابیمی اگر

این روش  نقطه ضعف بزرگ غیر منطقی است.های سکه برای دیتابی ،باید قسمتی از این دیتابیس را اول به حافظه ببریم ،متصل استفاده کنیم
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فاده باید ببندید. یعنی برای هر بار استتوانند از آن استفاده کنند تا زمانی که آن را نمیها این است که باید یک کانکشن باز کنید و دیگر کانکشن

 یک کانکشن باز کرد و بالفاصله بست.

سازیم و نمیخواهید با قسمت کوچکی از دیتابیس کار کنید روش غیر متصل بهتر است نکته قوت این روش این است که دیگر کانکشن می اگر

تغییرات را به بعدأ  و انجام دهیم  DataSetرات مورد نظرمان را روی توانیم تغییمی کنیم. سپسمی ذخیره DataSetتنها نتایج را در داخل 

 دیتابیس ارسال کنیم.

ل مرحله از پروسه وص ترینکوچکاز االن به بعد برای اید ویژوال استودیو برای وصل شدن به دیتابیس استفاده کرده ابزارهایاگر تا به حال از 

چرا باید کد بزنیم، وقتی که چنین ابزارهایی وجود دارند؟ اگر این کار را به ویژوال استودیو بسپاریم  اصال  حاال  شدن به دیتابیس باید کد بزنیم.

زیاد( ای هحجم داد مثال  در شرایط سخت )  مثال  و مسائل پیشرفته دیتابیسی است که ها یکند، این کدها برای بهینه ساز می صدها خط کد تولید

 لوزنیم زیاد نیست ولی به مرور که جمی کدی کههای طاحتیاج نداریم. تعداد خ آنهابه  اصال  ر ساده دیتابیسی شود و برای یک سری کامی استفاده

ما با این فرض های لکنیم و مثامی استفاده SQL Server 2008 Expressبه عنوان منبع داده از  شویم.می پیشرفته تر مسائلرویم وارد می

 .ایدساختهو دیتابیس مثال را هم ها لو جدواید رود که آن را نصب کردهمی جلو

  (Connected) پرس و جو در دیتابیس: روش متصل

Query به یک دستور مثال   .زدن یا پرس و جو یعنی رویه استخراج اطالعات از یک منبع اطالعاتی مانند دیتابیس select از زبان SQL  که از

که چگونه با استفاده  گیریدمیزدن می گویند. در ادامه یاد  Query می گویند و به آن عمل Query کندمیدیتابیس چند ردیف اطالعات دریافت 

از دیتابیس را توضیح  هادادهاستفاده کنیم. در ادامه ما روش متصل برای استخراج یا واکشی  هادادهبرای پرس و جوی  ADO.NET هایکالساز 

به روی فرم قرار داده و  listBox. یک کنیممیایجاد  QueryingDataBaseConnected برای این کار ابتدا یک برنامه ویندوزی با نام دهیممی

 : گذاریممی studentsListBox اسم آن را

 

تا کنترل کننده  کنیممی. حاال بر روی فرم دابل کلیک دهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل University دیتابیس

حواستان باشد که فضای نام الزم را به ابتدای  .فرم تولید شود load می گوییم( برای رویداد event handler رویداد )که از این به بعد به آن

 .دهیممیبرنامه اضافه کنید این کار را با کد زیر انجام 
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using System.Data.SqlClient; 

 : نویسیممیفرم کد زیر را  Load در رویداد

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString =   @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                  + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                  +  "Integrated Security=True;" 
                                  +  "Connect Timeout=30"; 
                                          
 
    SqlCommand command  = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students"; 
    command.Connection  = connection; 
                                   
    connection.Open(); 
 
    SqlDataReader reader; 
    reader = command.ExecuteReader(); 
 
    while (reader.Read()) 
    { 
        string firstName = reader["FirstName"].ToString(); 
        string lastName  = reader["LastName"].ToString(); 
        int    age       = Convert.ToInt32(reader["Age"]); 
 
        studentsListBox.Items.Add(String.Format("{0} {1}, {2}", firstName, lastName, age)); 
    } 
 
    reader.Close(); 
 
    connection.Close(); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

 0-1، ابتدا الزم است که مسیر دیتابیس را مشخص کرده و با آن ارتباط برقرار کنیم. این کار را در خطوط کنیدمیهمانطور که در کد باال مشاهده 

مسیر  ConnectionString با استفاده از خاصیت 1-1ایجاد کرده و سپس در خط  SqlConnection . ابتدا یک شیء از کالسایمدادهانجام 

را  بر روی بانک انجام دهیم خواهیممیالزم است که دستوراتی را که  ،. بعد از این کارکنیممیبه برنامه معرفی  ،ک که همان رشته اتصال است رابان

و سپس در خط  کنیممییک شیء از این کالس ایجاد  72. ابتدا در خط دهیممی انجام SqlCommandمشخص کنیم. این کار را با ستفاده از کالس 

هم با  70. در خط کنیممیبر روی بانک انجام دهیم را مشخص  خواهیممیاین کالس دستوری را که  CommandText و با استفاده از خاصیت 77

 .که این کدها قرار است بر روی کدام بانک انجام شوند کنیممیمشخص  SqlCommand مربوط به کالس Connection استفاده از

. حال برای اعمال ایمکردهمشخص  ،و فقط مسیر بانک و دستوراتی که قرار است بر روی بانک انجام شوند را ایمندادهار خاصی انجام تا کنون ک

. برای خواندن ایمدادهانجام  ()Open و با استفاده از متد 71دستورات بر روی بانک الزم است که ارتباط را برقرار )باز( کنیم. این کار را در خط 

 با فراخوانی متد 71در خط (. 72خط ) کنیممی. ابتدا یک شیء از این کالس ایجاد کنیممیاستفاده  SqlDataReaderاطالعات هم از کالس 

ExecuteReader() از کالس SqlCommand  را بر روی بانک انجام داده و سپس نتایج به دست آمده را در شیء ایجاد شده از  77دستورات خط

که آیا  کنیممیتست  ()Read قرار گرفت، با استفاده از متد reader . حال که نتایج در داخل شیءدهیممیقرار  SqlDataReader کالس
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گر رکوردی تحت  77دستور خط  تأثیررکوردی تحت   و در غیر اینصورت مقدار true قرار گرفته باشد، مقدار تأثیرقرار گرفته است یا نه؟ این متد ا

false  در داخل بدنه دستورگرداندمیرا بر . while  را که دوست داریم در داخل  هاییستونهمListBox  دهیممینمایش : 

 

 مستقیما  انجام داد یعنی  SqlCommand و SqlConnection هایسازندهبا استفاده از  توانمیساده تر هم کرد این کار را  توانمیاین برنامه را 

 :قرار داد SqlConnection سازنده کالس رشته اتصال را در توانمی

SqlConnection connection = new SqlConnection( 
                                        @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                      + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                      +  "Integrated Security=True;" 
                                      +  "Connect Timeout=30" 
                                            ); 

 : را به صورت زیر با هم ادغام کرد 70تا  72و خطوط 

SqlCommand command = new SqlCommand("SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students", connection); 

بسته  connection تمام شود using یک کانکشن ایجاد کنیم. در مورد مزیت این روش گفتیم که وقتی بالک using در داخل توانیممیما 

 .شودمی

using (SqlConnection connection = new SqlConnection()) 
{ 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                + "Integrated Security=True;" 
                                + "Connect Timeout=30"; 
 
 
    SqlCommand command  = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students"; 
    command.Connection  = connection; 
 
    connection.Open(); 
 
    SqlDataReader reader; 
    reader = command.ExecuteReader(); 
 
    while (reader.Read()) 
    { 
        string firstName = reader["FirstName"].ToString(); 
        string lastName  = reader["LastName"].ToString(); 
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        int    age       = Convert.ToInt32(reader["Age"]); 
 
        studentsListBox.Items.Add(String.Format("{0} {1}, {2}", firstName, lastName, age)); 
    } 
 
    reader.Close(); 
} 

. هنگام کار با دیتابیس ممکن است استثناءهایی رخ دهد. برای کنترل این خطاها رودمیاز بین  connection در مثال باال بعد از اتمام بالک

یعنی مسیری که بانک در آنجا  connection stringاستفاده کنید. برای مثال تصور کنید که  try catch finally دستور بهتر است که از

و ما باید آن را کنترل کنیم. بنابراین از آنجایی که ممکن است در هنگام ارتباط با بانک  دهدمیرخ  exception اشتباه است، در نتیجه ،قرار دارد

بگذاریم چون که از زمان باز کردن کانکشن به بعد در هر خط ممکن است  try را در بالک DbConnection.Openخطا رخ دهد بهتر است که 

 .رخ دهد exception که

SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
SqlCommand    command    = new SqlCommand(); 
SqlDataReader reader; 
 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                + "Integrated Security=True;" 
                                + "Connect Timeout=30"; 
 
    command.Connection  = connection; 
    command.CommandText = "SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students"; 
 
    try 
    { 
        connection.Open(); 
 
        reader = command.ExecuteReader(); 
        while (reader.Read()) 
        { 
            string firstName = reader["FirstName"].ToString(); 
            string lastName  = reader["LastName"].ToString(); 
            int    age       = Convert.ToInt32(reader["Age"]); 
 
            studentsListBox.Items.Add(String.Format("{0} {1}, {2}", firstName, lastName, age)); 
        } 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
    } 
    finally 
    { 
        reader.Close(); 
        connection.Close(); 
    } 
} 

 آن را در ،اگر استثنایی رخ دهد ،کنیدمیو به همان شکل که در کد مشاهده  دهیممیرا قرار  SqlException هم catch در قسمت

MessageBox  در قسمت .دهیممینمایش finally حتی اگر ،هر کدی قرار بگیرد exception بنابراین منطقی  .شودمیباز هم اجرا  ،رخ دهد
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 ،. سعی کنید هنگام کار با دیتابیسشودمیبنابراین در هر شرایطی کانکشن بسته  ،را در این قسمت قرار دهیم connection هست که کد بستن

 .ها را بگیرید exception از این روش استفاده کنید تا بتوانید حتما  

  (Disconnected) پرس و جو در دیتابیس: روش غیر متصل

 DataSetو  DataAdapter هایکالسعمل پرس و جو در دیتابیس را بدون باز نگه داشتن کانکشن انجام دهیم. برای این کار باید از  توانیممیما 

به تمام رکوردهای  توانیممی. بعد کندمیذخیره  DataSet و نتایج را در دهدمیا انجام عمل پرس و جو در دیتابیس ر DataAdapter .استفاده کنیم

وجود دارد یا با استفاده از نام ستون دسترسی داشته باشیم. حاال یک برنامه معمولی  DataTable که در Rowبرگردانده شده با استفاده از خاصیت 

 listBox یک .گذاریممی queryingDatabaseDisconnectedو نام آن را  سازیممیندوز فرم . یک برنامه ویسازیممیبرای توضیح این مطلب 

 .گذاریممی studentsListBox به روی فرم قرار داده و اسم آن را

 

فضای  حتما  فرم ایجاد شود. یادتان باشد که  Loadمربوط به رویداد ( Event Handler) کنترل کننده رویداد  تا کنیممیبر روی فرم دابل کلیک 

 .های نامی الزم را به فرم اضافه کنید. مانند زیر

using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 

 .نویسیممی  event Handler درسپس کد زیر را 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                +  "Integrated Security=True;" 
                                +  "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students"; 
    command.Connection = connection; 
 
 
    DataSet dataset = new DataSet(); 
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
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    adapter.SelectCommand = command; 
    adapter.Fill(dataset, "Students"); 
 
    foreach (DataRow student in dataset.Tables["Students"].Rows) 
    { 
        studentsListBox.Items.Add(String.Format("{0} {1},{2}", 
            student["FirstName"], student["LastName"], student["Age"])); 
    } 
} 

مستقیم  هاداده. در روش متصل شودمیبه بعد مشخص  71در درس قبل توضیح دادیم. تفاوت روش متصل و غیر متصل از خط  0-77درباره خطوط 

در  SqlDataAdapter ابتدا به وسیله کالس هادادهولی در روش غیر مستقیم،  .شدندمیخوانده  SqlDataReader از بانک و توسط کالس

 DataSet ، ابتدا یک شیء ازکنیدمی. همانطور که در کد باال مشاهده شودمیانجام  آنهاو سپس عملیات بر روی  گیردمیقرار  DataSet داخل

 : این نکته خیلی مهم توجه کنید کهبه . را در داخل آن بریزیم هادادهتا  کنیممیایجاد  71در خط 

DataSet  آنهاشامل جداولی است که به DataTable می گویند. هر DataTable  معادل یک جدول از دیتابیس اصلی است. پس نتایج پرس

 .می گویند DataColumn و به هر ستون از آن یک DataRow یک DataTable . در ضمن به هر سطرگیردمیقرار  DataTable و جو در این

دستوری که قرار است بر روی بانک انجام شود را به آن اختصاص  72ایجاد کرده و در خط  SqlDataAdapterیک شیء از کالس  73در خط 

. این کنیممیاجرا  ()Fill دستور را با استفاده از متد 71مشخص شده است. در خط  72. این دستور همان دستوری است که در خط دهیممی

نتایج را  خواهیممیی است که ما  DataTable و آرگومان دوم اسم جدول یا DataSet . آرگومان اول آن همان شیءگیردمیآرگومان  متد دو

 Students به نام DataTable نتایج حاصل از اجرای دستور را در یک ()Fill اختیاری است. متد کامال   DataTable برای ما نگه دارد. نام

را پیمایش  DataTable تمام رکوردهای این foreach از یک حلقه ،حال تمام کاری که الزم است انجام دهیم این است که .کندمیذخیره 

مربوط  Rows ایجاد کرده و سپس با استفاده از خاصیت DataRow ، ابتدا یک شیء از کالسکنیدمیکنیم. همانطور که در داخل حلقه مشاهده 

 .کنیممیچاپ  07را یک به یک در داخل آن قرار داده و در خط  Students سطرهای جدول DataTable به

 

 را پاک و listbox استفاده کنیم. برای این کار ListBox انجام دهیم به جای اینکه از DataGridView این مثال را با استفاده از توانمی

DataGridView  و نام آن را کنیممیرا اضافه studentsDataGridView گذاریمیم : 
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 .دهیممیو کد را به کد زیر تغییر 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                + "Integrated Security=True;" 
                                + "Connect Timeout=30"; 
  
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT FirstName, LastName, Age FROM Students"; 
    command.Connection = connection; 
  
  
    DataSet dataset = new DataSet(); 
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
    adapter.SelectCommand = command; 
    adapter.Fill(dataset, "Students"); 
  
    studentsDataGridView.DataSource = dataset.Tables["Students"]; 
} 

 dataSource را به DataSet استفاده کنید و فقط کافی است که جدول یا foreach دیگر الزم نیست که از حلقه بینیدمیهمان طور که 

 :مانند شکل زیر شوندمینمایش داده  هاداده ،را که اجرا کردید بدهید به همین راحتی. برنامه DataGridView مربوط به

 

 .استفاده کنیم ،از یک دیتابیس DataSet در این درس یاد گرفتیم که چگونه با استفاده از یک روش غیر متصل با استفاده از
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 اضافه کردن رکورد: روش متصل

در مورد روش متصل عمل ثبت  خواهیممیبسیار آسان است. در این درس  ADO.NET هایکالساضافه کردن رکوردها )ثبت اطالعات( با استفاده از 

اطالعاتی را در  ،استفاده شده است University ، توضیح دهیم. حال اجازه دهید با استفاده از مثالی که در آن از دیتابیسinsert یا همان

 . فرم را مانند شکل زیر باگذاریممی InsertingRecordConnected ده و اسم آن راوارد کنیم. یک برنامه ویندوزی ایجاد کر Students جدول

lableها وTextBox  اسم .کنیممیهای مربوطه پر textBoxبهرا  ها firstNameTextBox ،lastNameTextBox ،genderTextBox ،

ageTextBox و AddressTextBox تغییر داده و هم چنین یک دکمه به اسم addButton  دیتابیسدهیممیبر روی فرم قرار . University 

 .دهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل

 

 : کنیممیآن تولید شود. سپس کدهای زیر را به آن اضافه  Click تا کد مربوط به رویداد کنیممیحال بر روی دکمه دابل کلیک 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString =  
                     @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                   + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                   + "Integrated Security=True;" 
                   + "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText =  
                     "INSERT INTO Students " + 
                     "( FirstName,  LastName,  Gender,  Age,  Address) VALUES " + 
                     "(@FirstName, @LastName, @Gender, @Age, @Address)"; 
 
    command.Connection = connection; 
 
    command.Parameters.AddWithValue("@FirstName", firstNameTextBox.Text); 
    command.Parameters.AddWithValue("@LastName" , lastNameTextBox.Text); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Gender"   , genderTextBox.Text); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Age"      , ageTextBox.Text); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Address"  , addressTextBox.Text); 
 
    try 
    { 
        connection.Open(); 
        int result = command.ExecuteNonQuery(); 
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Student successfully added!"); 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 



   
 

 هاو دیتابیس ADO.NETفصل پنجم:      107
 

        else 
            MessageBox.Show("Failed to add student!"); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
    } 
    finally 
    { 
        connection.Close(); 
    } 
} 
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مشخص  ،. در این خطوط ما محل دیتابیس و دستوراتی که قرار است بر روی آن اعمال شوند راایمدادهتوضیح  قبال  کد باال  0-70درباره خطوط 

هم مقادیری که قرار است در  70جدول و در خط  هایستوننام  77. در خط باشدمی 70و  77تنها نکته ای که وجود دارد مربوط به خطوط  .ایمکرده

اینجاست که این مقادیر  سؤال. اندشدهشروع @  این مقادیر با عالمت کنیدمی. همانطور که مشاهده اندشدهمشخص  ،قرار بگیرند هاستونداخل 

 توجه کنید. 73-71. به خطوط کندمیها وارد  TextBox چه هستند؟ این مقادیر همان مقادیری هستند که کاربر از طریق

 دارد. متد ()AddWithValue . این خاصیت یک متد به نامباشدمی Parameters نام دارای یک خاصیت به SqlCommand کالس

AddWithValue()  و آرگومان دوم هم نام شوندمی. آرگومان اول همان مقادیری هستند که با @ شروع کندمیدو آرگومان قبول TextBox 

 try catch در داخل .قرار بده 70را در فالن پارامتر خط  TextBox نمقدار فال مثال  مربوطه است. در کل منظور از این خطوط این است که 

 دهیممیانجام  ()SqlCommand.ExecuteNonQuery . این کار را با استفاده از متدکنیممیرا اجرا  SQL ارتباط با بانک را برقرار کرده و دستور

که مقدار برگشتی ندارند. این متد یک عدد صحیح را به  رودمیبه کار   insert،update ،delete هایی نظیر(. این متد برای دستور00)خط 

برگرداند یک جای  2. بدیهی است که اگر اندگرفتهاین دستور قرار  تأثیراست که تحت  هاییردیفکه نشان دهنده تعداد  گرداندمیعنوان نتیجه بر 

که خطاهای احتمالی را  کنیممیتالش  catch . در قسمتایمدادهد بررسی قرار مور 02تا  00 هایخطبنابراین این مساله را در  .کار مشکل دارد

رخ دهد  exception چرا که حتی در حالتی که دهیممیرا قرار  connection بستن finally چاپ کنیم که در درس قبل توضیح دادیم و در

ها textboxرت ارتباط قطع شود. برنامه را اجرا کرده و مانند شکل و این برای ما مهم است که در هر صو شودمیباز هم اجرا  finally قسمت

 .زنیممیرا  add و دکمه کنیممیرا پر 

 

 (:البته اگر مراحل را به خوبی و به درستی دنبال کرده باشید)به صورت زیر است  بینیممینتیجه ای که 
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 .پردازیممیدر درس به اضافه کردن رکورد به روش غیر متصل 

 اضافه کردن رکورد: روش غیر متصل

 DataAdapter هایکالساضافه کردن رکورد به روش غیر متصل تا حدی با اضافه کردن به روش متصل متفاوت است. این جا ما احتیاج داریم تا از 

را بر روی دیتابیس اصلی اعمال  DataTable و سپس تغییرات DataTable استفاده کنیم. در این روش ابتدا تغییرات مان را بر روی DataSetو 

اضافه کنیم و بعد از آن تغییرات را به  DataTable . پس اگر بخواهیم یک ردیف به دیتابیس اضافه کنیم، ابتدا باید یک ردیف بهکنیممی

 هاثالمای انجام دادن این دیتابیس بفرستیم. حال اجازه دهید که در عمل چگونگی اضافه کردن یک ردیف به دیتابیس را به شما آموزش دهیم. بر

ها را به صورت  textBox ها و label.گذاریممی InsertingRecordsDisconnectedو نام آن را  سازیممییک برنامه ویندوزی جدیدی 

 : زیر بر روی فرم قرار داده

 

 : را هم به ترتیب از باال به پایین به صورت زیر نام گذاری کنید آنهاو 

Label  TextBox  

First Name firstNameTextBox 

Last Name lastNameTextBox 

Gander genderTextBox 

Age ageTextBox 

Address addressTextBox 
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بر روی فرم قرار  AddButton . یک دکمه هم به اسمدهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل University دیتابیس

 و System.Data را تولید کند. همچنین باید فضاهای نام Click تا کد مربوط کنترل کننده رویداد کنیممیدابل کلیک  بر روی دکمه دهید.

System.Data.SqlClient را به قسمت فضاهای نامی اضافه کنیم. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                                + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                                + "Integrated Security=True;" 
                                + "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command  = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT * FROM Students"; 
    command.Connection  = connection; 
 
    DataSet dataset        = new DataSet(); 
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
    adapter.SelectCommand  = command; 
    adapter.Fill(dataset, "Students"); 
 
    DataRow row = dataset.Tables["Students"].NewRow(); 
                                                       
    row["FirstName"] = firstNameTextBox.Text;          
    row["LastName"]  = lastNameTextBox.Text;           
    row["Gender"]    = genderTextBox.Text;             
    row["Age"]       = Int32.Parse(ageTextBox.Text);   
    row["Address"]   = addressTextBox.Text;            
                                                       
    dataset.Tables["Students"].Rows.Add(row);          
 
    SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
 
    try 
    { 
        int result = adapter.Update(dataset, "Students"); 
 
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Success!"); 
        else 
            MessageBox.Show("Failed!"); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
    } 
} 
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 ،هم دستوراتی که قرار است به بانک اعمال شود را 1-77. در خطوط کنیممیابتدا رشته اتصال با بانک را مشخص  0-1در کد باال و در خطوط 

دارای یک متد به  SqlDataAdapter. کالس کنیممیایجاد  SqlDataAdapter یک شیء 71و در خط  DataSet یک 70. در خط نویسیممی

یک  ،کد باال 72در خط  مثال  . کندمیاعمال  DataSet بر روی ،را اندشدهمشخص  72است که با استفاده از آن دستوراتی که در خط  ()Fill نام

کار یعنی از خطوط . تا اینجای نویسیممیجدول بانک اصلی را در داخل آن  هایدادهایجاد کرده و  Students به نام DataSet جدول در داخل

 DataSet تغییراتی در خواهیممی. در مرحله بعد ایمکردهمنتقل  Ram به حافظه ،ما فقط یک نمونه از دیتابیس اصلی و جدول آن را 72-0

 .بدهیم
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. این کنیممیفه است. در این برنامه ما یک ردیف به آن اضا Students به نام DataTable برنامه ما دارای یک DataSet همانطور که گفتیم

که  ایمکردهمشخص  02-01. در خطوط شودمییک ردیف ایجاد  ()NewRow با استفاده از متد 71. در خط ایمدادهانجام  71-02کار را در خطوط 

این  ،که ایمهگفتهم  02. و در خط شودمیها و توسط کاربر وارد  TextBox از ،این سطر قرار بگیرد هایستونمقادیری که قرار است در داخل 

. حاال ایمکردهاضافه  dataset اضافه کنیم را به خواستیممیاضافه شود. تا اینجا ردیفی که  Students ی به نام DataTable به نهایتا  ردیف 

این کالس یک است. سازنده  01در خط  SqlCommandBuilder نکته اصلی کد باال استفاده از کالس .آن را به دیتابیس اضافه کنیم خواهیممی

 . با فراخوانی متدکندمیدریافت کرده و به صورت خودکار دستورات حذف، اضافه و ویرایش را تولید  SqlDataAdapter شیء از کالس

Update()  از آنجاییکه در کد باال ما یک ردیف به00در خط ، DataTable  ص ، این کالس به طور خودکار عمل اضافه کردن را تشخیایمکردهاضافه

یک مقدار عددی برمی گرداند که این عدد تعداد  ()Update . متدکندمیرا تولید و بر روی دیتابیس اصلی اعمال  INSERT داده و دستور

 : بینیدمی. بعد از اجرای برنامه صفحه زیر را اندشدهاست که در دیتابیس دستخوش تغییر  هاییردیف

 

 شودمیو رکورد به درستی در دیتابیس اضافه  کنیدمیصفحه زیر را مشاهده  AddButton زدن دکمه مانند باال و فیلدهاکه در صورت پر کردن 

: 

 

 پاک کردن یک رکورد: روش متصل

تابیس یاالن تصمیم داریم یک رکورد را با استفاده از روش متصل به دیتابیس پاک کنیم. برای انجام این کار هم مانند اضافه کردن یک رکورد به د

را بگیرد و رکورد  Student مربوط به Id که سازیممی. حاال یک برنامه کنیممیاستفاده  ()DbCommand.ExecuteNonQuery از متداست 

و  گذاریممی DeletingRecordConnectedو اسم آن را  سازیممیمتناظر با آن را در دیتابیس حذف کند. برای همین یک برنامه ویندوز فرم 
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 را textbox . نامدهیممیو همچنین دکمه ای هم برای پاک کردن بر روی فرم قرار  textbox و یک Lable مانند شکل زیریک

StudentIdTextBox و نام دکمه را به DeleteButton  دهیممیتغییر. 

 

 کرده تا کنترل کننده رویداد. بر روی دکمه دابل کلیک دهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل University دیتابیس

Click کنیممیسپس کد زیر را به آن اضافه  .تولید شود. 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                              + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                              + "Integrated Security=True;" 
                              + "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command  = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "DELETE FROM Students WHERE StudentID = @StudentID"; 
    command.Connection  = connection; 
 
    command.Parameters.AddWithValue("@StudentID", studentIdTextBox.Text); 
 
    try 
    { 
        connection.Open(); 
        int result = command.ExecuteNonQuery(); 
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Student was removed!"); 
        else 
            MessageBox.Show("Can't find student."); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show("An error has occured."); 
    } 
    finally 
    { 
        connection.Close(); 
    } 
} 
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 : فضاهای نامی الزم را به آن اضافه کنید حتما  یادتان باشد که 

System.Data.SqlClient 

 که ایمکردهاست. در این دستور ما مشخص  72. تنها نکته ای که وجود دارد مربوط به خط ایمدادهقبل توضیح  هایدرسدر  0-77درباره خطوط 

@studentID  که مقدار آن از ایمگفته 70یک پارامتر است و در خط studentIdTextBox ( همانtextbox دریافت ایمگذاشتهکه روی فرم  ای )

وجود  Parametersبه اسم  (property) یک خصوصیت SqlCommand قبل توضیح دادیم در کالس هایدرس. همان طور که در شودمی

 .به دیتابیس بفرستیم با چه مقداری جایگزین کند خواهیممیکه فالن پارامتر را در پرس و جویی که  گویدمی ()AddWithValue دارد که به متد
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 StudentIdTextBox.text با مقدار studentID@ باید مقدار دادیم CommandText که به SQL که در داخل دستور ایمتهگف 72در خط  مثال  

داخل فرم  TextBox ( یعنی آنچه که درگیرد میرا در بر  شودمیمقداری که در آن وارد  textbox در یک Textجایگزین شود )خصوصیت 

 SQL )یعنی این دستور کنیممیاین دستور را اجرا  71. در خط گیردمیقرار  studentID@ جای دقیقا  و  دشومیتوسط برنامه گرفته  نویسیممی

 .اندشدهاست که در دیتابیس پاک  هاییردیف( و نتیجه این دستور یک مقدار عددی است که تعداد شود میبه سمت دیتابیس فرستاده 

قرار گرفته و حذف شده  SQL دستور تأثیرباشد یعنی رکوردی تحت  2از  تربزرگ ()ExecuteNonQuery اگر مقدار برگشت داده شده از متد

در دیتابیس وجود نداشته باشد که در این  کنیممیوارد  textbox که در Id است. در این مثال حداقل یک رکورد باید پاک شود مگر اینکه آن

 .کنیممیای رخ دهد آن را چاپ  exception که اگر کنیممیا مشخص م catch در قسمت .شودمیبرگردانده  2صورت 

 قبلی گفتیم هایدرسهمان طور که در  دهیممیانجام  finally اینکه چرا این کار را در) بندیممیرا  connection هم finally در قسمت

finally یک قابلیت C#  یعنی حتی اگر شودمیاجرا  حتما  است که اگر کدی در آن قرار دهیم این کد Exception  ای رخ دهد و برنامه بسته

است(. حاال  finallyبهترین جا برای گذاشتن این کد همان  .باید بسته شود حتما   connection . از آنجا کهشودمیشود این کدها اجرا 

و با زدن  کنیممیوارد  textbox در ،از دیتابیس حذف شود را خواهیممییک ردیف که  (id) برنامه را اجرا کنیم. بعد از اجرا شناسه توانیممی

 .شودمیآن ردیف پاک  Delete Student دکمه

 

 .شودمیو پیام زیر برای شما نمایش داده 

 

 متصل غیر روش –پاک کردن یک رکورد 

قبل توضیح  هایدرسکه در ) DataAdapter و DataSet پاک کردن یک رکورد به روش غیر متصل مانند وارد کردن یک رکورد با استفاده از

 اضافه کنیم آن را از شودمیاستفاده  DataSetای که در  DataTable را به dataRow داده شد( به دیتابیس است. ولی به جای آنکه یک

DataTable  سازیممی. موارد زیر مراحلی است که باید در حین انجام کار در این مثال انجام بدهیم. برای این کار یک برنامه ساده کنیممیحذف 

 و یک سازیممی DeletingRecordDisconnected که قصد حذف کردن آن را داریم را از کاربر بگیرد. یک برنامه ویندوز فرم به اسم Id که آن
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label، textbox  را به ترتیب آنها. اسم کنیممیکمه به آن اضافه و یک د studentIdTextbox و deleteButton و دیتابیس گذاریممی 

University را در کنار فایل exe برنامه یعنی پوشه Debug  دهیممیقرار. 

 

 .کنیممید زیر را اضافه ک سپس ایجاد شود. Click تا کد مربوط به کنترل کننده رویداد کنیممیبر روی دکمه دو بار کلیک 

private void deleteButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                              + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                              + "Integrated Security=True;" 
                              + "Connect Timeout=30"; 
  
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT * FROM Students"; 
    command.Connection = connection; 
  
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
    adapter.SelectCommand = command; 
    DataSet dataset = new DataSet(); 
    adapter.Fill(dataset, "Students"); 
  
    foreach (DataRow row in dataset.Tables["Students"].Rows)      
    {                                                             
        if (row["StudentID"].ToString() == studentIdTextBox.Text) 
        {                                                         
            row.Delete();                                         
        }                                                         
    }                                                             
  
    SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
  
    try 
    { 
        int result = adapter.Update(dataset, "Students"); 
  
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Success!"); 
        else 
            MessageBox.Show("Failed!"); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
    } 
} 
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 : فضاهای نام هم فراموش نشود

using System.Data.SqlClient; 
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 SqlCommand ( سپس یک شیء از کالس0-1)خطوط  کنیممیکه با بانک ارتباط را برقرار  دهیممیاین توضیح تکراری را  72تا  0درباره خطوط 

 SqlDataAdapter یک شیء از کالس 70را در داخل آن بگذاریم. در خط  ،تا دستوراتی که قرار است بر روی بانک اعمال شوند کنیممیایجاد 

. کنیممیاعمال  Datasetبر روی  72خط  . و درگیریممیتحویل  SqlCommand را از کالس ایمکردهمشخص  72ایجاد کرده و دستوراتی که در خط 

 Studentsجدول  هایدادهو تمام  ایمکردهایجاد  DataSet در داخل Students یک جدول به نام کنیدمیدر این خط همانطور که مشاهده 

 .ایمدادهرا در داخل آن قرار  University از بانک

ابتدا الزم است که به دنبال یک رکورد برای حذف بگردیم.  .رکوردی را حذف کنیم توانیممیم حال که مقادیر یک جدول از دیتابیس را در اختیار داری

 می گوییم که در صورتی که مقدار ستون if ( و در داخل شرط71)خط  گردیممی Dataset در میان رکوردهای foreachبا استفاده از حلقه 

StudentID یکی از سطرهای DataTable  وارد شده دربرابر با مقدار textbox بود آن سطر را حذف کن. برای حذف سطر مذکور از متد 

Delete() کالس DataRow  در واقع این ردیف از کنیممیاستفاده .DataTable از دیتابیس هم حذف شود.بعدأ  حذف شده است و باید 

 و در خطوط قبل عملیات حذف انجام گرفته است، کالس مایداده SqlCommandBuilder را به کالس adapter از آنجاییکه ما شیء 01در خط 

SqlCommandBuilder  دستور حذف یاDELETE را به طور خودکار تولید کرده و در داخل شیء adapter  02. و در نهایت در خط دهدمیقرار 

 . برنامه راکنیممیروی دیتابیس اصلی اعمال و چک کردن مقدار برگشتی از این متد در خطوط بعد، تغییرات را بر  ()Update با فراخوانی متد

 .بینیممیو صفحه زیر را  کنیممیاجرا 

 

 .بینیممیدر دیتابیس وجود داشته باشد صفحه زیر را  StudentID. اگر این مقدار به عنوان کنیممیوارد  Id را به عنوان 1به عنوان مثال عدد 

 

 بروزرسانی رکوردها: روش متصل

سانی برای بروزر ،یک رکورد را در دیتابیس بروزرسانی کرد. مانند درج و حذف رکوردها توانمیکه چگونه  اندازیممیدر این درس نگاهی به این قضیه 

 StudentID . مااندازیممیاستفاده کرد. حاال یک نگاه کلی به برنامه ای که قرار است بنویسیم  DbCommand.ExecuteNonQuery هم باید از آنها

واقعی تر این موارد ابتدا باید به شما نمایش  هایبرنامه. در نویسیممیرا  id و موارد جدید برای جایگزین شدن به فیلدهای قبلی مربوط به این

ی وجود که چه اطالعات دهیممیداده شوند و شما انتخاب کنید که کدام فیلد بروزرسانی شود. ولی برای سادگی در این برنامه ما فقط به شما نشان 
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 UpdatingRecordsConnected و اسم آن را سازیممی. یک برنامه ویندوزی فرستیممیو به دیتابیس  دهیممیدارد و سپس تغییرات الزم را 

 .گذاریممی

 

ذخیره  textBoxStudentID اسماولی است به  textbox که 7شماره  مثال  . ایمگذاشتهاسامی ابزارهایی است که در فرم  بینیدمیجدول زیر که 

 .شده است

Label  Name  

1 textBoxStudentID 

2 textBoxFirstName 

3 textBoxLastName 

4 textBoxGender 

5 textBoxAge 

6 textBoxAddress 

7 buttonUpdate 

تا کنترل کننده  کنیممی. حاال بر روی دکمه دابل کلیک دهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل University دیتابیس

 .کنیممیآن تولید شود، سپس کد زیر را به آن اضافه  Click رویداد مربوط به رویداد

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                              + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                              + "Integrated Security=True;" 
                              + "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "UPDATE Students SET " 
                        + "FirstName = @FirstName, LastName = @LastName," 
                        + "Gender = @Gender, Age = @Age, Address = @Address " 
                        + "WHERE StudentID = @StudentID"; 
    command.Connection = connection; 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
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    command.Parameters.Clear(); 
    command.Parameters.AddWithValue("@FirstName", textBoxFirstName.Text); 
    command.Parameters.AddWithValue("@LastName" , textBoxLastName.Text ); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Gender"   , textBoxGender.Text   ); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Age"      , textBoxAge.Text      ); 
    command.Parameters.AddWithValue("@Address"  , textBoxAddress.Text  ); 
    command.Parameters.AddWithValue("@StudentID", textBoxStudentID.Text); 
 
    try 
    { 
        connection.Open(); 
        int result = command.ExecuteNonQuery(); 
 
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Update Successful!"); 
        else 
            MessageBox.Show("Update Failed!"); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show("An error occured."); 
    } 
    finally 
    { 
        connection.Close(); 
    } 
} 

16 
17 
18 
19 
21 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
42 

. دهیممیتوضیح  72-70خطوط  SQL . فقط درباره دستورایمدادهقبل توضیح  هایدرسکه در  0-71کد باال زیاد نیاز به توضیح ندارد. درباره خطوط 

که کدام دانشجو را بروزرسانی بکند و که مقادیر موجود  گویدمیبه دیتابیس  StudentId ( به وسیله70خط ) WHERE در قسمت SQLاین دستور 

. در خط کندمی، جایگزین کندمیمتن وارد  هایجعبهرا با مقادیر که کاربر از  Address و FirstName ،LastName ،Gender ،Age هایستوندر 

م. جدید تعریف کنی پارامترهای، قبل از اینکه برای آن کنیممیاک قبلی را پ هایعملیاتتمام پارامترهای احتمالی از  ()Clear با استفاده از متد 72

 ( ما از متدگرداند نمی)یعنی هیچ رکوردی به عنوان نتیجه بر  شودمیمحسوب  Non-Queryیک  SQL در update از آن جا که دستور

ExecuteNonQuery()  رکورهای تغییر کرده در اثر دستور . مقدار بازگشتی از این متد تعدادکنیممیبرای بروزرسانی استفاده SQL  72-70خطوط 

بود یعنی بروزرسانی  2از  تربزرگ. اگر مقدار آن کنیممیمقایسه  2و در قسمت شرط با مقدار  کنیممیذخیره  result است. این مقدار در متغیر

 StudentId و کنیممی. حال پروژه را اجرا شودمیه چاپ در غیر این صورت هم پیام مربوط شودمیپیام مربوطه چاپ  ifصورت گرفته و در دستور 

 .کنیممیاطالعاتش را تغییر دهیم با اطالعات جدیدش وارد  خواهیممیمربوط به آن دانجشجویی که 
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 .مثل زیر شودمیاگر هیچ خطایی وجود نداشته باشد پیام موفقیت به ما فرستاده 

 

ولی بروزرسانی یک رکورد بدون اینکه مقدارش  .شود که چگونه یک رکورد در دیتابیس را بروزرسانی کنیمدر این درس هدف این بود که نشان داده 

 یول (…را بدانیم کار آسانی نیست. در آینده یک آموزش از همه چیزهایی که تا حاال گفته شده خواهیم داشت )اعم از پاک کردن، اضافه کردن و 

 .را به روش غیر متصل بروزرسانی کنیمرکورد  یک چگونه که ببینیم باید اول

 بروزرسانی رکوردها: روش غیر متصل

بروزرسانی  ،. مانند اضافه کردن و پاک کردن رکوردها با استفاده از روش غیرمتصلپردازیممیدر این درس به بروزرسانی دیتابیس به روش غیرمتصل 

بر اساس شناسه یک  خواهیممی. در این درس کندمیاستفاده  CommandBuilder و DataSet و DataAdapter هایکالسرکوردها هم از 

یکی را  آنهااطالعات آن را تغییر دهیم. یک چنین برنامه ای باید اول دانشجویان را به ما نشان دهد و سپس ما از بین  (StudentId)دانشجو 

. دهیممیرا تغییر  آنهاو در ادامه  دهیممیو اطالعات جدید را  StudentId انتخاب کنیم و تغییر دهیم. ولی برای سادگی ما در این برنامه خودمان

ت بعدی اطالعاتی که قرار اس فیلدهایاطالعاتش را تغییر دهیم و در  خواهیممیو در فیلد اول شناسه دانشجویی که  سازیممییک برنامه ویندوزی 

 . را بنویسیم StudentId . پس در فیلد اول بایدنویسیممیبرای او ثبت شود، را 
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باال به صورت زیر نامگذاری  هایشمارهرا بر طبق  آنها. ایمگذاشتههایی است که در فرم  Label و TextBox اسامی بینیدمیجدول زیر که 

 : کنیممی

Label  TextBox  Label  

1 textBoxStudentId Student 

2 textBoxFirstName First Name 

3 textBoxLastName Last Name 

4 textBoxGender Gender 

5 textBoxAge Age 

6 textBoxAddress Address 

7 updateButton  

. بر روی دکمه دابل کلیک دهیممیقرار  Debug برنامه یعنی پوشه exe را در کنار فایل University بعد از ساختن ظاهر برنامه، دیتابیس

 : نویسیممیتولید شود سپس کدهای زیر را در داخل آن  Click تا کنترل کننده رویداد مربوط به رویداد کنیممی

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

private void updateButton_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    SqlConnection connection = new SqlConnection(); 
    connection.ConnectionString = @"Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB;" 
                             + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\University.mdf;" 
                             + "Integrated Security=True;" 
                             + "Connect Timeout=30"; 
 
    SqlCommand command = new SqlCommand(); 
    command.CommandText = "SELECT * FROM Students"; 
    command.Connection = connection; 
     
    DataSet dataset = new DataSet(); 
    SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(); 
    adapter.SelectCommand = command;     
    adapter.Fill(dataset, "Students"); 
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18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

    foreach (DataRow row in dataset.Tables["Students"].Rows)      
    {                                                             
        if (row["StudentID"].ToString() == textBoxStudentID.Text) 
        {                                                         
            row["FirstName"] = textBoxFirstName.Text;             
            row["LastName"]  = textBoxLastName.Text;              
            row["Gender"]    = textBoxGender.Text;                
            row["Age"]       = textBoxAge.Text;                   
            row["Address"]   = textBoxAddress.Text;               
        }                                                         
    }                                                             
 
    SqlCommandBuilder builder = new SqlCommandBuilder(adapter); 
 
    try 
    { 
        int result = adapter.Update(dataset, "Students"); 
 
        if (result > 0) 
            MessageBox.Show("Update Successful."); 
        else 
            MessageBox.Show("Update Failed."); 
    } 
    catch (SqlException ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
    } 
} 

را  DataTable تمام سطرهای foreach با استفاده از یک حلقه 71. در خط ایمکردهاین کار را  قبال  ، چون دهیمنمیتوضیح  0-72درباره خطوط 

پیمایش  کندمیوارد  textboxStudentIDبرابر مقداری که کاربر از طریق جعبه متن  StudentId برای پیدا کردن سطری که مقدار ستون

یک  02. در خط کنیممیپر  ها textbox گر این سطر را با مقادیر وارد شده از سایردی هایستون. اگر همچین سطری وجود داشت تمامی کنیممی

عملیات آپدیتی انجام شده باشد، کالس  71-01و اگر در خطوط  کنیممیارسال  SqlCommandBuilder را به کالس adapter شیء

SqlCommandBuilder دستور UPDATE را به طور خودکار تولید و به adapter و با فراخوانی متد 01تا در خط  دهدمی Update()  این شیء

 بینیممیفرم زیر را  .کنیممیبرنامه را که اجرا  .و مقایسه مقدار برگشتی از این متد در خطوط بعد عملیات بروزرسانی را بر روی بانک اصلی اعمال کند

در دیتابیس  خواهیممیو فیلدهای بعدی را هم آن جور که  کنیممیارد تغییرش بدهیم را و خواهیممیدانشجوی مورد نظر را که  studentID و

 .کنیممیذخیره شود، پر 

 



   
 

111 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

 : کنیممیاگر همه چیر موفقیت آمیز باشد پیام زیر را مشاهده  زنیممیسپس دکمه را 

 

ولی بروزرسانی یک رکورد بدون اینکه مقدارش  .در این درس هدف این بود که نشان داده شود که چگونه یک رکورد در دیتابیس را بروزرسانی کنیم

 . (…را بدانیم کار آسانی نیست. در آینده یک آموزش از همه چیزهایی که تا حاال گفته شده خواهیم داشت )اعم از پاک کردن، اضافه کردن و

 Access اتصال به دیتابیس

ای به  Data providerآن دسترسی پیدا کرد. با استفاده از های وصل شد و به داده Accessهای ستوان به دیتابیمی ADO.NETبا استفاده از 

گیریم که می دسترسی پیدا کرد. در این آموزش یاد Accessتوان به دیتابیس می System.Data.Oledb و با استفاده از فضای نام OLE DBنام 

 استفاده Microstoft Access 2007آن متصل شود. در اینجا از نسخه  سازیم که بهمی بسازیم و یک برنامه هم databaseaccessیک 

 کنیم.می

Microsoft Access کنیم و در صفحه می را بازHome شود که نام دیتابیس و آدرس می کنیم یک صفحه ظاهرمی بر روی آیکون دیتابیس کلیک

ولی برای سادگی آن را در  ،آن را هر جایی که دوست دارید انتخاب کنید ارید و آدرسذبگ Members.accdbکنید. اسم دیتابیس را می آن را ذکر

C:\root کنیم. بر روی می ذخیرهcreate کنیم و سپس به یک صفحه می کلیکView شویم. حاال اینجامی جدید و با یک جدول جدید راهنمایی 

را اضافه کنیم سپس یک ها و ستون فیلدهابرویم و در آنجا  designتوانیم ستون اضافه کنیم ولی راه حل ساده تر این است که به قسمت می

 هستیم designگذاریم. تا زمانی که در قسمت می Membersاسم آن را  .نتخاب کنیمخواهد که یک اسم برای جدول امی شود و از مامی صفحه باز

یا نوع داده  Data typeاست.  autonumberاست و نوع آن هم  IDبینیم می توانیم اضافه کنیم. فیلد پیشفرضی کهمی توانیم هر فیلدی رامی

م، این به آن معنا است که کنیمی کلید هم کنار آن مشاهده  گوید نوع اطالعاتی که قرار است در اینجا ذخیره شود چیست؟ در ضمن یکمی به ما

وید که مقادیری که قرار است در این فیلد ذخیره شود باید به گمی به ما این را  Primary keyکند. می عمل primary keyاین فیلد در نقش 

 برای ما این فیلد را مقداردهی Accessکنیم خود می به این معنی است که زمانی که یک رکورد اضافه Autonumberصورت یکتا باشد. نوع داده 

توانید آن را می شما دهد.می فاده این فیلد را توضیح( اختیاری است و برای ما مورد استcolumn descriptionکند. توضیحات ستون )می

 :کنیممی حاال فیلدهای زیر را به جدول اضافه بدون مقداردهی رها کنید یا با استفاده از آن، هدف فیلد را مشخص کنیم.

 نام فیلد نوع داده ای

Text FirstName 

Text LastName 



   
 

 هاو دیتابیس ADO.NETفصل پنجم:      113
 

Number Age 

یعنی انتظار داریم که مقدار  Numberای هدهد که ما انتظار داریم که یک فیلد متنی در اینجا بنشیند و نوع دادمی به ما نشان Textای هنوع داد

 . حاالرویممی View>DataSheet گردیم برای این کار بهمی بر DataSheetوقتی این کارها تمام شد به  عددی جایگزین آن باشد.ای هداد

 شود.می تولید Accessبه صورت اتوماتیک توسط  IDکنیم. فیلد می یم. مقادیر زیر را به آن اضافهتوانیم جدول را تولید کنمی

Age LastName FirstName 

21 Smith John 

23 Mayer Mark 

27 Minsky Alvin 

22 Roster Vince 

18 Marcus Ben 

25 Fisher Ellise 

ولی  .هم بنویسیم که به دیتابیس وصل شده از آن اطالعات را بخواندای برنامه توانیممی ،کردیمحاال که ما یک سری اطالعات در دیتابیس ذخیره 

 .ایدکردهاول مطمئن شوید که دیتابیس را به درستی ساخته و ذخیره 

 Access پرس و جو در دیتابیس

 وزیویندکنیم و یک برنامه می . ویژوال استودیو را بازسازیممی اکسسای هدر این درس ما یک برنامه برای پرس و جو و اتصال به یک منبع داد

 Nameرا به ها دهیم و نام برچسبمی بر روی آن قرار Textboxو سه  Labelگذاریم. سه می AccessConnectionایجاد کرده و نام پروژه را 

First ،Last Name  وAge ( و خصوصیت اسمname مربوط به )textboxرا به  هاtxtFirstName  وtxtLastName  وtxtAge دهیم.می تغییر 

 دهیم.می تغییر btnPrevو  btnLastو  btnNextو  btnFirstرا به  آنهاکنیم و اسم می چهار دکمه به این فرم اضافه

 

 کنیم تا کد زیر که مربوط به فرم است را برای ما بسازد.می بر روی این فرم دابل کلیک

using System; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data; 
using System.Data.OleDb; 
 
namespace AccessConnection 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/access-connection-01.jpg
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{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        private OleDbConnection connection; 
        private OleDbCommand command; 
        private OleDbDataAdapter adapter; 
        private DataSet dataset; 
        private string firstname; 
        private string lastname; 
        private int age; 
        private int position; 
 
        public Form1() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            connection = new OleDbConnection(); 
            command = new OleDbCommand(); 
            adapter = new OleDbDataAdapter(); 
            dataset = new DataSet(); 
 
            connection.ConnectionString = 
                @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=C:\Members.accdb;" + 
                "Persist Security Info=False"; 
 
            command.Connection = connection; 
            command.CommandText = "SELECT * FROM Members"; 
 
            adapter.SelectCommand = command; 
 
            try 
            { 
                adapter.Fill(dataset, "Members"); 
            } 
            catch (OleDbException) 
            { 
                MessageBox.Show("Error occured while connecting to database."); 
                Application.Exit(); 
            } 
 
            ShowValuesOfRow(0); 
        } 
 
        private void ShowValuesOfRow(int pos) 
        { 
            DataRow row = dataset.Tables["Members"].Rows[pos]; 
            position = pos; 
 
            firstname = row["FirstName"].ToString(); 
            lastname = row["LastName"].ToString(); 
            age = (int)row["Age"]; 
 
            txtFirstName.Text = firstname; 
            txtLastName.Text = lastname; 
            txtAge.Text = age.ToString(); 
        } 
    } 
} 
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و ، Accessبرای کار کردن با دیتابیس  هاییکالسکنیم. این فضای نام شامل می به عنوان فضای نام استفاده System.Data.Oledbما از 

، را برای ایجاد ارتباط با دیتابیس و گرفتن اطالعات OleDbConnectionباشد. می آنهابرای نگهداری اطالعات و کار با ، DataSetهمچنین کالس 
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OleDbCommand  ،را برای ساختن دستور مورد نظرDataSet کنیم. فیلد می و یک سری فیلد برای نگهداری مقادیر دیتابیس درستposition 

الزم برای وصل شدن به اشیاء  ،Loadنمایش دهیم. در داخل کنترل کننده رویداد مربوط به  textboxگوید که کدام سطر را باید در می به ما

اطالعات الزم برای  connection stringکنیم. این می را مقداردهی OleDbConnectionمربوط به  connectionStringدیتابیس و سپس 

کند می کنیم. این دستور مشخصمی مشخص CommandTextدر   را Sqlدهد. همچنین دستور مربوط به می اتصال به دیتابیس را در اختیار ما قرار

 را بگیریم. Membersدیتابیس  هایردیفکه تمام اطالعات و 

کنیم. از متد می مقداردهی commandرا با  OleDbDataAdapterمربوط به  SelectCommandخصوصیت مربوط به  81در خط 

OleDbDataAdapter.Fill()  که در  برای اجرا کردن دستوریSelectCommand کنیم تا اطالعات را در می وجود دارد استفادهDataSet 

 ShowValuesOfRow. از متد ایمکردهوارد  try … catchاین کد را در ، وارد کند، برای اینکه اگر استثنایی رخ داد بتوانیم آن را کنترل کنیم مربوطه

ا به فرستیم تا این تابع ردیف اول رمی کنیم که مقادیر آن ردیف یا ایندکس را نمایش دهیم. عدد صفر را به عنوان آرگومان به این تابعمی استفاده

است ردیف  Tablesکه مربوط به  Rowsو با استفاده از خصوصیت  DataSetدر شیء  Tablesنشان دهد. در داخل متد با استفاده از خصوصیت 

ورد را استخراج کنیم که با این م Membersخواهیم از جدول می کنیم. مامی سازیم و به آن منتسبمی DataRowآوریم و یک می مربوطه را در

موارد را   است که همه این posخواهیم آن ردیف از جدول را برداریم که ایندکس آن می کنیم. هم چنینمی استفاده از خود اسم جدول این کار را

را  positionند سپس کمی کند را مشخصمی را برای ما مشخص DataTableکه یک ردیف در  DataRowبینیم. نتیجه در شیء می 22 در خط 

کنیم تا در می مربوطه منتصب TextBoxشود و آن فیلد را به می به فیلد آن مقداردهی DataRowمقدار هر ستون از  سپس کنیم.می مقداردهی

 فرم نمایش داده شود مانند شکل زیر.

 

کنیم و تا کد خود را به آن اضافه کنیم. کد زیر می کلیک btnFirstباید تعریف کنیم که چه کاری باید انجام دهند. اول بر روی ها حاال برای دکمه

 کنیم.می آن اضافه  را به

private void btnFirst_Click(object sender, EventArgs e)  
{ 
    ShowValuesOfRow(0); 
} 

زند که در واقع ردیف یک را می صدا 0آرگومان را با  ()ShowValueOfRowدهد. متد می مشخص است که این کد برای ما چه کاری انجام کامال  

 کنیم.می کنیم و مقدار زیر را به آن اضافهمی بر روی آن کلیک btnLastدهد. برای می به ما نمایش

http://www.w3-farsi.com/wp-content/uploads/2014/03/access-connection-02.jpg


   
 

111 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

private void btnLast_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    int lastIndex = dataset.Tables["Members"].Rows.Count - 1; 
 
    ShowValuesOfRow(lastIndex); 
} 

کنیم که کار می آوریم و یک واحد از آن کممی قرار دارد را بدست Membersکه در جدول  هاییردیفتعداد  Rowاز  Countبا استفاده از خصوصیت 

 متدکنیم و آن را به می استفادهشود( و از این ایندکس )که ایندکس آخر است( می شروع 0ایندکس را برای ما انجام دهد )ایندکس از 

ShowValuesOfRow() دهیم تا ردیف آخر را برای ما در میtextboxنمایش دهد. در کد زیر هم کد مربوط به  هاbtnPrev دهیم.می را نمایش 

private void btnPrev_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (position > 0) 
    { 
        position--; 
        ShowValuesOfRow(position); 
    } 
} 

کنیم که از صفر کمتر نشده باشد که اگر کمتر می هم اول چک Ifدهیم. در داخل شرط می کنیم و نمایشمی کم positionدر کد باال یک واحد از 

 را نمایش btnNext(. در کد زیر هم indexOutOfRang Exceptionدهد )می Exceptionبه ما  ()ShowValuesOfRow متدشود در داخل 

 دهیم.می

private void btnNext_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    int lastIndex = dataset.Tables["Members"].Rows.Count - 1; 
 
    if (position < lastIndex) 
    { 
        position++; 
        ShowValuesOfRow(position); 
    } 
} 

کنیم )این کار را در می از آن بیشتر نشود استفاده positionآوریم و از آن برای اینکه مقدار می در این کد هم مانند قبل ایندکس آخر را بدست

و جل هاردیفدهیم(. اگر این چک نشود ممکن است ما به جایی از جدول دسترسی پیدا کنیم که وجود ندارد )بیشتر از تعداد می انجام ifشرط 

توانیم با استفاده از دکمه می کنیم ومی حاال برنامه را اجرا (.IndexOutOfRange Exceptionدهیم )می exceptionبرویم( که در این صورت 

First  به ردیف اول و با دکمهPrev  به ردیف قبلی و با دکمهNext  به ردیف بعدی و با دکمهLast توانیم می ما م.به ردیف آخر دسترسی پیدا کنی

را تغییر  Providerاستفاده کنیم تنها کاری که باید بکنیم این است که نوع  Sql Data Sourceاز همین کد برای وصل شدن به دیتابیس با 

 سازگار باشد. Sql Serverرا تغییر دهیم که با  Connection Stringدهیم. و هیمچنین باید 

 



 

 

 

   ششمفصل                                 

 معماری سه الیه  
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 الیه چیست؟معماری سه 

 توانند فیزیکی یا منطقی باشند. هر بخش کار خاصی را انجامها میاین بخش .شودمی در معماری سه الیه تمام برنامه به چندین بخش تقسیم

سه الیه ها برنامه تواند به هر تعداد الیه داشته باشد ولی به هر حال بیشترمی . برنامههادادهنمایش اینترفیس کاربر یا دسترسی به  مثال  دهد می

 : از اندعبارتمجزا دارند که 

 Presentation Layer 

 Business Logic Layer 

 Data Access Layer 

 اهریا ظ اینترفیس)کند می که با کاربر ارتباط برقرارافزار نرم بخشی ازجزء چیزی نیست  Presentation ، الیهایدزدهحدس  احتماال  همان طور که 

 .وظیفه این الیه استترین ، اصلیهادادهبرای ارتباط داشتن با  اوبه کاربر نهایی و اجازه به ها برنامه شما( نمایش داده

  Business Logic شوند نیاز به اعتبارسنجی یا پردازش اضافی دارند. این مسوولیت الیهمی که توسط کاربر وارد هاییدادهدر بیشتر موارد 

 RDBMS ایای ه طرابهای سسیستم مدیریت دیتابی مثال  )داده دارند  منبعبرنامه شما نیاز به ذخیره و بازیابی از طریق یک های داده در نهایت .است

 :کندمی به طور خالصه، فرآیند مورد نظر ما این گونه کار .شودمی انجام ،Data Accessیا  این وظیفه توسط الیه دسترسی به داده ...( XML و یا

 کندمی ارسال درخواستی برنامههای داده برای کاربر. 

 الیه Data Access الیه طریق از و کندمی بازیابی را نظر موردهای داده Business Logic فرستدمی نمایش الیه به را آنها. 

 .کندمی ارسال نمایش الیه به مستقیما   راها داده این ،هاداده به دسترسی الیه مواقع بعضی

 الیه طریق از را شوند داده نمایش باید که اطالعاتی نمایش الیه Business Logic کندمی دریافت. 

 (هاداده کردن روز به یا اضافه مثل) کندمی اجرا را آنها مورد در مناسب عمل و دهدمی تغییر راها داده کاربر. 

 الیه Business Logic (کندمی سنجی اعتبار راها داده) کندمی بررسی را کاربر توسط شده واردهای داده صحت. 

 سپاردمی داده به دسترسی الیه دست به اطالعاتی بانک در رسانی روز به برای را آنها باشند معتبرها داده اگر. 

 چند الیههای برنامههای مزیت 

 .شودمی کم اطالعاتی بانک وها پردازش، (کاربری رابط) UI میان اتصال و شوندمی تقسیم هم از جدا منطقی بخش چند بهها برنامه

 برنامه یا نمایش الیه در تاثیریها داده به دسترسیهای لروا یا اطالعاتی بانک در تغییر Client گذاشت نخواهد. 

 عبارات با کالینت برنامه SQL شد نخواهد آمیخته. 

 شوندمی حذف کالینت برنامه از موثری طور بهها ستون و جداول نام. 

 اند آمده کجا ازها داده که فهمدنمی کالینت برنامه(آن به که چیزی location transparency شودمی گفته). 

 کالینت برنامه مجدد کامپایل یا تغییر به نیاز بدون شد، خواهد تر ساده بسیار برنامه گسترش یا تغییر. 
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بسازید. اما به هر حال مزایای این روش افزار نرم از هم جدا در کالسو  بخشنکته منفی در معماری سه الیه این است که شما باید تعداد زیادی 

 .بیشتر و برتر از معایب آن است

 Presentation الیههای انتخاب

با استفاده از  .هستند ASP.NET وبیهای مویندوزی یا فرهای مرف آنهاوجود دارد. نت دات دو انتخاب اصلی برای ساخت یک الیه نمایش در

رابط ی آنهاتوانند الممی ویندوز فرمیهای معمول را بسازید. برنامه (form base) دسکتاپ فرم محورهای توانید برنامهمی شماها مویندوز فر

گزینه برای توسعه الیه نمایش ترین جذاب .ویژوال بیسیک هستندهای مکم و بیش شبیه به فر آنها کاربری بسیار غنی به کاربر پیشنهاد کنند.

 یک رابط کاربری قدرتمند را با مقدار کمی کد فراهم Calendarو  Datagridviewمثل  هاییکنترلاست.  ASP.NETهای ماستفاده از وب فر

 یسیکیا ویژوال بشارپ سی مختلفی مثل هایزبانتوانند توسط یم ،که در باال برای ساخت یک الیه نمایش بررسی کردیم هاییانتخاب .کنندمی

 .پیاده سازی شوندنت دات

 Business Logic الیههای انتخاب

 .دهند تشکیل شده استمی از چندین بخش که کارهایی نظیر اعتبار سنجی کار، گردش کار یا کارهای مشابه را انجام Business logic الیه

 .دهندمی این الیه را شکلنت های داتکامپوننت

 Data Access الیههای انتخاب

 XML یا RDBMS توانند درمی اشاره کردیم آنهاکه به  هاییدادهسر و کار دارد.  آنهاحذف و به روز رسانی ، مثل اضافهها این الیه با دستکاری داده

 .اشندنداشته بها داده منبعنیازی به دانستن وضعیت ها که دیگر الیهقرار داشته باشند. شما باید الیه دسترسی به داده را چنان طراحی کنید 

ADO.NET است. اگر چهنت دات فناوری دسترسی به داده تحت ADO.NET های ساز طریق کالDataReader در های اجازه دسترسی به داده

 نقش کلیدی را در این مورد بازی Datasetدر زمان متصل نبودن است. ها دهد ولی بیشترین تمرکز روی دسترسی به دادهمی هنگام اتصال را

 ولی استفاده از آن باید دلیل معتبری داشته باشد. از ،استفاده کنیدها را هم برای دسترسی به داده ADO توانیدمی کند. در بعضی موارد شمامی

ADO فقط به خاطر اینکه ،استفاده نکنید RecordSetدرا دوست داری ها ! 

توانند الیه دسترسی به داده را شکل دهند. این می همها همچنین وب سرویس .دهندمی الیه را تشکیلنت های داتاین جا هم کامپوننت

توانید مقداری کد برای اتصال می داده ندارد. در این گونه موارد شما (provider) زمانی درست است که دیتابیس شما فراهم کننده مخصوصا  

 .به درخواست کننده داده بنویسید Datasetو بازگرداندن نتایج درون ها تو پر کردن دیتاسها دادهبه 

 (Stored Procedures) ذخیره شدههای لتوانید از امکانات سیستم مدیریت دیتابیس خود مثل توابع و یا روامی شما ADO.NET عالوه بر

 .قالب یک پروژه عملی این معماری را به شما آموزش دهیم در این سری آموزشی قصد داریم در .استفاده کنید
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 در معماری سه الیهها تشریح الیه

 : شودمی الیه( تقسیم) کلیبه سه بخش  ،شودمی سه الیه استفادهنویسی برنامه که در آن از تکنیکای ههر پروژ

 Presentation Layer :توانند با برنامه ارتباط برقرار کنند و می این الیه کاربراناز طریق ، گیردمی در این الیه ظاهر برنامه قرار

 .خود را مشاهده یا وارد نمایندهای داده

 Business Logic Layer :معتبر سازی کدهایقوانین و  .گیردمی منطق اصلی برنامه در این الیه قرار (Validation)  و

 . گیرندمی در این الیه قرار (Authentication) دسترسی

 Data Access Layer :شود. در این الیهمی دسترسی به داده نوشته کدهایتوان فهمید در این الیه می همانطور که از اسمش 

  . استفاده کنید Entity Framework ،Linq to Sql ،Ado.net مختلف بانک اطالعاتی همانندهای یتوانید از تکنولوژ می

به کمک فرم نمایش  و BLLPersonel(Business Logic Layer)و  DALPersonel(Data Access Layer)کالس  دوقصد دارم که با 

با یک ( Databse.mdf)ابتدا یک بانک اطالعاتی . پیاده سازی نماییم Personel برای جدولها سه الیه را جهت ورود دادهنویسی برنامه هاداده

 : کنیممی ایجاد Id، FirstName ،LastNameهای مو سه فیلد به نا tablePersonels جدول با نام

 

 : کنیممی ایجاد DALPersonel و BLLPersonelهای مسپس دو کالس به نا
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( را مناسب با سیستم و 3)خط  رشته اتصال بانک اطالعاتی)زیر را در آن قرار دهید  کدهادابل کلیک کرده و  DALPersonel بر روی کالس

 : (تغییر دهیدمشخصات بانک اطالعاتی خود 

public DataTable SelectData() 
{ 
    string selectQuery = "SELECT * FROM tablePersonels;";             
    SqlCommand Command1 = new SqlCommand(); 
    SqlConnection Connection1 = new SqlConnection(@"Data Source=(LocalDB)\v11.0;" 
                  + @"AttachDbFilename=|DataDirectory|\DataBase.mdf;" 
                  + @"Integrated Security=True;Connect Timeout=30"); 
 
    Command1.CommandText = selectQuery;             
    Command1.Connection = Connection1; 
 
    SqlDataAdapter DataAdapter1 = new SqlDataAdapter(Command1); 
  
    try 
    {              
        DataTable result = new DataTable(); 
        DataAdapter1.Fill(result); 
        return result; 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        MessageBox.Show(ex.Message); 
        return null; 
    } 
    finally 
    { 
        Command1.Connection.Close(); 
    } 
} 

 

 : دابل کلیک کرده و کد زیر را در آن قرار دهید BLLPersonel سپس بر روی کالس

public DataTable Select()  
{ 
    try 
    { 
        if (!System.IO.File.Exists("personel.txt")) 
        { 
            DALPersonel DALPersonel1 = new DALPersonel(); 
            DataTable result =  DALPersonel1.SelectData(); 
            return result; 
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        } 
        else 
        { 
            return null; 
        } 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message); 
        return null;                
    } 
} 

گر شروطی حاکم بود عمل اتصال به الیهمی در این الیه بررسی، منطق برنامه را بر عهده دارد BLL از آنجاییکه الیه انجام  Data Access کنیم که ا

در مسیر پروژه قرار دارد یا خیر. اگر وجود نداشته باشد ارتباط با بانک  personel.txt کنیم که آیا فایلمی مثال باال ابتدا بررسی در مثال   .شود

شما ممکن است شروط خاص خود را داشته باشید. بر روی فرم های این شرط فقط به عنوان مثال نوشته شده است و در برنامه .کنیممی برقرار

  : نویسیممی آن Load کلیک کرده و کد زیر را در رویداددابل 

BLLPersonel BllPersonel1 = new BLLPersonel(); 
foreach (DataRow currentRow in BllPersonel1.Select().Rows) 
{ 
    MessageBox.Show(currentRow["FirstName"].ToString()); 
} 

شود. در شکل زیر می Business Logic با Presentation سازیم. این کد باعث ارتباط الیهمی ی رااشیء  BLLPersonel در کد باال از کالس

 : مذکور نشان داده شده استهای نمای کلی ارتباط الیه
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 مزایای کد نویسی به شکل باال

 شودیم جدا از هم تقسیمهای و منطق برنامه به بخشدر هم پیچیده نیستند  کدها. اندتمیز تر و بهتری نوشته شده یشیوهبه  کدهادر برنامه باال 

برای دسترسی به داده استفاده  ADO.NET از تکنولوژی قدیمی مثلای برنامه که کد نویسی باال دارد این است که ممکن است در تریمهم مزیت .

برای دسترسی به داده  LINQ TO SQLیا  Entity Framework کرده باشیم و بعد از مدتی که تصمیم گرفتیم که از تکنولوژی جدیدتری مانند

گر منطق برنامه مانند شکل باال به قسمت .استفاده کنیم وجود داشته باشد به  Data Access یالیهمناسبی تقسیم بندی شده باشد و های ا

  .توانیم فقط این الیه را دستکاری کنیممی راحتی

 معایب کد نویسی به شکل باال

بانک اطالعاتی ندارد های و ستون فیلدهااین الیه هیچگونه شناختی از ، دقت کنید (Presentation) نمایش یالیه کدهایدر شکل باال اگر به 

هست به این صورت اگر این الیه  Business Logic یالیهوظیفه حل این مشکل بر عهده  معموال  کند. می و در زمان اجرا ساختار بانک را درک

کند. راه حلی که برای این می نیز با توجه به ارتباطی که با این الیه دارد ساختار بانک را درک Presentation یالیه، اختار بانک را بشناسدس

هر در  این کالساز سپس ، ن تعریف کنیمآتوانیم یک کالس اضافی به پروژه اضافه کنیم و ساختار بانک را در می مشکل وجود دارد این است که

 نام دارد Business Entity Layer شوند. این الیه جدیدمی الیه استفاده کنیم. به این ترتیب هر سه الیه از ساختار بانک اطالعاتی باخبر سه

.  

 Business Entity Layer 

 پس از ایجاد، کنیممی جدول ایجاد یفیلدهایک کالس همنام با آن به همراه خصوصیاتی متناظر با ، در این الیه به ازای هر جدول موجود در بانک

 : شودمی استفادههای این الیه به طور مشترک در بین تمامی الیه، (Entity) موجودیت یالیه

 

، Id ،FirstName به نام فیلدهاییوجود دارد. این جدول دارای  tablePersonels به عنوان مثال در بانک اطالعاتی شکل زیر یک جدول به نام

LastName باشد. برای تبدیل این جدول به یک کالسمی Entity Layer  شما باید یک کالس هم نام به این جدول و خصوصیاتی همنام با

 .آن ایجاد کنید فیلدهای
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 : نویسیممی را با استفاده از معماری جدید Insert در شکل زیر عمل

 

به شکل  تواندمی کدهاری دارند ولی بازهم مشکالتی دارد. به عنوان مثال جداسازی نسبت به مثال قبلی شکل بهتر و قابل فهمت کدهادر مثال باال 

 برای . ارتباط برقرار کردها بین الیه هاReference قرار داد و با استفاده از Class Library توان در یکمی هر الیه را مثال   .بهتری انجام شود
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 یالیهجزء  قرار دهیم )به هاDll یا همان Class Library در یک پروژه از نوعبهتر است هر الیه را  هاتقسیم بندی صحیح الیه

Presentation.)  

 Data Access یکتابخانه

 دسترسی به جدول مانند چهار عمل اصلی را کدهایکنیم و در آن می وجود در بانک یک کالس همنام با آن ایجادمدر این الیه به ازای هر جدول 

 آن را اضافه کنیم. این کار را برای این انجام Business Logic باشد و باید به پروژهمی Dll کامپایل این پروژه از نوعخروجی  .نویسیممی

  .دسترسی داشته باشیم (Business Logic) جدید یالیهاین پروژه در  کدهایدهیم که بتوانیم به می

 Business Logic یکتابخانه

 کتابخانههای سو توابع کال متدهایک کالس جهت مدیریت عملکرد  Data Access Layer یکتابخانهدر این الیه به ازای هر کالس موجود در 

Data Access کنیم. این الیه فایلمی ایجاد DLL خروجی حاصل از کتابخانه Data Access Layer کند. خروجی کامپایل این می را استفاده

گر در  مثال  استفاده خواهد شد.  Presentation Layer است که در الیه Dll فایلپروژه یک  یک کد ثبت نوشته  Data Access یالیها

ت را انجام عمل ثب ،پر شده باشد فیلدهااگر مقادیر تمامی  مثال  باشیم باید در این پروژه یک متد همنام با آن ایجاد کنیم و شروطی را بررسی کنیم 

  . دهد

 Business Entity یخانهکتاب

 . کنیممی و به ازای هر ستون موجود یک خصوصیت همنام با آن ایجاد، در این الیه به ازای هر جدول موجود در بانک یک کالس همنام با آن

  . شودمی بوده که در هر سه الیه به صورت مشترک استفاده Dll کامپایل این پروژه یک فایل خروجی

 با استفاده از معماری سه الیه –سیستم ثبت مشخصات فردی 

 Windows خواهیم سیستم ثبت مشخصات فردی را استفاده از معماری سه الیه بازنویسی کنیم. برای اینکار یک پروژه از نوعمی در این درس

Form Application به صورت زیر ایجاد کنید: 
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ید توانمی این نسخه استفاده نشده است شماهای در این برنامه از قابلیت، ایمکردهتنظیم  1را به  Net Framework. اگر دقت کرده باشید نسخه

 هاییلیتقابزیرا احتمال دارد که در پروژه به  ،جدید استفاده کنیدهای ولی بهتر است از نسخه ،استفاده کنید (به باال 0)که مایل باشید ای هاز هر نسخ

 : خواهیم طراحی کنیم به شکل زیر استمی کهای برنامه ظاهر . ارائه شده است نیاز پیدا کنیدها این نسخهکه در 

 

  ایجاد کنید DataEntityLayer به نام Class Library راست کلیک کرده و به شکل زیر یک پروژه Solution برروی
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تغییر دهید. همچنین بر  tablePerson شود. نام آن را بهمی ایجاد Class1.cs نامبعد از اضافه کردن پروژه یک کالس به صورت خودکار به 

  تغییر داده، تا به صورت زیر درآید tablePerson روی آن دابل کلیک کنید و نام کالس داخل آن را نیز به
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  کنیممی م و هم نوع با آن ایجادکنید به ازای هر فیلد موجود در بانک یک خصوصیت هم نامی همانطور که در شکل زیر مشاهده

 

ایجاد  Data Access Layer مرحله بعد باید یک پروژه از نوع در .ایمکردهدو سازنده برای آن تعریف ، برای نمونه سازی سریع از این کالس

  ایجاد کنید DataAccessLayerبا نام  Class Library مراحل باال و به شکل مشابه یک پروژه از نوع همانند .کنیم
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. 

 

 کدهایکنیم. در این کالس باید می به ازای هر جدول یک کالس همنام ایجاد Entity کنید همانند الیهمی همانطور که در شکل باال مشاهده

CRUD (را بنویسید، حذف، ویرایش، ثبت )آخر یعنی یالیهبا کد نویسی کاری نداریم و به ساخت  فعال  . انتخاب Business Logic Layer 

 اضافه Solution به Class Library دیگر یک پروژه از نوعهای همانند الیه (Business Logic) پردازیم. برای ساخت این الیهمی

 شود رامی به این الیه اضافهفرض پیش سپس نام کالسی که به طور .دهیممی تغییر BusinessLogicLayer کنیم و نام آن را بهمی

tablePerson دهیممی تغییر .  

 

 .دهیممی توضیحها . در درس بعد درباره ارتباط بین الیهالیه را برقرار کنیم 0ط بین این . حال باید ارتبابه اتمام رسیده استها کار ساخت الیه

 هابرقراری ارتباط بین الیه

 : باشدمی توضیح دهیم. مراحل برقراری ارتباط به شکل زیر در معماری سه الیه را برای شماها خواهیم نحوه ارتباط بین الیهمی در این درس

 Data Entity کنیممی اضافه دیگر ییهال سه به را . 

 ییهال Data Access  ییهال به را Business Logic کنیممی اضافه. 

 ییهال Business Logic به را Presentation Layer کنیممی وصل .  
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 کردن وصل Data Entity Layer دیگر ییهال سه به. 

 : برای اینکار باید به شکل زیر عمل کنید
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 دیگر یالیه دو. برای ایمکردهوصل  Data Access یالیهرا با موفقیت با  Data Entity یالیهکنید می همانطور که در شکل باال مشاهده

(Business Logic  وPresentation) در نهایت شکل نهایی دهیممی هم عملیات مشابه را انجام .Solution Explorer به صورت زیر در 

 : آیدمی

 

 Business Logic به Data Access یهیالاضافه کردن  

 : استفاده کنیم Add Reference یگزینههمانند مراحل باال باید از  Business Logic به Data Access یالیهبرای اضافه کردن 
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 .با موفقیت انجام شد Business Logic به Data Access یالیهعمل اتصال 

  Presentation Layer به Business Logic یهیالمتصل کردن 

 الیه را نیز به همدیگر وصل نمایید دوتوانید این می 0به طریق مشابه مرحله 
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 : آیدمی به شکل زیر در Solution Explorer یپنجرهدر نهایت نمای کلی 
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 . کنیممی آشناها کد نویسی هر یک از این الیه ینحوه. در درس بعد شما را با یان رسیدبا پا آنهاو ارتباط ها ساخت الیهکار 

 عملیات انتخاب، درج، حذف و ویرایش

بانک اطالعاتی برنامه متشکل از یک ، قبلی خواندیمهای سکنم. همانطور که در درمی آشناها کد نویسی در الیه ینحوهدر این درس شما را با 

. ابتدا برای راحتی کار و ا برای این جدول پیاده سازی کنیمرانتخاب، درج، حذف و ویرایش عمل  چهار. حال قصد داریم باشدمی فیلد سهجدول با 

 یک مکان تا اگر نیاز به تغییر آن داشتید فقط ساده تر شدن نگهداری و تغییر برنامه باید رشته اتصال به بانک اطالعاتی را در یک مکان تعریف کنیم

 : دهیممی به شکل زیر این کار را انجام، برنامه قرار دهید App.config . برای این کار باید رشته اتصال را در فایلرا تغییر دهید
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 : آن را به شکل زیر تغییر دهید کدهایبر روی فایل ایجاد شده دوبار کلیک کرده و 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<configuration> 
  <connectionStrings> 
    <add name="DatabaseConnectionString"  
         connectionString="Data Source=(LocalDB)\MSSQLLocalDB; 
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                           AttachDbFilename=|DataDirectory|\PhoneBookDatabase.mdf; 
                           Integrated Security=True;Connect Timeout=30"/> 
  </connectionStrings> 
</configuration> 

را به   System.Configuration باید اسمبلی، استفاده کنیم DataAccessLayer خواهیم از این رشته اتصال در قسمتمی حال چونکه که

  : کنیم. برای این کار به مراحل زیر توجه کنیداین قسمت اضافه 

 

 

برای نوشتن . داضافه کنی DataAccessLayer موجود در الیه tablePerson را به کالس System.Configuration و در نهایت فضای نام

 . بنویسیم Data Access یالیهرا در  کدهاعمل اصلی باید  چهاردسترسی به بانک و  کدهای

 اطالعاتانتخاب 

 : را به صورت زیر تعریف کنید Connection دوبار کلیک کنید DataAccessLayer یالیهدر  tablePerson.cs ابتدا بر روی فایل
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using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
 
using System.Configuration; 
 
namespace DataAccessLayer 
{ 
    public class tablePerson 
    { 
        private SqlConnection databaseConnection = new SqlConnection(); 
 
        public tablePerson() 
        { 
            this.databaseConnection.ConnectionString =  
                 ConfigurationManager.ConnectionStrings["DatabaseConnectionString"].ConnectionString; 
        } 
    } 
} 

 کالس ConnectionStrings تعریف کرده بودیم را در خاصیت App.Config در فایل قبال  در کد باال نام رشته اتصالی را که 

ConfigurationManager و سپس خروجی آنرا در خاصیت ConnectionString فیلد databaseConnection  برای نوشتن  .ایمدادهقرار

 tablePerson دوبار کلیک کرده و کد زیر را در کالس DataAccessLayer یالیهدر  tablePerson.cs بر روی فایل، عمل واکشی اطالعات

 : قرار دهید

public DataTable Select() 
{ 
    string selectQuery = "SELECT * FROM tablePerson;"; 
    SqlDataAdapter SqlDataAdapter1 = new SqlDataAdapter(selectQuery, this.databaseConnection); 
    DataTable DataTable1 = new DataTable(); 
    SqlDataAdapter1.Fill(DataTable1); 
    SqlDataAdapter1.SelectCommand.Connection.Close(); 
    return DataTable1; 
} 

 یالیه. حال باید یک متد نظیر را در کندمی تعریف DataAccessLayer یالیهکد باال عمل واکشی اطالعات را به صورت یک متد در 

BusinessLoginLayer بر روی فایلبرای آن تعریف کنیم . tablePerson.cs یالیه Business Logic  دوبار کلیک کرده و کد زیر را

 : بنویسید

public DataTable Select() 
{ 
    DataAccessLayer.tablePerson DALTablePerson1 = new DataAccessLayer.tablePerson(); 
    return DALTablePerson1.Select(); 
} 

آخر  کند. در مرحلهمی آن را فراخوانی ()Select ساخته و متد Data Access یالیهموجود در  tablePerson از کالسشیء  کد باال یک

 : آن بنویسید Load باید اطالعات را در فرم نمایش دهیم. بر روی فرم دوبار کلیک کرده و کد زیر را در رویداد

BusinessLogicLayer.tablePerson BLLTablePersonels1 = new BusinessLogicLayer.tablePerson(); 
this.dataGridView1.DataSource = BLLTablePersonels1.Select(); 

 .برنامه را اجرا کنید و نتیجه را مشاهده کنید



   
 

 فصل ششم:  معماری سه الیه                 111
 

 ثبت اطالعات

 : باشدمی نمای کلی عملیات ثبت به شکل زیر

 

 

 

در این الیه دوبار کلیک کرده و  tablePerson بر روی فایل، نویسیممی برای عمل درج اطالعات DataAccessLayer ابتدا یک متد در الیه

 : متد به شکل زیر به این کالس اضافه کنید یک

public void Insert(DataEntityLayer.tablePerson newPerson) 
{ 
    string insertQuery = "Insert Into tablePerson(Name,Family) VALUES(@Name, @Family);"; 
    try 
    { 
        SqlCommand insertCommand = new SqlCommand(insertQuery, this.databaseConnection); 
        insertCommand.Parameters.AddWithValue("@Name", newPerson.Name); 
        insertCommand.Parameters.AddWithValue("@Family", newPerson.Family); 
        this.databaseConnection.Open(); 
        int result = insertCommand.ExecuteNonQuery(); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        throw ex; 
    } 
    finally { 
        this.databaseConnection.Close(); 
 
    } 
} 



   
 

110 w3-farsi.com در ایران تخصصی ترین سایت آموزش سی شارپ 
 

مقادیر ، باشدمی د از بانک اطالعاتیمعادل یک رکور DataEntityLayer.tablePersonکنید از آنجاییکه می مشاهده 1همانطور که در خط 

 متد معادل در الیه یک ()Select حال به مانند متد. کنیممی و در بانک ثبت گیریممیشیء  را از خصوصیات این پارامترها

BusinessLogicLayer برای متد Insert() کنیم. بر روی فایلمی اضافه tablePerson  در الیهBusinessLogicLayer  کلیک کرده دوبار

 : و متدی به شکل زیر به این کالس اضافه کنید

public void Insert(DataEntityLayer.tablePerson newPerson) 
{ 
    if (!string.IsNullOrEmpty(newPerson.Name) && !string.IsNullOrEmpty(newPerson.Family)) 
    { 
        try 
        { 
            DataAccessLayer.tablePerson DALTablePerson1 = new DataAccessLayer.tablePerson(); 
            DALTablePerson1.Insert(newPerson); 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            throw new Exception("Error in inserting into the database, Please try again"); 
        }             
    } 
    else 
    { 
        throw new Exception("Please Enter Name And Family ..."); 
    } 
} 

 انجام String کالس ()IsNullOrEmpty وجود دارد را با استفاده از متد Family و Name در متد باال اعتبارسنجی مقادیری که در خصوصیات

درج در فرم برنامه دوبار  یدکمهحال بر روی  .دهیممی اگر کاربر مقادیر را وارد کرده باشد عمل اصلی را بر روی بانک اطالعاتی انجام دهیم.می

 : نویسیممی کلیک کرده و کد زیر را

DataEntityLayer.tablePerson tablePerson1 =  
    new DataEntityLayer.tablePerson(txtName.Text, txtFamily.Text); 
 
BusinessLogicLayer.tablePerson BLLTablePerson1 = new BusinessLogicLayer.tablePerson(); 
 
try 
{ 
    BLLTablePerson1.Insert(tablePerson1); 
    MessageBox.Show("New person has been successfully inserted into database"); 
    this.dataGridView1.DataSource = BLLTablePerson1.Select(); 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
    MessageBox.Show(ex.Message); 
} 

)نام و  گیریممی که از فرم هاییداده. کنیممی ایجاد ،قرار دارد DataEntityLayer یالیهکه در  tablePerson از کالسشیء  یک 0در خط 

 Business Logic یالیهرا برای عملیات اعتبار سنجی به شیء  دهیم. سپس اینمی قرارشیء  نظیر به نظیر در خصوصیات این (نام خانوادگی

  .دهیممی تحویل
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 حذف اطالعات

 کنید دوبار کلیک کرده و سپس متد زیر را به این کالس اضافه DataAccess در الیه tablePerson برای نوشتن متد حذف ابتدا بر روی فایل

:  

public void Delete(int index) 
{ 
    string deleteQuery = "DELETE FROM tablePerson Where Id = @Id;"; 
    try 
    { 
        SqlCommand SqlCommand1 = new SqlCommand(deleteQuery, this.databaseConnection); 
        SqlCommand1.Parameters.AddWithValue("@Id", index); 
        SqlCommand1.Connection.Open(); 
                 
        int result = SqlCommand1.ExecuteNonQuery();                 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        throw ex; 
    } 
    finally  
    { 
        this.databaseConnection.Close(); 
    } 
} 

  : اضافه کنید BussinessLogicLayer در الیه tablePerson در مرحله دوم متد زیر را به کالس

public void Delete(int index) 
{ 
    if (index > 0) 
    { 
        try 
        { 
            DataAccessLayer.tablePerson DALTablePerson1 = new DataAccessLayer.tablePerson(); 
            DALTablePerson1.Delete(index); 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            throw new Exception("Error in deleting record...Please try again"); 
        } 
    } 
    else 
    { 
        throw new Exception("Please enter person id"); 
    } 
} 

  : حذف بر روی فرم دوبار کلیک کرده و کد زیر را در رویداد کلیک آن بنویسید یدکمهدر نهایت بر روی 

if (this.dataGridView1.Rows.Count > 0) 
{ 
    if (MessageBox.Show("Are you sure , you want to delete this record?", 
                        "Warning",  
                        MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.Yes) 
    { 
        int personelRowIndex =  
                Convert.ToInt32(this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()); 
         
        BusinessLogicLayer.tablePerson BLLTablePerson1 = new BusinessLogicLayer.tablePerson(); 
        try 
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        { 
            BLLTablePerson1.Delete(personelRowIndex); 
            this.dataGridView1.DataSource = BLLTablePerson1.Select(); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            MessageBox.Show(ex.Message); 
        } 
    }                 
} 

در صورتی درستی این مطلب شماره آن رکورد را گرفته و برای حذف به . کنیم که آیا رکوردی برای حذف وجود دارد یا نهمی در کد باال ابتدا بررسی

 . کنیممی ارسال BusinessLogicLayerالیه 

 ویرایش اطالعات

  : کنیممی اضافه DataAccessLayer در الیه tablePerson ابتدا متد زیر را به کالس

public void Update(DataEntityLayer.tablePerson personToUpdate) 
{ 
    string updateQuery = "UPDATE tablePerson SET Name=@Name,Family=@Family WHERE Id=@Id;";             
    try 
    { 
        SqlCommand updateCommand = new SqlCommand(updateQuery, this.databaseConnection); 
        updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Name", personToUpdate.Name); 
        updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Family", personToUpdate.Family); 
        updateCommand.Parameters.AddWithValue("@Id", personToUpdate.Id); 
        updateCommand.Connection.Open(); 
        updateCommand.ExecuteNonQuery(); 
    } 
    catch (Exception ex) 
    { 
        throw ex; 
    } 
    finally 
    { 
        this.databaseConnection.Close(); 
    } 
} 

  : کنیممی اضافه (BusinessLogicLayer) سپس متد معادل را برای اعتبارسنجی مقادیر به الیه منطقی

public void Update(DataEntityLayer.tablePerson personToUpdate) 
{ 
    if (personToUpdate.Id > 0 && 
        !string.IsNullOrEmpty(personToUpdate.Name) && 
        !string.IsNullOrEmpty(personToUpdate.Family)) 
    { 
        try 
        { 
            DataAccessLayer.tablePerson DALTablePerson1 = new DataAccessLayer.tablePerson(); 
            DALTablePerson1.Update(personToUpdate); 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
            throw new Exception("Error in updating information , Please try again"); 
        } 
    } 
    else 
    { 
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        throw new Exception("Please enter all information"); 
    } 
} 

  : ویرایش بر روی فرم دوبار کلیک کرده و کد زیر را در رویداد کلیک آن بنویسید یدکمهو در نهایت بر رور 

if (this.dataGridView1.Rows.Count > 0) 
{                 
    if (this.btnUpdate.Text == "Update") 
    { 
        string Name   = this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 
        string Family = this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString(); 
 
        this.txtName.Text = Name; 
        this.txtFamily.Text = Family; 
        this.btnUpdate.Text = "Submit Update"; 
        this.btnInsert.Enabled = false; 
        this.btnDelete.Enabled = false; 
    } 
    else 
    { 
        try 
        { 
            int personIndex = Convert.ToInt32(this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()); 
 
            DataEntityLayer.tablePerson personToUpdate =  
               new DataEntityLayer.tablePerson(personIndex, txtName.Text.Trim(),txtFamily.Text.Trim()); 
 
            BusinessLogicLayer.tablePerson BLLTablePerson1 =  
               new BusinessLogicLayer.tablePerson(); 
 
            BLLTablePerson1.Update(personToUpdate); 
            this.dataGridView1.DataSource = BLLTablePerson1.Select(); 
            MessageBox.Show("Record updated successfully"); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
            MessageBox.Show(ex.Message); 
        } 
        finally 
        { 
            this.btnUpdate.Text = "Update"; 
            this.btnInsert.Enabled = true; 
            this.btnDelete.Enabled = true; 
            this.txtName.Text = string.Empty; 
            this.txtFamily.Text = string.Empty; 
        } 
    } 
} 

متن های به جعبه Datagridview را ازها باشد باید داده ”Update“اگر متد روی این دکمه . حالتی داشته باشد 0اید یک وضعیت این دکمه ب

باشد باید عملیات ویرایش را انجام  ”Submit Update“اگر متن روی آن . متغییر دهی ”Submit Update“ انتقال دهیم و متن روی آن را به

سازیم و بعد می DataEntityLayer یالیه tablePerson از کالسشیء  یعنی یک. باشدمی روند عمل ویرایش نیز مانند ثبت و حذف. دهیم

 .دهیممی یلتحو Data Access یالیهآن را برای عملیات نهایی به  Business Logic یالیه یوسیلهاز اعتبار سنجی آن به 

 مراجعه فرمایید.    w3-farsi.com     برای دریافت آپدیت های جدید کتاب به سایت

 


